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1
INLEIDING
1.1

INLEIDING

1.1.1

Algemeen

In diverse bedrijfstakken zijn ontwikkelingen waarneembaar, waarbij bedrijfsactiviteiten in de
ruimste zin van het woord steeds vaker over de nationale grenzen plaatsvinden. Ook in de
Nederlandse bouwnijverheid kunnen deze ontwikkelingen gesignaleerd worden. De Europese
eenwording kan als een belangrijke stimulator gezien worden voor deze gesignaleerde
ontwikkelingen. Zoals overigens een vrij recent onderzoek van KPMG aangetoond heeft, zijn
de meeste Nederlandse bouwbedrijven, die in het buitenland opereren, actief in de nabije regio,
met name in Duitsland en België [KPMG, 1993]. Ook Went wijst op de (beperkte) reikwijdte
van internationalisering van het Nederlandse bedrijfsleven in het algemeen [Went, 1996].
Dergelijke ontwikkelingen hebben onder andere tot gevolg, dat in meer algemene zin de partijen
in het bouwproces (onder andere opdrachtgevers, architecten, aannemers, toeleveranciers en
adviseurs) zich zullen gaan instellen op internationalisering van hun activiteiten.
Verschillende branche-verenigingen hebben de afgelopen periode reeds activiteiten ondernomen
om hun leden, met name de bedrijven, voor te bereiden op deze nieuwe ontwikkelingen, die
met name gekenmerkt worden door toenemende (inter)nationale kansen en bedreigingen, zoals
toenemende (inter)nationale concurrentie. Als voorbeeld zijn te noemen de branche-gerichte
procesonderzoeken in opdracht van onder andere het Nederlands Verbond van Ondernemers in
de Bouwnijverheid [NVOB, 1990] en de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven
[VNI, 1990], Ook diverse marktonderzoeken door onafhankelijke onderzoek-instituten zijn op
dit gebied verricht, zoals bijvoorbeeld door de Stichting Bouwresearch en het Economisch
Instituut voor de Bouwnijverheid [SBR, 1990b; 1991b; BIB, 1991; 1995].
1.1.2

Europese ontwikkelingen in de bouwmarkt

Om nu te kunnen vaststellen, welke strategie de bouwnijverheid de toekomst met betrekking tot
onder andere ontwikkelingen tot internationalisatie dient vorm te geven, is onder andere door
Jacobs en anderen een studie verricht [Jacobs e.a., 1992]. Daarop voortbordurend is de
commissie Nijpels tot enkele conclusies gekomen fu het kader van versterking van de
internationale concurrentiepositie van Nederlandse bouwbedrijven in de eengeworden Europese
bouwmarkt [Nijpels e.a., 1992].
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Zij adviseren dat de Nederlandse (grote) bouwbedrijven er vooral voor zullen moeten zorgen
dat:
•
•
•
•

er klantgerichter wordt gedacht en gewerkt;
er integrale oplossingen worden aangereikt via samenwerking;
de (potentiële) kernbekwaamheden worden versterkt;
projectfinanciering en -exploitatie onderdeel wordt van het bouwnumagement.

Ook de Atkins-groep geeft onder andere vergelijkbare adviezen in hun strategische studie naar
de Europese bouwmarkt, waarbij deze nogal nadrukkelijk pleit voor een concentratie op het
grootbedrijf in de bouw [Atkins et al, 1993]. Door Smook is in dat kader gewezen op de
waarde van juist het kleinbedrijf: "Wat is het toch fantastisch dat in de bouw zoveel kleinbedrijf
is want dan ben je zo heerlijk flexibel" [Smook, 1994]. Daarnaast geeft Bakens in zijn
proefschrift aan, dat er een verschuivingvan rollenpatronen in de bouwnijverheid gaat
plaatsvinden, ten gevolge van de genoemde ontwikkelingen. Hij ziet de toenemende
concurrentie als aanzet, om te komen tot meer branche-overschrijdende overeenkomsten met
algemeen geldende spelregels voor de organisatie van het bouwproces [Bakens, 1988].
Uit het voorgaande wordt duidelijk, dat partijen in de bouwnijverheid, zoals bijvoorbeeld de
bouwbedrijven, zich meer zullen moeten profileren als aanbieders van complete, klantgerichte,
concepten van ontwerp tot en met uitvoering. En zo mogelijk inclusief financiering en
exploitatievoorzieningen. Enerzijds wil dit niet zeggen, dat dit voor elke partij geldt. Daarbij
spelen onder andere de bedrijfsgrootte en marktsegmenten een belangrijke rol. Anderzijds geeft
het wel aan, dat de bedrijven in de huidige vorm een aanpassing dienen te ondergaan, en zich
met name in de internationale concurrentie meer klantgericht en kwaliteitsgericht zullen moeten
ontwikkelen. Dit wordt ook onderstreept door Houben en Knechtel [Houben, 1992; Knechtel,
1992].
1.1.3

De Duitse eenwording en haar bouwmarkt

Door Knechtel wordt in zijn onderzoek aangegeven, dat met name de groei van de Duitse
bouwmarkt een stimulator kan zijn voor internationalisatie van de bouwnijverheid. Immers, na
de val van de Berlijnse Muur op 9 november 1989 en de daarop volgende hereniging van Oost
en West-Duitsland, is een enorme inhaalslag opgestart om de economie van het voormalige
Oost-Duitsland (de nieuwe Duitse deelstaten) te stimuleren [Knechtel, 1992]. Dit komt onder
meer tot uiting in enorme investeringen in renovatie en uitbreiding van de gebouwde omgeving.
Wetmatig is een en ander vastgelegd in verdragen rondom de hereniging (onder andere het
zogenaamde "Einigungsvertrag", vastgelegd op 31 augustus 1990), waarin bijvoorbeeld kaders
voor maatregelen op het gebied van investeringen en belastingen vastgelegd zijn
[Münch Von, 1990].
De extra benodigde bouwinspanningen betekenen voor de Duitse bouwnijverheid een forse
toename van opdrachten, zoals uit diverse publicaties op te maken valt [BDB, 1993; ZDB,
1993]. Echter, bedrijven in de bouwnijverheid in andere landen pikken ook een graantje
hiervan mee. Met name de buurlanden, waaronder Nederland, beschikken over een goede
uitgangspositie. Overdracht van onder andere technologie en managementcapaciteit c.q.
scholingsinspanningen spelen in dergelijke situaties voor "exporterende" bedrijven een
belangrijke rol [Dworatschek and Rucker, 1993]. Dat de Duitse bouwmarkt, en in het bijzonder
de bouwmarkt in de nieuwe Duitse deelstaten, in het beleid van diverse Duitse en met name ook
Nederlandse bouwbedrijven een steeds belangrijker rol speelt, is dan ook niet verwonderlijk.
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Dit blijkt onder andere uit diverse jaarverslagen van zowel Duitse alsook Nederlandse
bouwbedrijven en ook uit berichten in de pers [Philipp Holzmann, 1991; Kondor Wessels
Groep, 1993; Voorn, 1994]. Dat de toename van buitenlandse bedrijven op de Duitse
bouwmarkt de concurrentie vergroot zal duidelijk zijn. Deze concurrentie is dan ook in de
laatste drie tot vier jaar vooral toegenomen, met name door de relatief lage lonen van ingezette
buitenlandse werknemers uit de zogenaamde "lage-lonen landen". Door een topman van een
Duits aannemingsbedrijf wordt het in een vrij recent artikel zo gezegd: "De toestroom van
ondernemingen en arbeidskrachten uit onder meer Portugal, Groot-Brittannië en Oost-Europa
zal niet ophouden. Die is met wettelijke maatregelen of cao-afspraken niet te stoppen" [Keitel,

1996]. Vooral Duitse bedrijven hebben van deze ontwikkelingen last, maar ook bijvoorbeeld
Nederlanose bonafide bedrijven worden ermee geconfronteerd.
1.1.4

Nederlandse bedrijven op de Dnitse bouwmarkt

Diverse Nederlandse bedrijven spelen op de Duitse bouwmarkt een steeds belangrijker rol. Dit
komt met name door de prijsconcurrentie; een Nederlands bedrijfbiedt woningen aan, waarvan
volgens onder andere Meurer de totale bouwkosten tot circa 50 % goedkoper zijn, dan van een
vergelijkbare, door een Duits bedrijf aangeboden, woning [Meurer, 1993]. Ook is reeds in
1987 een vergelijkend onderzoek gepubliceerd door onder andere het ILS, vooral gericht op de
constructietypen van eengezinswoningen. Daaruit bleek dat de bouwkosten van de
draagconstructie van een Nederlandse referentiewoning gemiddeld circa 17 tot 21 % goedkoper
waren dan van een vergelijkbare Duitse referentiewoning [ILS, 1987]. Overigens dient men er
wel op te letten op welke wijze men de bouwkosten vergelijkt. Door bijvoorbeeld Vermande
zijn daarvan analyses gemaakt, waarop hier niet verder ingegaan wordt [Vermande, 1995].
Als mogelijke oorzaak voor het verschil in bouwkosten speelt onder andere de organisatie van
het bouwproces een rol. hnmers, het Duitse bouwproces is nogal versnipperd te noemen, in
tegenstelling tot het in Nederland meer gangbare geïntegreerde bouwproces. Dit resulteert
onder andere in een min of meer volgtijdige planning van de fasen in het Duitse bouwproces,
en in het Nederlandse bouwproces een min of meer parallelle planning van de fasen. In een
artikel van Quist wordt het zo gezegd: "De Nederlandse aannemer bouwt woningen weliswaar
goedkoper dan het Duitse bedrijf, maar dat voordeel komt voort uit een methode die het Duitse
bedrijfzich ook eigen kan maken" [Quist, 1994].

Daarnaast speelt ook de toepassing van uitgekiende bouwconcepten een rol, waarbij materiaalen produktie-aspecten steeds verder op elkaar afgestemd worden, zoals vrij recent bleek op
onder andere de tentoonstelling "BouwRAI'96" te Amsterdam [fubantia, 1996]. Deze
ontwikkeling vindt met name zijn weerspiegeling in de toepassing van prefab-prodokten en in
standaardisatie waar mogelijk en acceptabel is, en bijvoorbeeld in het invoeren van specifieke
(project)organisatievormen (Priemus en Van Elk, 1970; Delsing, 1989; Laborde and Sanvido,
1994]. Daarnaast spelen ook aspecten rondom grondstuk-problematiek en het normen- en
voorschriftenstelsel een rol. En uiteraard ook de vraag op de bouwmarkt naar goedkope
woningen. Immers, zolang men relatief dure woningen nogal gemakkelijk kan verkopen, zal de
drang om echt goedkoop te gaan bouwen ( "Preïswert" en niet "Billig ") niet echt aangemoedigd
worden, zoals Weber in een speciale bijlage bij hetjaarverslag van de Dresdner Bauspar AG
opmerkt. Overigens kan ook de (publieke) opinie juist wel een aanmoediging zijn voor
dergelijke ontwikkelingen, zoals de uitspraak van de Duitser Jakob Fugger II uit de vijftiende
eeuw reeds weergeeft: "Neue Gedanken bringen neuen Wandel" , die in dezelfde bijlage
weergegeven is. Daarnaast heeft ook de Raiffeisen Bausparkasse AG een artikel van Weber
met een dergelijke strekking in haar jaarverslag opgenomen [Dresdner Bauspar, 1995;
Raiffeisen Bausparkasse, 1995].
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Naast de financiële instellingen heeft ook de Duitse overheid bovenstaande ontwikkelingen
rondom relatief dure woningen onderkend, zoals door onder andere de toenmalige Duitse
minister van bouwzaken Schwaetzer weergegeven is [Schwaetzer, 1992]. Diezelfde overheid
heeft dan ook een aanzet gegeven voor actueel vergelijkend onderzoek, onder andere tussen een
Duitse en een Nederlandse referentiewoning. DoorMeureren anderen is een dergelijke analyse
uitgevoerd, met betrekking tot een woning in zijn geheel [Meurer u.a., 1993; 1994]. De
uitspraak van de voorzitter van de Duitse "Kommission zur Kostensenkung und Verringerung
von Vorschriften im Wohnungsbau" met betrekking tot het Duitse bouwproces spreekt wellicht
boekdelen: "Eigentlich ist im ganzen Bauablauf niemand anzutrejfen, dessen Handeln ganz
ader nur vorrangig auf Kostenersparnis ausgerichtet ist" [Lammerskitten, 1994].

1.2

PROBLEEMSTELLING

1.2.1

Inleiding

Zoals uit de voorgaande paragraaf geconcludeerd kan worden, speelt de Duitse bouwmarkt een
belangrijke rol als buitenlands werkgebied voor Nederlandse bedrijven in de bouwnijverheid.
Dat deze bedrijven zonder problemen op die markt kunnen opereren, is echter geenszins het
geval Uit diverse publicaties blijkt dat vooral buitenlandse, en met name Nederlandse,
bedrijven diverse problemen ondervinden op de Duitse bouwmarkt. Door Franke is dit onder
andere treffend weergegeven: Hij stelt dat Oostelijk Duitsland een florissante toekomst kent,
maar er is "... veel geduld nodig" [Franke, 1992].
Diverse problemen komen bij het opereren op de Duitse (en in het bijzondervoormalige OostDuitse) bouwmarkt aan de orde. Een willekeurige greep hieruit zijn problemen op het gebied
van [fijhuis, 1993a]:
·
(a)
(b)
( c)
(d)
(e)

Projectorganisatie;
Contracten;
Garantie-verklaringen;
Keuringsprocedures voor bouwmaterialen;
Eigendomsverhoudingen van gronds tukken.

Met al deze problemen en hun specifieke aspecten zal rekening gehouden moeten worden,
wanneer men actief wenst te worden in het bouwproces op de Duitse bouwmarkt. Uit ·
verkennende onderzoeken valt vooral op, dat het Duitse bouwproces nogal versnipperd ls, in
tegenstelling tot het meer geïntegreerde Nederlandse bouwproces [Tijhuis, 1992; l993b; PCA,
1994]. Met name op de organisatie van het bouwproces, en vooral op Nederlandse ervaringen
in het Duitse bouwproces, zal dit onderzoek zich richten.
1.2.2

Probleemstelling

De onder andere in het voorgaande genoemde problemen hebben allen in meerdere of mindere
mate te maken met de dagelijkse gang van zaken binnen het bouwproces. Het zijn aspecten,
welke invloed op de bedrijfsvoering hebben, in het bijzonder op de projectorganisaties. Met
andere woorden: Als een bedrijf deze min of meer "technische" aspecten "in de vingers" zou
hebben, zou het in principe probleemloos moeten kunnen functioneren in een (Duitse of
andere) bouwmarkt.
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Toch blijkt, dat dit niet zo werkt. De aanwezige gemakshalve genoemde "cultuur-verschillen"
tussen landen, in het bijzonder tussen Nederland en Duitsland, werken immers ook door in
allerlei aspecten van het bouwproces. Rapporten van onder andere het NVOB geven
bijvoorbeeld aan, dat het verschil tussen Nederland en Duitsland met betrekking tot de "aard"
van de bevolking ook problemen kan veroorzaken in het bouwproces [NV OB, 1990]. Op een
of andere manier spelen dan ook deze aspecten een rol, wanneer Nederlandse bedrijven op de
Duitse bouwmarkt opereren. Zij maken daarom deel uit van achtergronden voor verschillen
tussen Nederland en Duitsland in de organisatie van het bouwproces.
Daaruit volgend wordt de probleemstelling voor dit onderzoek als volgt geformuleerd:
Welke achtergronden voor verschillen zijn er tussen Nederland en Duitsland in de
organisatie van het bouwproces?

Van deze probleemstelling is een tweedeling te maken:
( 1)
(2)

Onderzoek naar verschillen tussen Nederland en Duitsland in de organisatie van het
bouwproces;
Onderzoek naar achtergronden voor geconstateerde verschillen.

1.3

DOELSTELLING

1.3.1

Inleiding

Vooral de noodzaak van het komen tot meer onderlinge samenwerking en het versterken van de
kernbekwaamheden zijn de aandachtspunten, waarop onder andere Bakens en de commissie
Nijpels gewezen hebben, om te kunnen overleven mde (toekomstige) Europese eengeworden
bouwmarkt [Bakens, 1988; Nijpels e.a., 1992]. Wellicht kunnen Nederlandse bedrijven in de
bouwnijverheid hun projectorganisaties verbeteren, en daardoor hun (inter)nationale
concurrentiepositie versterken. Echter, ook in de Europese bouwmarkt zal het moeilijk zijn om
direct succes te boeken op de Duitse bouwmarkt, zoals Venhoven al weergegeven heeft
[Venhoven, 1992]. Dat vergt immers inzicht in met name de bouwmarkt en de bouw- en
communicatieprocessen daarin. In het algemeen spelen cultuur-aspecten een belangrijke rol
daarbij, waarop Laseur en Sanders gewezen hebben [Laseur and Sanders, 1995].
1.3.2

Doelstelling

De doelstelling van dit onderzoek wordt als volgt geformuleerd:
Meer inzicht verkrijgen in enerzijds verschillen tussen Nederland en Duitsland in de
organisatie van het bouwproces, en anderzijds in mngelijk-: achtergronden voor
geconstateerde verschillen.

Dit inzicht kan van belang zijn voor met name Nederlandse bedrijven, die op de Duitse bouwmarkt actief zijn, of wensen te worden. Het kan vooral waarde hebben voor het verbeteren van
de organisatie van bouwprojecten, waarbij bedrijven in de Nederlandse en Duitse bouwnijverheid betrokken zijn. Deze waarde kan verhoogd worden door, naast de analyse van
desbetreffende literatuur, vooral inventarisaties uit te voeren in de praktijk van het bouwproces.
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En dan met name bij partijen die daadwerkelijk in de Nederlandse en Duitse bouwmarkt actief
zijn. Dit als aanvulling op en uitbreiding van reeds uitgevoerde onderzoeken, die vaak vooral
als literatuuronderzoek uitgevoerd zijn. Het beoogde inzicht kan wellicht voor de beschouwde
Nederlandse partijen in het bouwproces hun functioneren op de Duitse bouwmarkt verbeteren.

1.4

AFBAKENING

1.4.1

Beschouwde bouwmarkten

Wanneer over "de bouwmarkt" gesproken wordt, kan een onderscheid gemaakt worden naar te
beschouwen segmenten van de bouwmarkt, bijvoorbeeld:.
•
•

utiliteitsbouw;
woningbouw.

Daarnaast kunnen ook regio's onderscheiden worden, bijvoorbeeld:
•
•
•

Duitsland (de oude Duitse deelstaten, oftewel "West");
Duitsland (de nieuwe Duitse deelstaten, oftewel "Oost");
Nederland.

Onafhankelijk van het feit of er zich eventueel verschillen mochten voordoen met betrekking tot
bijvoorbeeld benaderingswijze van deze segmenten en regio's in het onderzoek, wordt om
redenen van beschikbare onderzoeksmogelijkheden een afbakening gemaakt:
( 1)
(2)

vooral woningbouw, met zijdelings utiliteitsbouw;
vooral de nieuwe Duitse deelstaten, met zijdelings de oude Duitse deelstaten;

Deze keuze is op zich ook interessant, omdat zich in dat segment en in die regio's met name een
groei afspeelt of afgespeeld heeft. Daartoe wordt een en ander beschouwd vanuit de
Nederlandse achtergrond, aangezien de Nederlandse situatie min of meer als referentie fungeert
voor dit onderzoek [VROM, 1989; ZDB, 1993].
1.4.2

Beschouwde partijen in bet bouwproces

Er zijn in het bouwproces diverse verschillende partijen actief. Al deze partijen vervullen een of
meerdere rollen daarin. De volgende partijen in het bouwproces kunnen onderscheiden worden
[Tijhuis, Maas en Spekkink, 1992]:
•
•
•
•
•

Bouwbedrijven;
Architecten- en Adviesbureaus;
Projectmanagement-bureaus;
Toeleveranciers;
Financiers, Projectontwikkelaars en Beleggers.

Als doelgroep is daaruit gekozen voor de volgende te beschouwen partijen, in de titel van dit
onderzoek "bouwers" genoemd, waarmee de optiek van dit onderzoek bepaald is:
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(1)
(2)

Bouwbedrijven;
Projectontwikkelaars.

Bij dezekeuze heeft eigen interesse en achtergrond een rol gespeeld, maar daarnaast ook de
beschikbare inventarisatiemogelijkheden bij diverse bedrijven, die als genoemde partijen aan
het bouwproces deelnemen. Er is daardoor de mogelijkheid ontstaan, om informatie op basis
van ervaringen uit de praktijk te verkrijgen in deze bedrijven.
·

1.5

ONDERZOEKSAANPAK EN -STRUCTUUR

1.5.1

Aanpak van het onderzoek

Het onderzoek kent een gefaseerde structuur. Daarbij bestaat het enerzijds uit literatuuronderzoek, en anderzijds uit "veldwerk", waarin informatie op basis van eigen ervaringen en
uitgevoerde praktijkinventarisaties naar ervaringen van vooral Nederlandse deskundigen in de
Duitse bouwnijverheid verzameld wordt. Daarmee worden verschillen en diverse mogelijke
. achtergronden geanalyseerd. In het kort wordt daarop in het vervolg van deze paragraaf
ingegaan.

· (I) Literatuuronderzoek:
: Er zijn diverse literatuurbronnen gebruikt voor dit onderzoek. Daarmee is als het ware een
"raamwerk" gevormd, waartegen de resultaten uit de geïnventariseerde praktijksituaties
geplaatst zijn.
(2) Veldwerk:
Het verzamelen van praktijkinformatie, hier aangedUid als "veldwerk", is vooral uitgevoerd
door enerzijds interviews en enquêtes bij ervaren deskundigen, en anderzijds door het zelf deel
nemen aan het bouwproces in met name de Duitse, en zijdelings ook de Nederlandse,
bouwnijverheid. Deze zogenaamde "gedeeltelijk participerende waarneming" werd mogelijk
door een werkplek bij een van oorsprong Nederlandse groep bedrijven, die zowel in Nederland
als in Duitsland reeds geruime tijd actief is als bouwbedrijf en ook als projectontwikkelaar en
toeleverancier. Vooral in de vestigingen te Berlijn en de omliggende regio is op deze werkplek
de mogelijkheid geboden om, naast diverse ondersteunende werkzaamheden, ervaringen vast te
leggen ten behoeve van dit onderzoek.
De informatie is vooral in de vorm van case-studies verzameld en samen met ervaringen
teruggekoppeld naar de geïnventariseerde theorie, vooral voor wat betreft de rol van
"bouwbedrijf" en "projectontwikkelaar". Deze gegevens zijn geanalyseerd tegen de achtergrond
van informatie en ervaringen vanuit de Nederlandse situatie.
Ook bij andere bij het onderzoeksveld betrokken bedrijven en instituten in Nederland en
Duitsland is in dit kader onderzoek verricht. Daarnaast is ook deelgenomen in projecten in
breder nationaal en internationaal verband, onder ondere met betrekking tot de organisatie van
het bouwproces [Tijhuis, Maas en Spekkink, 1992; PCA, 1994; Tijhuis, Maas and Dowidar,
1994; 1995].

De waarde van veldwerk voor onderzoek in het algemeen wordt door de antropoloog Geertz
treffend verwoord, als hij schrijft:
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"lf you want to understand what a science is you should look in the first instanee not at its
theories or findings and certainly not atwhat its apologists say about it; you should look at
what the practitioners ofit do" [Geertz, 1973]. Daaruit valt afte leiden, dat wanneer men

bijvoorbeeld wil weten wat "bouwen" is, men in principe niet alleen naar de desbetreffende
theorieën dient te kijken, maar ook en vooral dient te kijken naar wat de mensen (bedrijven) in
de dagelijkse praktijk doen. Dit kan vervolgens op een zo nauwkeurig mogelijke wijze
beschreven worden. Daarnaast wordt het nut van een combinatie tussen theorie en veldwerk
ook ondersteund door Susman en Evered, die opmerken dat kennis sterk gebonden is aan de
context (omgeving) waarin zij gevormd is [Susman and Evered, 1978].
In dit onderzoek kunnen daarmee lessen uit internationale samenwerking tussen Nederlandse
en Duitse partijen in het Duitse bouwproces getrokken worden, zowel gebaseerd op theorie
alsook op praktijkervaringen.
(3) Onderzoek naar verschillen en hun mogelijke achtergronden:
Om verschillen tussen Nederland en Duitsland in de organisatie van het bouwproces te kunnen
vaststellen, is in dit onderzoek vooral gebruik gemaakt van het letten op zogenaamde "criticalincidents" (kritieke situaties).
Door onder andere Clegg en Dunkerley worden dergelijke gebeurtenissen vooral geanalyseerd
met betrekking tot de negatieve rol die zij kunnen spelen in bedrijfsprocessen, maar uiteraard
behoeven dergelijke gebeurtenissen niet altijd negatief te zijn. Ook door Schein wordt er vooral
op deze wijze mee omgegaan, om daarmee het functioneren van organisaties en de mensen
daarin te kunnen beoordelen [Clegg and Dunkerley, 1980; Schein, 1985]. Met betrekking tot
het bouwproces wordt ook voor de analyse van de case-studies in hoofdlijnen deze
benaderingswijze gekozen. Immers, aangenomen wordt dat verschillen in het bouwproces
vooral tijdens dergelijke kritieke situaties aan het licht komen, met name in het geval van zich
voordoende problemen.
1.5.2

Structuur van bet onderzoek

Er zijn voor dit onderzoek diverse literatuurbronnen opgespoord en geïnventariseerd. Naast de

theoretische zijde, is echter ook beoogd om inzicht te verkijgen in de praktijk van het
bouwproces, en de bij het bouwen en het ontwikkelen van projecten betrokken partijen.
Daarvoor is gekozen voor onderzoek binnen bouw- en projectontwikkelingsbedrijven, waarin
over een langere periode via participerende waaneming deelgenomen is aan het bouwproces.
Ervaringen daaruit hebben vooral gediend om diverse daarnaast geïnventariseerde theorieën te
kunnen interpreteren en begrijpen. Daarmee is een aanscherping gemaakt van die aspecten,
waar het nu eigenlijk om draait binnen het beschouwde onderzoeksveld. Op basis daarvan zijn
aandachtsgebieden voor latere interviews vastgesteld. Tijdens deze interviews zijn diverse
medewerkers van verschillende bedrijfsonderdelen en ook van andere bedrijven geïnterviewd.
Daarnaast zijn diverse situaties binnen en buiten de bedrijfssituatie geanalyseerd door middel
van case-studies.
Deze geleidelijke "toespitsing" van het onderzoeksveld komt in hoofdlijnen overeen met de
opvattingen van Spradley, die in hoofdzaak drie delen van een onderzoek (bijvoorbeeld
veldwerk) beschrijft, namelijk [Spradley, 1980]:
(a)

Algemeen beschrijvende observaties:

Te vergelijken met de literatuurinventarisaties en het regelmatige participerende
waarnemen in dit onderzoeksproject;
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(b)

(c)

Toegespitste observaties:
Te vergelijken met de opzet en uitvoering van interviews op basis van enkele
vastgestelde aandachtsgebieden;
Geselecteerde observaties:
Te vergelijken met beschrijving en analyse van enkele case-studies en de
terugkoppeling van de resultaten met theorie vanuit literatuurinventarisaties.

In afbeelding 1.1 is schematisch weergegeven hoe een dergelijke werkwijze het
onderzoeksveld als het ware van "grof' naar "fijn" benadert [Spradley, 1980].

.-------T"------------ ----- _.,..

Algemeen
beschrijvende
observaties

........

,.
(

-----------------~

"Meskljk9n "

Start

Einde

Afbeelding 1.1 Schematische voorstelling van toespitsing van onderzoek
{Spradley, 1980]
In hoofdlijnen ziet de structuur van het onderzoek er als volgt uit:

le stap: Vaststellen van aandachts~ebieden
Op basis van een langdurig regelmatig participerend waarnemen binnen betrokken bedrijven en
het inventariseren van literatuur is een aantal zogenaamde "aandachtsgebieden" vastgesteld met
betrekking tot verschillen en hun mogelijke achtergronden, waarop vooral gelet wordt in het
vervolg van de verdere literatuurinventarisaties en het veldwerk.
2e stap: Houden van diepte-interviews
Door het houden van zogenaanu:le "diepte-interviews" binnen en buiten de van binnenuit
beschouwde bedrijfssituaties, wordt geprobeerd een zo nauwkeurig mogelijk beeld te
verkrijgen van de geselecteerde en belangrijk geachte aandachtsgebieden. Daarmee wordt een
aantal zogenaamde "deel-patronen" vastgesteld, bestaande uit diverse aandachtsgebieden die
met elkaar in relatie gebracht zijn op basis van invloedsrelaties.
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3e stap: Opstellen van hypothese
De verschillende deel-patronen worden geclusterd in zogenaamde "prominente kwesties".
Vervolgens wordt de meest belangrijk geachte prominente kwestie geselecteerd, waarna van de
daarop betrekking hebbende (prominente) deel-patronen de aandachtsgebieden vastgesteld
worden. Met deze aandachtsgebieden wordt vervolgens een hypothese opgesteld.
4e stap: Analyse van case-studies en toetsen van hypothese
Er worden binnen de beschouwde bedrijfssituaties een aantal case-studies geselecteerd naar
aanleiding van daarin ervaren problemen I situaties binnen het afgebakende onderzoeksgebied.
Deze worden vooral door middel van participerende waarneming beschreven en geanalyseerd,
in combinatie met de geïnventariseerde theorie. Aan de hand van de resultaten, voornamelijk
weergegeven in de vorm van "lessen" uit de beschouwde case-studies, wordt de hypothese
getoetst.
In principe is de 4e stap de afsluiting van het "echte veldwerk". Vervolgens worden de

volgende afsluitende stappen doorlopen:
5e stap: Raadple~n van eXl)ert-panel
Er wordt een panel van deskundigen met ervaring binnen de Nederlands I Duitse
bouwnijverheid geselecteerd, een zogenaamd "expert-panel". Daaraan worden de resultaten in
de vorm van "lessen" voorgelegd. In discussie met de leden van het expert-panel worden de
resultaten van dit onderzoek gevalideerd. Vervolgens wordt de hypothese gevalideerd. Met
deze validering wordt beoogd een indruk te kunnen verkrijgen van een zekere mate van
algemene geldigheid van zowel de lessen alsook van de hypothse.
6e stap: Conclusies en Aanbevelingen
Als laatste stap worden conclusies en aanbevelingen opgesteld. Trefwoorden daaruit worden in
een schema geplaatst, waarmee het onderzoek afgesloten wordt
Aanvullend worden enkele hoofdlijnen uit de conclusies en aanbevelingen als praktische
handreikingen voor bouwers weergegeven.
In afbeelding 1.2 is de structuur van het onderzoek schematisch weergegeven, waarbij tevens

in hoofdlijnen de verschillende hoofdstukken en bijlagen in verband met elkaar geplaatst zijn.

Intermezzo
De strnctuur met analyse van theorie en terugkoppeling met praktijk-situaties komt in hoofdlijnen
overeen met een proces, zoals die onder andere aangeduid wordt door Elden en Levin: Het

zogenaamde "Panicipative Action Research" (PAR). Daarin geven zij weer, dat theorie gevonnd
kan worden door het herhaald doorlopen van een kringloop, waarvan het opstellen van theorie c.q.
meningen deel uit maakt. Vervolgens wordt door (participerende) waarnemingen en terugkoppeling
met de eerder gevormde theorie, een aanscherping van die theorie gemaakt [Eiden and Levin,
199\ ]. Bijzonder aan deze zienswijze is, dat zij een dubbele, elkaar overlappende, kringloop
onderscheiden, namelijk: Eén met betrekking tot terugkoppeling van resultaten met personen en
theorieën "binnen" de beschouwde praktijksituatie, en één met betrekking tot terugkoppeling met
personen en theorieën "buiten" diezelfde beschouwde praktijksituatie. Dit komt in hoofdlijnen
overeen met de in dit onderzoek gehanteerde raadplegingen door diepte-intervie-ws en expert-panel.

lO
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BIJlspA
1e stap:

Vaststêlhm van aandachtsgebieden

SamenweriQngsvormen
fn de bouwnijverheld

]....~~~~~~~~~--~~
BiJiageB
Cultuur..aspecten

BIJlage C
Case·studles

Afbeelding 1.2 Structuur van het onderzoek
1. 5. 3 Korte leeswijzer
Uit afbeelding 1.2 blijkt, dat deze publicatie in hoofdlijnen opgebouwd is uit een hoofdtekst,
bestaande uit verschillende hoofdstukken. Daarnaast zijn er verschillende bijlagen opgenomen.
De functie van deze bijlagen is vooral, om een verdieping van diverse theorieën te geven,
evenals een met name praktische basisbeschrijving van de case-studies. In de hoofdtekst
worden vervolgens resultaten uit de bijlagen gekoppeld aan in de hoofdtekst beschreven
theorieën, en daarnaast aan analyses van in de case-studies beschreven praktijksituaties.
Zoals op de voorgaande bladzijde weergegeven is, wordt in de tekst op bepaalde plaatsen een
zogenaamd "Intermezw" gevoegd, geplaatst in een kader. Deze zijn zowel in de hoofdtekst
alsook in de bijlagen opgenomen. Het doel van de intermezw's is met name om enerzijds een
beknopte toelichting te geven vanuit bijzondere onderwerpen, die met de tekstgedeelten van de
hoofdtekst in verband staan. Anderzijds illustreren zij vanuit diverse praktijksituaties de
behandelde onderwerpen, en proberen daarmee een en ander te verduidelijken. Vooral vanuit
deze invalshoeken dient de rol van de intermezzo's dan ook beschouwd te worden.
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1.6

RESUMEREND

De hierboven beschreven aanpak van het onderzoek heeft met name als doel, dat duidelijk
wordt op welke probleem- en doelstelling dit onderzoek betrekking heeft, en op welke wijze de
gegevens verkregen zijn. Het zal duidelijk zijn, dat dit onderzoek niet pretendeert de enig juiste
zienswijze weer te geven, aangezien het onderzoeksveld voortdurend aan nationale en
internationale ontwikkelingen onderhevig is. Dat doet echter niets af aan het doel van dit
onderzoek: Het verkrijgen van inzichten in verschillen tussen Nederland en Duitsland in de
organisatie van het bouwproces en in mogelijke achtergronden voor geconstateerde verschillen.
Daarnaast kan het wellicht als uitgangspunt dienen voor verder onderzoek en voortschrijdend
inzicht op dit gebied.
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2
ORGANISATIE VAN HET
BOUWPROCES
2.1

INLEIDING

2.1.1

Opzet

In hoofdstuk 1 is aangegeven, dat met name de organisatie van het bouwproces centraal staat,
de verschillen tussen Nederland en Duitsland daarin, en de mogelijke achtergronden daarvoor.
In dit hoofdstuk wordt een analyse gegeven van aspecten, die te maken hebben met de
organisatie van het bouwproces. De analyses in dit hoofdstuk worden voornamelijk vanuit een
Nederlandse visie geprojecteerd tegen de Duitse situatie. Daarin komen ook diverse verschillen
tussen de beide landen aan de orde, zoals die ervaren zijn tijdens de gemaakte analyses van
theorie en gedurende de gedeeltelijk participerende waarnemingen van praktijksituaties tijdens
het verloop van dit onderzoek.
Daarnaast worden resultaten vanuit bijlage A met betrekking tot beschreven Nederlandse en
Duitse samenwerkingsvormen in de bouwnijverheid gebruikt voor het analyseren van
kenmerkende verschillen tussen Nederland en Duitsland in de organisatie van het bouwproces.
Enkele achtergronden worden daarvoor in de tekst integraal behandeld, resulterend in een
aantal geformuleerde aandachtsgebieden. Samen met in hoofdstuk 3 bepaalde
aandachtsgebieden maken deze deel uit van de basis voor de analyses in hoofdstuk 4, waar een
hypothese als deel van dit onderzoek opgesteld wordt.
2.1.2

Het begrip "Bouwen"

Velen kennen het begrip "bouwen" al als een bezigheid uit hun kindertijd, zij het veelal via
spelen met een blokkendoos. Om een bouwwerk te kunnen realiseren, is echter heel wat meer
nodig. Er moet immers van alles geregeld worden om een bouwwerk, bijvoorbeeld een woning
of een brug, maar ook een blokkenbouwsel, in de gewenste vorm, op de gewenste plaats, en
bovenal binnen de gewenste tijd en kosten gerealiseerd te krijgen.
Het begrip "bouwen" heeft taalkundig verschillende betekenissen. Delsing wijst in zijn
proefschrift op een etymologische verwantschap van het begrip "bouwen" aan "bewonen",
"bearbeiden" en aan het begrip "vruchtbaarheid". Dezezijn afgeleid van het Oud-Indische
woord "bhavati ", dat "zijn" of "worden" betekent [Delsing, 1989]. Van Dale noemt als
omschrijving voor het begrip "bouwen": "construeren", oftewel "samenstellen" [Dale Van,
1982].
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Een treffende omschrijving door een onbekende bron over "bouwen" is wel de

volgende: "Bouwen is het integreren van alles met alles, tot een doelmatig geheel, volgens door
ons te stellen eisen" [N.N., 1986].
Centraal daarin staan de termen: "Integreren", "doelmatigheid" en "eisen". Dit geeft al enigszins
aan, dat integratie belangrijk is, om te komen tot een doelmatig geheel (bijvoorbeeld een
bouwwerk), volgens gestelde eisen (met name tijd, kwaliteit en kosten). Het betekent, dat met
nogal wat aspecten rekening moet worden gehouden, om een bouwwerk naar wens te kunnen
realiseren. Dat "bouwen" in de praktijk een complex proces is, zal dan ook niet verwonderlijk
zijn. Dit wordt nog eens geillustreerd door Sikkel in zijn intreerede, die het begrip "bouwen"
als volgt samenvat [Sikkel, 1975]:
"Bouwen is dus:
( 1) Samen iets tot stand brengen;
(2) met de daartoe geëigende middelen;
(3) tegen de meest acceptabele kosten;
(4) in samenwerking tussen verschillende disciplines;
( 5) uitgevoerd en geleid door mensen".

Bouwen is dan ook vooral "mensenwerk". In vroeger tijden was dit ook al duidelijk, zoals
onder andere Warszawski en Peretz beschrijven in hun publicatie over de bouw van de Tempel
van Hemdus te Jeruzalem. Duizenden arbeiders werden daarvoor ingezet [Warszawski and
Peretz, 1992]. Tegenwoordig is bouwen nog steeds mensenwerk [Tijhuis en Maas, 1996d].
De hulp van geavanceerd materieel is daarbij wel haast onontbeerlijk geworden. Echter, waar
mensen aan een bouwwerk werken, is en blijft samenwerking essentieel om tot het gewenste
resultaat te komen. In dit hoofdstuk wordt met name ingegaan op het bouwen als een
produktieproces, de partijen daarin en hun rollen. Dit wordt zowel beschouwd tegen de
Nederlandse alsmede Duitse achtergrond Afsluitend wordt een overzicht van een en ander
gegeven.

2.2

HET BOUWPROCES

2.2.1

Inleiding

Om een bouwwerk te kunnen realiseren, is een proces vereist, waarin met verschillende zaken
rekening gehouden dient te worden. Dit proces, ook wel bouwproces genoemd, is in wezen
een produktieproces. Doel is immers het uiteindelijke produkt, het bouwwerk. Het bouwproces
omvat een opeenvolging van verschillende fasen. In hetWerkplan Technisch Beheer van het
Innovatief Onderzoeksprogramma Bouw wordt het begrip "bouwproces" als volgt
gedefmieerd: "Het omvangrijke gebeuren rond de planvoorbereiding, de planontwikkeling, de
planuitvoering en het beheer van de gerealiseerde plannen" [IOP-Bouw, 1985J. In dez~
omschrijving loopt het bouwproces vanaf de initiatieffase tot en met het beheer en de sloop van
het bouwwerk. Het bevat daarbij in wezen de gehele levenscyclus van het bouwwerk, zoals
onder andere ook Henket die weergeeft [Henket, 1989J. Op het bouwproces als
produktieproces zal hierna vooral verder ingegaan worden.

14

hoofdstuk 2: erganisalie van het bouwproces

2.2.2

Het bouwproces als produktieproces

Organisatieprocessen in de bouwnijverheid wijken in wezen niet af van die, welke in de
industrie gangbaar zijn. In beide bedrijfstakken wordt immers een "input" (bestaande uit
prestatie-eisen) bewerkt, om een gewenste "output" (bestaande uit geleverde prestaties) te
kunnen verkrijgen. Hoe die bewerking in zijn werk gaat is veelal specifiek voor de bedrijfstak.
Daaruit volgend kan het bouwproces in abstracte vorm als een produktieproces beschouwd
worden.
Essentieel daarbij is de terugkoppeling tussen geleverde prestaties en opgestelde prestatie-eisen,
om zo tot een zo optimaal mogelijk resultaat te kunnen komen. Zodoende ontstaan bij elke
handeling gesloten "regelkringen", die ieder afzonderlijk of als meerdere samen één of
meerdere fasen in het produktieproces kunnen vormen. Botter geeft een voorbeeld van een
dergelijke regelkring met terugkoppeling van besturingsinformatie. In afbeelding 2.1 is deze
weergegeven [Botter, 1974].

Storingen

11

8
Afbeelding 2.1 G esloten regelkring met terugkoppeling van besturingsinformatie
[Botter, 1974}

Door Sommer is een voorbeeld van een regelkring gegeven met betrekking tot het proces van
kostenbewaking ("Kostensteuerung"). Daarin staat centraal de continue afstemming tussen de
toegestane kosten ("Soli") en de werkelijk gemaakte kosten ("Ist"). In afbeelding 2.2 is deze
regelkring weergegeven [Sommer, 1985; 1988].
Ook in deze regelkring zijn zogenaamde "Störungen" weergegeven, zoals ook in de
bovenstaande door Botter weergegeven regelkring "storingen" opgenomen zijn. Door Sommer
worden voor de situatie in de bouwnijverheid als storingen met name invloeden op de
bouwkosten genoemd, die onder andere het gevolg kunnen zijn van: Ontwerpwijzigingen
(Planungsänderungen), extra specificaties (Sonderwünsche ), afivijkingen van de gehanteerde
standaard (Standardänderungen), conjunctuurbewegingen (Konjunkturschwankungen ) en
regionale marktsituatie (regionale Marktsituation).
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MeBwerk
Planungs-Sollkosten aus:
-KostenermiUiungen nach Elementen;
·Kostenennittlungen nach Vergabeeinheiten.

Abwelchungen
aus Kostenverglelch

I st-Dalen
aus
Kostenerfassung

Regelwerk
Kostenerfassung uber·
-Pianungskontrollen;
-Kontrollen l V;
-Projektbuchhaltung.

Kostensteuerung durch:
-Programmstraffung;
-Änderung der Geometrie:
-Optimierung der Konstruktion;
·Standardänderungen:
-Ausführungsaltemativen.

Störungen:
Kostenbeeinflussung durch:
-Pianungsänderungen;
-Sonderwünsche;
·Standardänderungen:
-Konjunk1urschwankungen;
-regionale Marktsituation.

Afbeelding 2.2 Voorbeeld van proces van kostenbewaking (Kostensteuerung) als
regelkring [Sommer, 1985; 1988]

Het bewerken van de informatie in dergelijke regelkringen wordt door onder andere Botter en
Maas als "transformatie" aangeduid [Botter, 1974; Maas, 1991]. Specifiek voor de
bouwnijverheid geeft Maas dit in een transformatiemodel weer. Hij ziet het bouwproces·als
produktieproces, waarin een transformatie van materie, energie en informatie leidt tot een
bouwwerk. In afbeelding 2.3 is dit schematisch weergegeven [Maas e.a., 1991; 1994].
Kenmerkend voor deze benadering is, dat het in principe geen vastomlijnde partijen beschrijft.
Het kan in wezen toegepast worden op elke partij in een produktieproces, zowel binnen als
buiten de bouwnijverheid. Ook voor de fasering is het universeel toepasbaar. Immers, in elke
fase is een aanwezige "input", en die moet bewerkt ("getransformeerd") worden om de
gewenste "output" te verkrijgen. In deze benadering is de integratie van verschillende aspecten
"materie", "energie" en "informatie" (nodig om tot een bouwwerk te komen) dan ook zeer
belangrijk.
Met name de organisatie van deze integratie (met andere woorden: het bouwproces) is dan een
belangrijke verbindende factor.
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beginsituatle - - - -

- - - - - eindsituatle

grond
grondstoffen

materialen
bouwstolten
bouw-elementen
bouwsystemen
instanaties

arbeid
prodUktiemiddelen
materieel
tekeningen
PVE (doel)
bestek

werkdocumenten

?

Energie

n

T

Bouwwerk

?

Informatie

Afbeelding 2.3 Transformatiemodel van het produktieproces in de bouwnijverheid
[Maas e.a., I99I; I994]

Inzicht in aspecten met betrekking tot het succesvol doen verlopen en het beheersen van een
bouwproces is daarom essentieel om tot een gewenst resultaat te komen. Dit onderzoek beoogt
daaraan onder andere een bijdrage te leveren.
2.2.3

Enkele beheersingsvormen

Bij produktieprocessen kunnen verschillende beheersingsvormen onderscheiden worden.
Beheersing van projecten wordt door Meiles en Wamelink vertaald naar beslissingsfuncties.
Gericht wordt daarbij met name op het functioneren van de interne organisatie van een bedrijf.
Er wordt daarbij met name gekeken naar een productiebedrijf. Zij onderscheiden daarbij de
volgende beslissingsfuncties [Melles and Wamelink, 1993]:
(I)
(2)
( 3)
(4)
(5)

Schaarste eigen capaciteiten (schaars[+] ofniet schaars[-});
Inzetduur eigen capaciteiten (lang [+]of kort[-]);
Aantal proegtaken (een [I] of groter dan een [>I]);
Diversiteit en hoeveelheid materialen en capaciteiten (hoog [+],laag[-);
Taakgebonden informatie (wel[+], niet[-]).

Deze beslissingsfuncties zetten zij vervolgens in een matrix uit tegen respectievelijk de
volgende te onderscheiden sectoren in de bouwnijverheid: Utiliteitsbouw, woningbouw,
renovatie, betonbouw, wegenbouw en baggerwerk. Daarbij geven zij per sector de
beoordeling van de gangbare kenmerkende beslissingsfuncties.
In afbeelding 2.4 is de matrix weergegeven, waarbij de beslissingsfuncties langs de verticale as
uitgezet zijn, en de sectoren van de bouwnijverheid langs de horizontale as.
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Afbeelding 2.4 Beoordeling van de kenmerkende beslissingsfuncties
(beheersingsfuncties) per sector [Me/les and Wamelink, 1993]

Op basis van de beoordeling in de matrix komen ze tot een combinatie van eigenschappen,
welke typerend zijn voor bepaalde typen projectbeheersingsvormen, welke in een
productiebedrijf gangbaar zijn. Zij zijn daarbij tot de volgende typen projecten gekomen, welke
allen hun eigen kenmerkende projectbeheersingsvorm kennen:
A :::: Uniek project;
B = Uitbestedingsproject;
C = Standaardproject;
D = Werkorderproduktie;
E = Massaproject.

Elke vorm kent daarbij zijn eigen aanpak, en veelal ook zijn eigen wijze van organiseren van de
interne organisatie van een bedrijf. Het geeft daarbij als het ware de "aard" van een bedrijf
weer. Belangrijk is daarbij, dat op tijd over de juiste informatie (input) beschikt kan worden,
om zodoende de juiste beslissingen (transormatie) te kunnen nemen, waardoor het gewenste
resultaat (output) zo goed mogelijk gehaald kan worden.
2.2.4

Fasering van het bouwproces

Het bouwproces kent verschillende fasen. De in de vorige paragrafen genoemde beschrijving,
met de fasering vanaf initiatief tot en met beheer en sloop, is een vaak voorkomende
benadering. In het verleden werd het wat minder gecompliceerd beschreven, onder andere door
Duyster. Hij onderscheidde drie fasen, namelijk: (1) Initiatief, (2) ontwerp en (3) uitvoering
(realisatie). In afbeelding2.5 is dit schematisch weergegeven [Duyster, 1975].
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Initiatief

Ontwerp

Realisatie
(Uitvoeren)

Afbeelding 2.5 Het bouwproces volgens Duyster [Duyster, 1975]
In de loop van de tijd is het bouwproces echter wel gecompliceerder geworden, dan zoals in de

tijd van Duyster beschreven werd. Verschillende aspecten worden meer en meer belangrijk,
bijvoorbeeld:
•

publiek private samenwerking;
· werken volgens het prestatiebestek;
vervangbaarheid van bouw- en gebouwdelen;
aanbieden van onderhoudscontracten en financiering.

In het algemeen kan gesteld worden, dat de fasering van het bouwproces steeds meer ook de
beheersfase omvat. Door Maas is dit in een schema weergegeven, zoals in afbeelding 2.6 te
zien is [Maas, 1991].

Constructie-leer
materiaalkennis
bouwfysica

Functioneel ontwerp met
technische specificaties

Handboek met
overdrachtsdocumenten

Afbeelding 2.6 Het hedendaagde bouwproces [Maas, 1991]

Aansluitend geeft hij aan, dat het bouwproces in wezen een aaneenschakeling is van
deelprocessen. Het is dan als het ware een samenstelling van regelkringen, zoals Botter die
noemt [Botter, 1974]. Dit onderzoek heeft met name betrekking op die fasen, die nodig zijn om
een bouwwerk te kunnen realiseren. Daartoe wordt voor het bouwproces de fasering
aangehouden, gebaseerd op de in de Nederlandse bouwnijverheid gangbare Nederlandse
(voor)norm NVN 2574 [NNI, 1989].
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Deze fasering is ook gekozen door onder andere Tijhuis, Maas en Spekkink in een door de
Stichting Bouwresearch (SBR) uitgebrachte publicatie over bouworganisatievormen in
Nederland [Tijhuis, Maas en Spekkink, 1992; Tijhuis en Maas, 1992]. In afbeelding 2.7 is
deze fasering weergegeven. Daarin worden de volgende fasen onderscheiden:
Programma
(1) Initiatief;
( 2) Haalhaarheidsstudie;
( 3) Projectdefinitie;
Ontwerp
(4) Structuur ontwerp;
(5) Voorlopig ontwerp;
(6) Definitief ontwerp;
Uitwerk:im~

(7)

(8)

Bestek;
Prijsvorming;

Realisatie
(9) Werkvoorbereiding;
( 10) Uitvoering;
(11) Oplevering.

Deze fasen zijn als een volgtijdig proces weergegeven. Dat wil echter niet zeggen, dat deze
fasen per volledig bouwproject uitsluitend volgtijdig doorlopen worden. Door toepassing van
bijvoorbeeld het splitsen van het bouwproject in verschillende (werk)delen, kunnen op een
bepaald tijdstip in het bouwproces diverse van de ontstane (werk)delen zich in verschillende
fasen bevinden. Wanneer bijvoorbeeld de fundering in de realisatiefase is, kunnen dan
tegelijkertijd de binnenwanden in de ontwerpfase zijn, etc.

11r~if',Mt;~i'îi!'rt
I
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rtj ifJt~~it ~;:
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Afbeelding 2.7 Fasering van het bouwproces [Tijhuis, Maas en Spekkink 1992]
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Intermezzo
De structuren in de hierboven genoemde door de SBR uitgebrachte publicatie over
bouworganisatievonnen in Nederland zijn voor een groot deel uitgangspunt voor dit onderzoek
Echter, met name voor wat betreft de beschreven orgauisatievonnen, wordt in dit onderzoek een
verdere uitwerking gegeven met betrekking tot functionele en contractuele relaties tussen partijen.
In de genoemde publicatie uit 1992 is daaraan nog geen nadere aandacht geschonken.

Ook in andere literatuur wordt nagenoeg dezelfde fasering onderscheiden. Door De Bondt en
anderen wordt een fasering onderscheiden met de fasen (1) Prograi1U1Ul, (2) Ontwerp en
Bestek, (3) Begroting, (4) Uitvoering en (5) Onderhoud en Beheer [Bondt De e.a., 1993].
Deze fasering komt nagenoeg overeen met de fasering volgens Tijhuis, Maas en Spekkink.
Ook door bijvoorbeeld Bakens wordt een min of meer soortgelijke fasering onderscheiden,
namelijk met de fasen (I) Prograi1U1Ul van Eisen, (2) Ontwerp, (3) Uitvoering en (4)
Oplevering. Hij acht dit daarbij ook een fasering, van toepassing op het bouwproces van de
toekomst. Hij ziet de rollen van de diverse partijen in het bouwproces daarbij wel enkele
wijzigingen ondergaan, onder andere ten gevolge van ontwikkelingen in het "Open Bouwen".
Als kenmerkende verbetering van het bouwproces verwacht hij de opsplitsing in twee
processen, namelijk processen met betrekking tot respectievelijk "Drager" en "Inbouw"
[Bakens, 1988].
Anderen zien de verbetering van het bouwproces ook meer en meer als een aantal parallelle
processen. Daarbij wordt niet meer een indeling in opeenvolgende fasen op het niveau van het
complete bouwwerk gemaakt, maar wordt deze indeling opgesplitst naar het niveau van werkdelen. De besproken opeenvolgende fasen worden dàn voor elk werkdeel grotendeels parallel
uitgevoerd. Lahdenperä en anderen vatten deze processen onder andere samen met de term
"System Unit Procurement" [Lahdenperä et al, 1994; 1995]. Dit komt overeen met gedachten
over procedures rondom onder andere "Fast-tracking" en "Concurrent-engineering" [Lakka and
Nykänen, 1992; Fazio et al, 1988]. Veel werkdelen worden dan grotendeels tegelijkertijd
(parallel) uitgevoerd. Dit heeft op bouwwerkniveau een grote overlap van de onderscheiden
fasen tot gevolg, en geeft een verkorting van de totale bouwtijd. Ook Koskela gebruikt deze
aanpak in zijn onderzoek naar "Lean Production in Construction" [Koskela, 1993]. Zoals
Cahill aangeeft, zijn het soort procedures rondom "Fast-tracking" met name bedoeld om tijd en
kosten te besparen. Het risico op overschrijdingen van tijd- en kostenbudgetten neemt daarbij
echter niet af, maar eerder toe. Een goede en duidelijke projectorganisatie en -contract zijn dan
ook noodzakelijk, om dergelijke bouwprocessen tot een succesvol einde te kunnen brengen
[Cahill, 1990].
In dit verband wordt nog gewezen op artikelen van Tijhuis en Maas, die met name een vorm
van "Lean Control in Construction-Management" als een belangrijk aspect zien om de
voortgang in het bouwproces te kunnen verbeteren [fijhuis and Maas, 1996b; 1996e].
In de Duitse bouwnijverheid kan een fasering van het bouwproces onderscheiden worden,
welke nagenoeg overeenkomt met de hier beschreven fasering van het bouwproces. Door
Somroer en anderen wordt een en ander weergegeven. Daarbij worden in hoofdlijnen met name
de volgende fasen genoemd [Sommer, 1985, 1988; Bühring, 1992]:
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(Prograrruna)
(Ontwerp)
(Uitwerking)
(Realisatie)

Grundlagenermittlung;
- Vorplanung;
Entwuifs- und Genehmigungsplanung;
- Ausführungs- und Detailplanung;
- Ausschreibung, Vergabe;
- Bauausführung.

In een studie van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid over
bouwen in Duitsland is ook een dergelijke fasering onderscheiden [NVOB, 1990]. Ook
Bollmann en Vincent constateren een soortgelijke fasering in hun vergelijkende studie tussen de
Franse en Duitse bouwnijverheid, evenals Koppe [Bollmann et Vincent, 1993; Koppe, 1990].
Overigens vormt nagenoeg dezelfde fasering in hoofdlijnen ook de basis voor de fasering van
werkzaamheden, die als basis dient voor het vaststellen van honoraria voor adviseurs in de
Duitse bouwnijverheid (met name architecten en ingenieurs). Deze zijn vastgelegd in de
zogenaamde HOAI: Honorar Ordnung fiir Architekten und Ingenieure [HOAI, 1993].
Daarnaast kan over deze honoraria eventueel onderhandeld worden, waarbij bijvoorbeeld een
totaalprijs ("Pauschal") afgesproken wordt.
Ondanks dat de geanalyseerde faseringen van de bouwprocessen in de Nederlandse en Duitse
bouwnijverheid nagenoeg identiek zijn, zijn er voor wat betreft de invulling en werkwijze van
de diverse fasen nog wel enige verschillen te constateren. Echter, bij de beschrijving van de
fasering zelf, zoals per fase in het navolgende deel van dit hoofdstuk nader beschreven is, zijn
deze niet relevant. Overigens wordt in de analyse van het bouwproces in dit onderzoek de
beheeifase niet expliciet beschouwd. Het gaat hier immers om die fasen, die nodig zijn om het
bouwwerk te kunnen realiseren. De beheerfase kan daarbij overigens wel degelijk van invloed
kan zijn op beslissingen, welke bijvoorbeeUl al in de programmafase genomen worden. Denk
in dit kader aan onder andere onderhouds-aspecten, welke van invloed kunnen zijn op de
materiaal- en systeemkeuze in de programrnafase.

Intermezzo
Door onder andere Choukty wordt aangegeven, dat het essentieel is om informatie over
veranderingen (zoals bijvoorbeeld "veroudering») van bouwdelen systematisch te verzamelen, om
daarmee onder andere een betere beheersing van het onderhoud in de toelromst mogelijk te maken
[Choukty, 1994]. Dit kan ook zijn invloed hebben op de keuze van materialen en systemen in de

programmafase.

2.3

FASEN IN HET BOUWPROCES

2.3.1

Programma

Als een opdrachtgever plannen heeft om een bouwwerk te gaan realiseren, wordt gesproken
over het opzetten van het "Programma", of "Programma van Eisen" (PvE). Daarin worden
verschillende fasen onderscheiden. Achtereenvolgens worden deze genoemd en toegelicht.
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U l Initiatief
De huisvestingsbehoefte wordt geanalyseerd Daarbij wordt gekeken naar de te huisvesten
organisatie en I of naar marktonderzoeken, die signaleren welke vraag naar huisvesting actueel
is.
f2) Haalbaarheidsstudie
De huisvestingsbehoefte wordt getoetst aan financiële, juridische, technische,
stedebouwkundige en planologische haalbaarheid. Ook wordt naar de locatiekeuze gekeken.
(3) Projectde,;finitie
De met betrekking tot de huisvesting aanwezige eisen, wensen, verwachtingen, mogelijkheden
en beperkingen worden vertaald in een Programma van Eisen (PvE).

2.3.2

Ontwerp

Wanneer het Programma van Eisen opgesteld is, kan begonnen worden met het ontwerpen van
het bouwwerk. Daarin kan naar voren komen, dat niet geheel aan het opgestelde PvE voldaan
kan worden, bijvoorbeeld door budgettaire beperkingen. Via verschillende ontwerpfasen wordt
daarbij van "grof' naar "fijn" gewerkt.
( 4)

Structuur ontwerp

In deze fase worden de interne en externe structuur van een bouwproject weergegeven. Daarbij
worden met name die zaken beschouwd, die te maken hebben met de functionele I structurele

opbouw, de vorm en omvang van de bouwmassa in samenhang met het ontwikkelde concept,
de ontsluiting en de stedebouwkundige inpassing. Ook wordt een raming van bouwkosten
gemaakt op basis van elementengroepen. Deze dienen om een raming van de
investeringskosten te kunnen maken. Van het mijlpalenplan en de doorlooptijd wordt een
raming gemaakt.
(5) Voorlopig ontwerp
Een voorstelling wordt ontwikkeld van het te realiseren bouwwerk voor wat betreft situering,
hoofdindeling, structurele en constructieve opzet, en ook de architectonische vorm (zowel
plastisch alsook ruimtelijk weergegeven). Op basis van elementen wordt een raming gemaakt
van de bouwkosten en de daaruit voortvloeiende investeringskosten. Ook de exploitatiekosten
en -opbrengsten worden beschouwd, Er vindt eventueel een bijstelling plaats van het
opgestelde mijlpalenplan en de doorlooptijd
(6) Definitiefontwerp
De interne en externe strcutuur van het te ontwerpen bouwwerk wordt vastgelegd. Vorm,
plaats en dimensies van constructies en installaties worden bepaald. Ook de plaats en
afmetingen van bouwdelen, evenals de materiaalkeuze, worden vastgelegd. De bouwkosten
worden geraamd op basis van variantelementen. De raming van investeringskosten en
bijbehorende exploitatiekosten en -opbrengsten wordt verricht aan de hand van bouwdelen.
Ook hier worden het opgestelde mijlpalenplan en geraamde doorlooptijd eventueel bijgesteld.
2.3.3

Uitwerking

Als het ontwerp van het bouwwerk gereed is, dient een nadere uitwerking met betrekking tot
specificaties en prijzen gemaakt te worden.
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(71 Bestek

Van de ruimtedelen en bouwdelen worden materiaalgebruik, afwerking en detaillering zodanig
bepaald, dat prijsvorming mogelijk is op basis van de produktiemiddelen (a) materiaal, (b)
arbeid en (c) materieel. In deze fase worden de begroting van investeringskosten en
explotiatiekosten en -opbrengsten ook bijgesteld. De bouwtijd en het mijlpalenplan worden
meer gedetailleerd vastgelegd

Intermezzo
In de voorgaande fasen wordt de vastlegging van plaats en afemetingen van bouwdelen besproken.
Ook wordt aangegeven, dat materiaalkeuze, materiaalgebruik, afwerking en detaillering bepaald
worden, om prijsvorming mogelijk te maken. Met name voor wat betreft de materiaalkeuze zijn
ontwikkelingen in gang gezet, die gekemnerkt worden door een keuzevrijheid van bijvoorbeeld
materialen. Deze ontwikkelingen worden aangeduid met de term "Prestatiebestek" [SBR, 1990a].
In zo'n bestek worden dan in principe alleen de functies, plaats en afmetingen van de bouwdelen
vastgelegd. Van daaruit worden afgeleide eisen (prestaties) voor het materiaal opgesteld. Wanneer
iemand dan een prijs dient op te geven voor de uitvoering van het bouwwerk, kan deze zelf kiezen
wellre materialen bijvoorbeeld toegepast worden, binnen het kader van prestatie-eisen. Daarmee
wordt onder andere een lagere aannemingssom beoogd, gekoppeld aan een betere prijs I kwaliteit
verhouding. Dit te bereiken door partijen in het bouwproces onder andere te stimuleren om
vernieuwingen van materialen en bijbehorende uitvoeringsprocessen te ontwikkelen en door te
voeren.

(8/ Priisvonning
Er wordt getracht te komen tot bindende afspraken over de uitvoeringsvoorwaarden, en met

name over de "aannemingssom".
De gewenste aanvangs- en opleveringsdatum worden vastgesteld, evenals de diverse
administratieve en technische bepalingen. Prijsopgave wordt van een of meerdere partijen
gevraagd Afhankelijk van het project wordt het bouwwerk (a) openbaar aanbesteed, (b)
onderhands aanbesteed of (3) direct in opdracht gegeven aan een of meerdere uitvoerende
partijen. De gemaakte afspraken, voorwaarden en bepalingen worden vastgelegd in
uitvoeringscontracten.

Intermezzo
Een nauwkeurige prijsvorming en voorbereiding van een bouwproject zijn essentieel voor de goede
afloop ervan. Dit was in vroeger tijden al bekend. Ter illustratie: In de tijd van het Nieuwe
Testament wist men al dat een goede projectvoorbereiding, waaronder prijsvorming, belangrijk
was. In Lukas 14:28-30 staat daarover geschreven: "Want wie van u, willende een toren bouwen,

zit niet eerst neder en overrekent de kosten, of hij ook heeft, hetgeen tot volmaking nodig is?
Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft, en niet kan voleindigen, allen. die het
zien, hem beginnen te bespotten. Zeggende: Deze mens heeft begonnen te bouwen, en heeft niet
kunnen voleindigen" [Statenvertaling, 1618 en 1619a].
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1.3.4

Realisatie

Wanneer de opdracht tot uitvoering van een bouwwerk verstrekt is aan één of meerdere
partijen, dient I dienen deze een voorbereiding van hun werkzaamheden uit te voeren om de
uiteindelijke realisatie goed te kunnen doen verlopen.
(9)

Werkvoorbereiding

De technische uitwerking van het bouwplan vindt in deze fase plaats in de vorm van produktieen uitvoeringstekeningen. Er worden planningen gemaakt voor tijd, geld, materialen ,
materieel, arbeid en bouwplaatsvoorzieningen. Doel daarvan is om besturing en bewaking van
de werkzaamheden tijdens de uitvoering van het bouwwerk mogelijk te maken; dit heeft dan
met name op de aspecten (a) tijd, (b) kwaliteit en ( c) kosten betrekking.
(]0)

Uitvoering

Het bouwwerk wordt gerealiseerd door uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.
De uitvoering dient dan zodanig te zijn, dat aan de contractstukken en daarmee aan de eisen,
verwachtingen en voorwaarden van de opdrachtgever en I of toekomstige gebruikers voldaan
wordt.

Intermezzo
Het uitvoeren van een bouwwerk is in principe een samenstelling van het uitvoeren van
verschillende samenstellende bouwdelen. Maas e.a. beschrijven dit als volgt: "Bij het uitvoeren

van een bouwdeel moet je weten welke arbeid daarbij nodig is met welk hulpmateriaal en
gereedschap (werksoorten zoals timmerwerk, metselwerk, heiwerk, montagewerk, enz.).
Tevens heeft elke werksoort enkele vaste kenmerkende activiteiten (overal moet je uitzetten en
maatvoeren)" [Maas e.a., 1994].

De uitvoering kan in wezen beschouwd worden als een combinatie van drie verzamelingen
[Maas e.a., 1994]:
(1)
(2)
( 3)

bouwdelen;
werksoorten;
activiteiten.

In afbeelding 2.8 zijn deze drie verzamelingen samengebracht als de drie dimensies van een
kubus, de zogenaamde "UT-Kubus", opgesteld door de sectie UitvoeringsTechniek (UT) van

de faculteit Bouwkunde, vakgroep Produktie en Uitvoering (BPU) van de Technische
Universiteit Eindhoven [Maas e.a., 1993].
In de UT-Kubus wordt duidelijk dat het in de uitvoering vooral draait om de drie genoemde

verzamelingen, die samen in de afbeelding in figuurlijke zin een ruimtelijk geheel vormen, maar
daarnaast ook in letterlijke zin resulteren in een ruimtelijk geheel: Het te realiseren bouwproject.
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Afbeelding 2.8 De UT-Kubus: drie dimensies van de uitvoering van bouwwerken:
( 1) bouwdelen, (2) werksoorten en (3) activiteiten [Maas e.a., 1993]
De uitvoeringsprocessen van een bouwwerk worden door Maas en anderen als een
samenstelling van verschillende deelprocessen weergegeven. De volgende deelprocessen
kunnen daarin onderscheiden worden: (a) inrichten van de bouwplaats, (b) produceren van het
gebouw en (c) ontmantelen van de bouwplaats. Deze uitvoeringsprocessen kunnen vastgelegd
worden in een uitvoeringsplan, dat bestaat uit een produktieplan en een terreinplan. Het
produktieplan bestaat in deze visie uit diverse deelplannen, waarmee het produktieproces (en
daarmee de kwaliteit van het produkt: Het bouwwerk) beschreven kan worden. Enkele
voorbeelden zijn plannen met betrekking totl

•
•

•

transport;
montage;
maatbeheersing;
arbeidsomstandigheden.

In tegenstelling tot het produktieplan is het terreinplan echter één plan, waarin de bouwplaats
(als tijdelijke produktieplek:) staat aangegeven. In afbeelding 2.9 is een voorbeeld gegeven van
een uitvoeringsplan, als samenstelling van produktieplan en terreinplan [Maas e.a., 1993].

(11 l Oplevering
De formele overdracht van het bouwwerk aan de opdrachtgever vindt in deze fase plaats.
Garantiebepalingen worden vastgelegd, veelal op basis van de uitvoeringscontracten. De
resterende werkzaamheden worden uitgevoerd, en in de onderhoudstermijn geconstateerde
gebreken worden hersteld.
Wanneer alle fasen doorlopen zijn, kan het gebouw als gereed beschouwd worden. Daáma gaat
de beheerfase in, en zet de levenscyclus van het gebouw zich voort tot en met de sloopfase (al
of niet met tussentijdse aanpassingen, zoals verbouwingen enlof uitbreidingen). Na de sloop
kan het bouwproces al of niet weer opnieuw beginnen op de desbetreffende locatie.
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Ajbeelding 2.9 Het produktieplan en het terreinplan vormen samen het uitvoeringsplan.
De bouwplaats kan hier beschouwd worden als een produktiemiddel voor het produceren
van het gebouw [Maas e.a., 1993]

2.4

ORGANISATIE VAN HET BOUWPROCES

2.4.1

Inleiding

Wanneer concrete plannen voor het realiseren van een bouwwerk bestaan, zullen deze op een
of andere rnanier in een procesgang vonngegeven worden. De besproken algemene fasering
van het bouwproces, waarin vanaf initiatief tot en met oplevering een aantal stappen doorlopen
worden, is op een dergelijke procesgang van toepassing. Om echter een bouwproces
daadwerkelijk te kunnen uitvoeren, is vooral een goede organisatie belangrijk. Het management
van een dergelijke organisatie is dan ook van groot belang. Een bouworganisatie kan daarbij
beschouwd worden als een projectorganisatie. Kenmerkend aspect daarvan is, dat het in
principe tijdelijke organisaties zijn. Wanneer het project gerealiseerd en opgeleverd is, is
immers de organisatie niet meer nodig, behoudens voor coördinatie en uitvoering van eventuele
herstel- en onderhoudswerkzaamheden door één of meerdere partijen. Daarnaast komt het ook
wel voor dat partijen in min of meer vaste combinaties meerdere projecten uitvoeren.
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2.4.2

Bouwprojectmanagement

Voor een organisatie is het management van belang. Een organisatie moet immers bestuurd
worden. Ook voor een bouworganisatie (projectorganisatie) geldt dit. In diverse literatuur
wordt een nadere definitie van management gegeven. Door Van Dale wordt "mcmagement"
omschreven als: "Het leiding geven aan", "het beheren van een (grote) organisatie". Met name
leiding geven en beheren staan daarin centraal {Dale Van, 1982]. Menheere geeft voor
management met name de volgende betekenissen weer [Menheere, 1993]:
•
•

Planning en Controle;
Het tegengestelde van chaos.

Daarnaast noemt hij een definitie van Fayol, die luidt:
•

Structureren, Organiseren, Coördineren, Controleren en Evalueren.

Met name in de laatstgenoemde definitie van Fayol kan de regelkring, zoals Botter die
beschrijft, herkend worden [Fayol, 1949; Botter, 1974]. Deze definitie kan samengevat
weergegeven worden in een aantal belangrijke activiteiten van een prqjectorganisatie:
( 1)
(2)
( 3)

Structureren
: Faseren;
Organiseren en Coördineren :Beslissen;
Controleren en Evalueren
: Beheersen.

Ad <I l Stmctureren:
Het stmctureren van een bouwproces in een·bepaaldefasering is van belang. Daarmee wordt
duidelijk gemaakt welke stappen genomen dienen te worden. Aan de hand daarvan kunnen
organisaties opgebouwd worden en "lijnen" uitgezet worden, waarlangs informatie gestuurd
wordt.
Zodoende kan elke partij op het juiste moment over de juiste informatie beschikken.
Ad (2) Organiseren en Coördineren:
De organisatie en coördinatie van een bouwproces dient zodanig opgezet te zijn, dat men goed
en duidelijk kan beslissen bij bepaalde vraagstukken. Daarbij staat vooral centraal de vraag:
"Wie is verantwoordelijk en I of aansprakelijk voor wat, en in welke fase van het
bouwproces?"
Ad (3) Controleren en Evalueren:
Om een project goed te kunnen beheersen, dient er controle en daarbij evaluatie van ervaringen
te zijn. Daarmee kan tijdig bijgestuurd worden, indien dit nodig is.
Intermezzo
Door Menheere wordt het versebil tussen projectcoördinatie en projectmanagement op een treffende
wijze weergegeven, namelijk: Wanneer er een sitnatie is waarin de ene partij zegt dat het "één" is,
en de andere partij zegt dat het "drie" is, dan probeert een prqjectcoördinator er voor te zorgen dat
het "twee" wordt. Een projectmanager daarentegen probeert er voor te zorgen dat het "vijf' wordt
[Menheere, 1996].
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Door Maas en Vastert wordt voor de organisatie van de uitvoering in het bouwproces
onderscheid gemaakt naar respectievelijk:
(1) Plannen, (2) Maken en (3) Beheersen. Met name tijdens het beheersen onderscheiden zij de
volgende activiteiten [Maas en Vastert, 1992]:
(a)

(b)

Beheersen van lopend project:
-Leiden
- Controleren
Bijsturen;
Beheersen van afgelopen project:
·
-JVacalculeren
- Ervaringen verwerken.

Ook De Bondt e.a. onderscheiden een min of meer gelijksoortige indeling van activiteiten,
welke voor het management van een projectorganisatie essentieel zijn. Zij vatten deze
activtiteiten samen met de term "beheerscyclus", vergelijkbaar met het principe van de
"regelkring" volgens Botter [Bondt De e.a., 1993].
2.4.3

Projectbeheersingscriteria

Om een bouwproces voor het realiseren van een bouwproject te kunnen beheersen, dient op
een aantal criteria (projectbeheersings- of beslissingscriteria) gelet te worden. Criteria waaraan
projectbeheersing vooral aandacht dient te besteden zijn volgens Maas en Vastert met name
[Maas en Vastert, 1992]:
(1)
(2)
(3)

Tijd;
Kosten;
Kwaliteit.

Dit zal duidelijk zijn. De opdrachtgever wenst immers een bouwwerk binnen de geplande tijd
("tijd is geld"), zonder overschrijdingen van het budget, en met de overeengekomen kwaliteit.
In Duitse literatuur worden daarbij door onder andere Somroer in principe dezelfde criteria
onderscheiden, zij het dat hij een vierde criteria toevoegt met betrekking tot exploitatielmsten.
Achtereenvolgens onderscheidt hij [Sommer, 1988]:
(1)

(2)

Terminsicherheit
Kostensicherheit

( 3)

Qualität

(4)

Wirtschaftlichkeit

(Tijd);
(Kosten);
(Kwaliteit);
(Exploitatiekosten).

De toevoeging door Somroer van het criterium "Exploitatiekosten" (Wirtschaftlichkeit) lijkt wat
verwonderlijk, wanneer het gaat over het beheersen van de projectorganisatie. Daarin wordt
immers gestreefd naar het zo goed mogelijk doen verlopen van de reeds gespecificeerde en
afgesproken werkzaamheden. De exploitatiekosten van een bouwwerk ontstaan in principe
echter pas in de beheersfase, dus na oplevering van het bouwwerk. Daardoor zijn ze niet van
directe invloed op de projectorganisatie. Zij zijn met name het resultaat van keuzen, gemaakt in
de programma- en ontwerpfase. Indirect hebben zij echter wel invloed op de projectorganisatie.
Ter illustratie: Het is voor een opdrachtgever belangrijk om te weten, welke exploitatiekosten
bij een bepaald ontwerp en uitvoering van een bouwwerk na oplevering te verwachten zijn.
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Door Tempelmans Plat worden de exploitatiekosten voor bijvoorbeeld woningen uitgedrukt in
"woonkosten". Deze bestaan uit respectievelijk: Vaste kosten, kosten onderhoud en kosten
gebruik [Tempelmans Plat, 1984]. De te verwachten exploitatiekosten kunnen een belangrijk
criterium zijn voor het wel of niet toepassen van bijvoorbeeld bepaalde uitvoeringsmethoden,
bouwsystemen en -materialen. De gemaakte keuzen kunnen op hun beurt de
beheersingsmogelijkheden van de projectorganisatie beïnvloeden. Zodoende oefenen de
exploitatiekosten op indirecte wijze hun invloed uit als een van de te beschouwen criteria voor
projectbeheersing.

Intermezzo
Het criterium "kwaliteit" wordt in dit verband vooral gezien als "deugdelijkheid", zoals ookVan
Daledit weergeeft [Dale Van, 1982]. Wannéér echter van deugdelijkheid gesproken kan worden, is
minder duidelijk. In de industrie en bouwnijverheid zijn eisen omtrent kwaliteit vastgelegd in
normen, met name in de NEN-ISO serie 9000. Daarbij wordt onder andere onderscheid gemaakt in
proceskwaliteit en produktkwaliteit
Over "kwaliteit" zijn verschillende theorieën en visies in omloop, bijvoorbeeld "Total Quality
Management", afgekort als TQM [Velden Van, 1994]. Ook het "Mndel KwaliteitsSysteem
Bouw" (MKS) speelt een belangrijke rol [SBR I TNO, 1993]. Essentieel daarbij is, dat integrale
kwaliteitszorg begint met een goede visie op deze materie binnen de (bouw)bedrijfstak.
Afsluitend wordt ter illustratie hier een uitspraak weergegeven, die een bijzondere kijk op het
begrip "kwaliteit" weergeeft: "Kwaliteit is wat de klant wil, en niet wat deslamdigen menen dat de
klant zou moeten willen" [Randen Van, 1993). Duidelijkdientin ieder geval te zijndat
"kwaliteit" vooral niet slechts bestaat uit het hebben van een "certificaat met bijbehorende
handboeken", maar gericht dient te zijn op een bepaalde houding van alle medewerkers in het
(bedrijfs)proces.

Voor wat betreft de beslissingscriteria (projectbeheersings-criteria) onderscheidt Menheereer
een achttal. Hij noemt achtereenvolgens [Menheere, 1993]:
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Bereik;
Kwaliteit;
Kosten;
Tijd;
Risico's;
Mensen;
Procedures;
Communicatie enlnjorfiUltie.

Er wordt hier niet verder uitgebreid op ingegaan, aangezien er ook verschillende andere
indelingen mogelijk zijn. Wel vallen in deze opsomming ten opzichte van de eerder genoemde
opsommingen met name op Risico's , Mensen en Communicatie en Injo111WJie. Deze kunnen
als volgt vertaald worden naar bouwprojecten: Bij het beheersen van projecten (uitgevoerd door
mensen) gaat het met name om het zo beperkt mogelijk houden van risico's (door onder andere
een goede communicatie en informatievoorziening).
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Door Menheere worden beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare risico's onderscheiden. In
afbeelding 2.10 zijn deze schematisch weergegeven.
Ook Hasegawa en anderen onderscheiden een aantal risico's, waaraan bouwprojecten bloot
kunnen staan. Zij onderscheiden, op basis van een indeling naar oorzaken, drie categorieën
risico's [Hasegawa et al, 1988]:
(a) Rampen f"Emergency risks"):
Deze risico's hebben vooral te maken met risico's welke samenhangen methet land
en de omgeving, waarin het project gerealiseerd wordt. Oorlogen en confiscatie
van eigendommen behoren tot deze categorie;
(b) Externerisico's ("Ex.ternal risks"):

Deze risico's hebben vooral betrekking op de partijen waarmee, en de regels
volgens welke, men zaken doet. Bijvoorbeeld opdrachtgevers die weigeren te
betalen en wisselkoersfluctuaties behoren tot deze categorie;
(.<;) Interne risico's ("Internal risk:s"):
Risico's in deze categorie zijn vooral gericht op de organisatie van het bouwproject
zelf. Onderaannemers, welke niet volgens afgesproken planningen werken,
stagnaties bij inkoop en levering van materiaal en materieel behoren tot deze
categorie.

Risico's

-Inflatie;
-Rflnte;

-Tecfm()ft1gle;

:.Ei:(;nomie;

·lllllèUl -Tijd;

:Onroerend-goedmarkt;

-KW!ilftêlt;

-.:rtairipen, tetrofiSm".

.Prl/Bif?ààJ;I':ftow:

-lnfoJ1!1~l.
.Orgatflit;jtfe;

• .·.. . . .

-Piilitie_f!'llolUtl"..90tld.~ui'lng;

.-lnspraàlftlèméensëli~~p,

Afbeelding 2.10 Bernvloedbare en niet-bernvloedbare risico's bij bouwprojectbeheersing
[Menheere, 1993]
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De hierboven genoemde Hasegawa en anderen constateren daarnaast, dat vroeger de stelregel
gold: "Hoe hoger het risico, hoe hoger de winst". Tegenwoordig constateren zij echter, dat
risicovolle projecten niet winstgevend behoeven te zijn. Integendeel, vaak blijken zij marginale
winst of zelfs verlies op te leveren [Hasegawa et al, 1988]. Door Wells en Gleason wordt er op
gewezen dat vooral in bijvoorbeeld landen in de Derde Wereld de externe risico's nogal eens
een rol spelen, met name in verband met mogelijke confiscatie van eigendommen c.q. nog niet
(geheel) betaalde projecten [Wells and Gleason, 1995].
Wanneer in het vervolg van dit onderzoek overrisico's gesproken wordt, zal dat vooral op de
hierboven onderscheiden (delen van) beïnvloedbarerisico's betrekking hebben. Met name gaat
het dan om (delen van) de hierboven onderscheiden categorieën (b) en (c).
Het kunnen inschatten van mogelijke risico's, en het kunnen beheersen daarvan, zal in de
nationale en internationale bouwnijverheid een steeds belangrijker rol gaan spelen. Er is
daarvoor onder andere een verschuiving van "risico-mijdend" naar "risico-beheersend" gedrag
bij de diverse partijen in het bouwproces noodzakelijk. Dat het inschatten van risico's niet
slechts gebaseerd kan zijn op bijvoorbeeld te kwantificeren grootheden (mogelijke
bouwkostenoverschrijdingen of schadeclaims, etc.) [IMSA, 1981; Moselhi, 1995] of op
resultaten van bijvoorbeeld simulatie-software [Beran, 1993], zal duidelijk zijn. Ervaringen en
resultaten uit het verleden met vergelijkbare bouwprojecten spelen minstens zo'n grote rol, en
niet alleen voor de gebruikelijke nacalculaties, waarop onder andere ook Garsden wijst. Een
gestructureerde vastlegging van specifieke ervaringen en resultaten, bijvoorbeeld in de vorm
van een door Fejer en anderen genoemd "Postmortem Reviews Protocol" is dan erg nuttig voor
het kunnen inschatten van de te verwachtenrisico's [Fejer et al, 1992; Garsden, 1995]. In
combinatie met een dergelijke vastlegging speelt echter een beoordeling van het aanwezige
imago van en contacten met betrokken partijen daarbij minstens zo'n grote rol bij risicobeheersing.
Om de risico's zo beperkt mogelijk te kunnen houden, is samenwerking (organisatie) tussen
partijen (lees: mensen) onontbeerlijk. Voor het realiseren van een goede samenwerking zijn
communicatie en informatie van essentieel belang, bijvoorbeeld in de vorm van het hebben van
goede onderlinge contacten tussen betrokken partijen. Op dat belang wijzen ook Tijhuis en
Maas [Tijhuis and Maas, 1996a).
Communicatie en informatie worden daarbij onder andere beïnvloed door culturele, en dan met
name bedrijfsculturele aspecten. Vooral daarop wordt in het volgende hoofdstuk nader
ingegaan. In het vervolg van dit hoofdstuk zal met name aandacht geschonken worden aan de
vormen van samenwerking tussen partijen in het bouwproces.

2.5

EEN BESCHRIJVINGSSTRUCTUUR VOOR
SAMENWERKINGSVORMEN

2.5.1

Inleiding

Wanneer voor een uit te voeren bouwproject de fasering van het bouwproces bekend is, van
initiatief tot en met realisatie, zullen één of meerdere partijen gevonden dienen te worden, die de
diverse werkzaamheden gaan uitvoeren. Daar er doorgaans sprake is van twee of meer partijen
(opdrachtgever en externe "bouwkundig gespecialiseerde" bedrijven), zal er een of andere
vorm van samenwerking ontstaan.
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Deze samenwerking is in feite een samenwerking tussen mensen, als medewerkers van de
deelnemende partijen. Zij vormen samen de projectbeheersingsorganisatie. Communicatie en
informatie in een dergelijk samenwerkingsverband is daarbij onontbeerlijk. Het doel van een
opgezette projectbeheersingsorganisatie als samenwerkingsverband is met name om diverse
criteria te kunnen beheersen door middel van verschillende daartoe geschikte activiteiten.
Omdat een en ander in de voorgaande analyses uitgewerkt is, wordt er hier niet verder op
ingegaan, maar wordt de aandacht gericht op enkele mogelijke vormen van samenwerking.
2.5.2

Aandachtspunten bij samenwerkingsvormen

Om de vorm van een samenwerkingsverband (een samenwerkingsvorm) goed op te kunnen
zetten, zijn vooral de volgende aspecten van belang:
(1)
(2)
(3)

Betrokken partijen;
Vorm van het samenwerkingsverband;
Verantwoordelijkheden en Aansprakelijkheden binnen het samenwerkingsverband.

Deze aspecten worden in het vervolg van dit hoofdstnk besproken, zowel voor de Nederlandse
alsook de Duitse bouwnijverheid. Daarbij worden die partijen beschreven, welke min of meer
actief bij het bouwproces betrokken zijn. Vervolgens worden diverse samenwerkingsvormen
genoemd, die in bijlage A nader besproken worden. Met name worden daarin van deze vormen
de bijbehorende verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de betrokken partijen in
hoofdlijnen beschreven. Uitgangspunt daarbij is, dat verantwoordelijkheden met name
weergegeven worden in relatie tot de rol van de desbetreffende partijen. Aansprakelijkheden
worden met name weergegeven door de contractuele relaties tussen de desbetreffende partijen.
Om een en ander weer te kunnen geven, wordt daartoe in bijlage A per samenwerkingsvorm
een organigram weergegeven, met daarin de functionele en contractuele relaties. Ook wordt een
matrix weergegeven, waarin de rollen van de diverse partijen weergegeven zijn, in relatie tot
hun functie in een bepaalde fase van het bouwproces. Een en ander wordt hierna toegelicht.
2.5.3

De UCB-Matrix

Om een beschrijving van de vormen van samenwerkingsverbanden in de bouwnijverheid te
kunnen maken, samen met hun bijbehorende verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van
partijen in het bouwproces, wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van een gekozen structuur.
Daarmee kan het bouwproces geschematiseerd voorgesteld worden. Deze structuur wordt
gekenmerkt door een matrix-vorm, die opgesteld is door het Universitair Centrum voor
Bouwproduktie te Eindhoven. Deze matrix wordt nader aangeduid als "UCB-Matrix". Van de
opgestelde twee-dimensionale matrix bestaat de horizontale as uit de fasen in het bouwproces,
zoals die in het voorgaande onderscheiden zijn. De verticale as bestaat uit functies in het
bouwproces. In afbeelding 2.11 is een basis-matrix weergegeven, zoals die ook in het
onderzoek door Tijhuis en Maas gebruikt wordt [UCB, 1992]. Deze is onder andere ook
verwerkt in de publicatie over bouworganisatievormen (oftewel "samenwerkingsvormen") in
Nederland [Tijhuis, Maas en Spekkink, 1992].

33

bouwers aan de slag of in de slag? lessen uit internationale samenwerking

[

UCB-Matrix

J

Fase 'lillietbOI.Iw~::;'~ """ j"''"
\;'l'i"
;

;~;:~"

··~~~llil·.~bét~~
1.1nilllltt.f

~:~ ~;;.~•

·. : .

=; =· :~g :: b.:.. ~ ===" ~~ring
Realisatie '

analyseren huisvestingsbehoefte
verrichten haalbaarheîdssludîès
beslissen tot huisvesting
opstellen Programma van Eisen

coördineren
2. Gtond beschiltbaar stel/én
grond beschikbaar stelen

kiezen van het terrein
3.Geld _ _ _

I I

I

geld beschikbaar stellen

Véftichten van betalingen
4. Onlwerpen
maken van aan ontwerp:
·(a) conceptueel
·(b) ruimtolijk functioneel
·(c) ruimtelijk materieel
maken bestek en tekenïngen
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maken van werktekeningen
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voorbereiden en plannen
uitvoeren bouww~k
lewren garanties

Afbeelding 2.11 De UCB-Matrix in basis-vorm [UCB, 1992]

Intermezzo
De rollen van partijen zijn volgens Maas met name bepaald door de functies, die de partijen dienen

te vervullen. Rollen (functies) zijn met name gericht op de productie, documentatie en
procesbegeleiLling. Partijen zijn daarbij met name gericht op verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld:·
"Wie vervult welke rol?'', etc. [Maas, 1993]. En aansluitend daarop: Vanuit het afgesloten
aannemingsoontract wordt de aansprakelijkheid van de desbetreffende partij duidelijk. Om aan die
aansprakelijkheid te kunnen voldoen, dient de partij één of meerdere functies (rollen, taken) in het
bouwproces te bekleden. Bij deze functies behoren vervolgens één of meerdere
verantwoordelijkheden. Er is overigens nogal eens spraakverwarring over deze materie. Door
Bakens worden bijvoorbeeld alleen taken en verantwoordelijkheden als twee onderscheiden
begrippen genoemd [Bakens, 1988]. Dit in tegenstelling tot het bovenstaande door Maas
genoemde onderscheid naar verantwoordelijkheden (als onderdeel c.q. gevolg van rollen, taken en
functies) en aansprakelijkheden. Duidelijk zal zijn, dat in de tweedeling volgens Maas rollen I
functies I taken en verantwoordelijkheden als één groep met elkaar in verband staan.
Aansprakelijkheden zijn daarbij als de andere groep te beschouwen, die in verband staat met een
afgesloten (aannemings)contract [Maas, 1993]. In dit onderzoek wordt met name van deze
hoofdindeling volgens Maas gebruik gemaakt.
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Door naast de fasen ook de functies in het bouwproces aan te geven, kan de rol van de
desbetreffende partij in het bouwproces weergegeven worden.
Vergelijkbare matrices zijn onder andere opgesteld door Bobroff et al. Echter, daarin zijn de
functies op de verticale as vervangen door de partijen in het bouwproces. Dit geeft echter
beperkingen. Door middel van blokjes in het matrix -veld wordt namelijk alleen maar
aangegeven in welke fase de partij een rol speelt. Niet duidelijk wordt daarin wat zijn functies
in qe fase zijn [Bobroff et al, 1993; 1994]. In de UCB-Matrix worden de partijen in het matrixveld zelf geplaatst. Daardoor valt af te lezen welke functies zij in welke fasen van het
bouwproces geacht worden te bekleden. Overigens wil de UCB-Matri:x niet pretenderen
volledig te zijn. Het is slechts een hulpmiddel om gestructureerd over zaken met betrekking tot
de organisatie van het bouwproces te kunnen communiceren.

2.5.4

De UCB-Matrix met functies in het bouwproces

De fasen, gepositioneerd langs de horziontale as van de matrix, zijn in het voorgaande deel
toegelicht. In het navolgende deel worden de functies besproken, zoals die langs de verticale as
gepositioneerd zijn. Daarbij wordt verwezen naar de beschrijving van Tijhuis, Maas en
Spekkink [Tijhuis, Maas en Spekkink, 1992]. In hoofdlijnen zijn er vijf procesfuncties te
onderscheiden, welke ieder een nadere onderverdeling kennen:
Initiatief nemen
( 1) Analyseren huisvestingsbehoefte;
(2) Verrichten haLllbaarheidsstudies;
( 3) Beslissen tot huisvesting;
(4) Opstellen Programma van Eisen (PvE);
(5) Coördineren;
Grond beschikbaar stellen
(6) Grond beschikbaar stellen;
(7) Kiezen van het terrein;
Geld beschikbaar stellen
(8) Geld beschikbaar stellen;
(9) Verrichten van betalingen;

Ontwex;pen
(10) Maken van een ontwerp (conceptueel, ruimtelijk functioneel en ruimtelijk materieel);
(11) Maken bestek en tekeningen;
(12) Aanvragen van vergunningen;
( 13) Maken van werktekeningen
Uitvoeren
(14) Voorbereiden en plannen;
(15) Uitvoeren bouwwerk;
( 16) Leveren garanties.
Voor een nadere beschrijving van de meeste in het voorgaande onderscheiden functies wordt
verwezen naar de genoemde beschrijving van Tij huis, Maas en Spekkink, uitgebracht door de
Stichting Bouwresearch. Wel wordt hierna enige aandacht besteed aan specifieke kenmerken in
de Duitse situatie van de functies (12) Aanvragen van vergunningen, (15) Uitvoeren bouwwerk
en (16) Leveren garanties.
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U2/ Aqnvrqgen van vergunningen
Bij onder andere gemeente en nutsbedrijven worden de noodzakelijke vergunningen en
goedkeuringen aangevraagd. Procedures daarvoor zijn in Nederland met name weergegeven in
het Bouwbesluit en de Modelbouwverordening van de desbetreffende gemeente [VNG, 1991;
1992; VROM, 1992].
In Duitsland zijn deze met name weergegeven in de Landesbauordnungen. Deze
Landesbauordnungen zijn opgesteld volgens het model van de algemene Musterbauordnung
[ARGEBAU, 1990]. Basis daarvoor is het Gesetz über dieBauordnung [BauO, 1990]. De
wetgeving waarin een en ander ingebed is, met name voor planologische ontwikkelingen, is in
Nederland onder andere de Wet op de Ruimtelijke Ordening [WRO, 1983]. In Duitsland is dat
opgenomen in onder andere het Baugesetzbuch [BauGB, 1993].
(]SJ Uitvoeren bouwwerk
Het bouwwerk wordt uitgevoerd op basis van de gemaakte afspraken, die vastgelegd zijn in
uitvoeringscontracten (aannemingscontracten).
Ook het keuren van het geleverde werk, gevolgd door het verhelpen van eventueel
geconstateerde gebreken, behoort hiertoe (oplevering). Er geldt daarbij een onderhoudstermijn
voor het herstellen van (verborgen) gebreken. Regels daarvoor zijn in Nederland met name
vastgelegd in de UAV, de Uniforme Administratieve Voorwaarden [AVBB, 1989a]. In
Duitsland zijn deze vooral vastgelegd in de Verdingungsordnung fiir Bauleistungen (VOB;
twee jaar) en in het Bürgerliches Gesetzbuch (BGB; vijf jaar). Basis voor de desbetreffende
voorwaarden vormen de verwijzingen in het van toepassing zijnde uitvoeringscontract [VOB,
1993; BGB, 1993].

(16/ Leveren garanties
Voor het bouwwerk of eventueel gedeelten daarvan kunnen garanties afgegeven worden,
hijvoorbeeld voor de levensduur van dakbedekkingen. Ook kunnen bepaalde voorwaarden van
toepassing worden verklaard met betrekking tot onderhoudstermijnen en geschillenregelingen.
Dit is dan contractueel vastgelegd.
Overigens kennen de Duitse regelingen (VOB en BGB) geen tweede oplevering, zoals in
Nederland wel gebruikelijk is (UAV). In de Duitse situatie is echter in hoofdlijnen na elk
herstel van een geconstateerd gebrek opnieuw de volle garantieperiode van toepassing, zodat
vooral ontwerpende en uitvoerende partijen zich dienen te realiseren dat een eenmaal
opgeleverd bouwwerk nogjarenlang een "blok aan het been" kan zijn.

2.6

PARTIJEN EN RELATIES IN HET BOUWPROCES

2.6.1

Inleiding

Bij het voorbereiden en uitvoeren van bouwprojecten zijn diverse partijen actief betrokken om
hun werkzaamheden uit te voeren. Enkele partijen zijn bijvoorbeeld, afhankelijk van het
bouwproject:
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(1)
(2)
(3)
(4)

Opdrachtgever;
Architect;
Bouwer;
Adviseur.

Met name deze partijen zijn actief bij het bouwproces betrokken. Afuankelijk van het
bou,wproject zijn er daarnaast ook partijen, die in wat meer passieve vorm bij het bouwproces
betrokken zijn, bijvoorbeeld:
(5)
(6)
(7)
(8)

Opzichter;
Overheden (gemeentelijk, provinciaal, landelijk);
Keuringsinstanties (materiaal- en materieelkeuringen);
Arbeidsinspecties.

I

: Deze partijen houden zich vooral bezig met regelgevende en controlerende werkzaamheden. Zij
· helpen niet daadwerkelijk mee aan voorbereiding en realisatie van het bouwproject.
Hun rot is met name in de bouwverordeningen vastgelegd. Voor de (semi-)overheden zijn de
nutsbedrijven doorgaans wel actief bij het bouwproject betrokken, door bijvoorbeeld montage
en aansluitingen van energie-infrastructuur.
De hier genoemde partijen zijn in grote lijnen ook in de Duitse bouwnijverheid te
onderscheiden. Ter illustratie: De gebruikelijke Duitse benamingen voor de diverse genoemde
partijen zijn in het algemeen als volgt te noemen:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Auftraggeber;
Architekt, Entwuifsveifasser;
Bauuntemehmer;
Eeratender Ingenieur;
Eauleiter (benodigd, afhankelijk van het Bundesland);
Behörden (Gemeinde I Stadt I Kreis, Land, Bund);

De Behörden worden ook wel als volgt onderscheiden [BauO, 1990; ARGEBAU, 1990]:
Unterste, Mittlere und Oberste (Bauaufsichts)Behörden.
(7)
(8)

Überwachungsinstitute, -vereine.
Bau- undArbeitaufsichtsamt

Daarnaast zijn in zowel Nederland als Duitsland tussen diverse van de genoemde partijen
zakelijke relaties te onderscheiden. Deze kunnen als volgt onderscheiden worden:
(a)
(b)

functionele relaties;
contractuele relaties.

In het vervolg van deze paragraaf zal een en ander toegelicht worden.
2.6.2

Diverse partijen in het bouwproces

In het navolgende deel worden met name die partijen beknopt beschouwd, die actief bij de
voorbereiding en uitvoering van bouwprojecten betrokken zijn.
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Zij vormen daannee de bouwprojectorganisatie in een bepaalde vorm, hier ook wel
"samenwerkingsverband" genoemd.
(]I Ovdrachtg_ever
Zoals duidelijk zal zijn, is de opdrachtgever degene die het initiatief neemt om te gaan bouwen.
Geld en grond worden door deze verstrekt.

(2 I Architect
Het maken van het ontwerp is de hoofdtaak van de architect. Ook adviseren bij het opstellen
van het PvE kan tot de taken behoren. Afhankelijk van de vorm van het
samenwerkingsverband coördineert deze eventueel ook de aanbesteding en het verdere verloop
van het bouwproces.
Ten opzichte van Nederland kenmerkt de Duitse bouwnijverheid zich vooral door de centrale
rol die de architect daarin speelt. Het is daarbij opmerkelijk, dat de positie van de architect in de
Duitse bouwnijverheid erg sterk is.
Afuankelijk van het desbetreffende Bundesland is hij of zij namelijk de enige, samen met
enkele categorieën bouwkundig of civiel ingenieurs, via welke het toegestaan is om een
bouwvergunning te kunnen aanvragen. Daartoe dient de architect of bouwkundig c.q. civiel
ingenieur ingeschreven te zijn in een "Architektenliste" bij de "Architektenkammer" van het
desbetreffende Bundesland. Een en ander is per Bundesland in de bouwverordeningen
geregeld [Schabel, 1991]. Deze inschrijving in een Architektenliste is vergelijkbaar met de in
Nederland gangbare inschrijving in het Architectenregister. Dit is in Nederland centraal
geregeld [SBA, 1993]. In Nederland is echter aan dezeinschrijving geen exclusiefrecht tot het
indienen van een aanvraag voor een bouwvergunning verbonden.

Intermezzo
Regels voor inschrijving in een Duitse Architektenliste hebben betrekking op onder andere
beroepsopleiding, vestigingsplaats, en een minimale praktijkervaring van drie jaar. Deze personen
mogen zich dan officieel architect noemen. Ook dient er bij beroepsuitoefening een
beroepsaansprakelijkheid!;verzekering afgesloten te zijn. Per Bundesland is dit geregeld. In
bijvoorbeeld§ 65 van de Bauordnung in Nord.J:hein Westfalen (BauO NW) is hierover een en ander
besproken [Piekert und Bork, 1991]. Op basis van deze regels kunnen buitenlandse architecten zich
ook laten inschrijven. Wel dient telkens voor elk Bundesland een aparte inschrijving aangevraagd
te worden [Schabel,1991; HAK, 1993].

Duidelijk is, dat in Duitsland strak de hand gehouden wordt aan het officieel geregistreerd en
erkend zijn van het architecten-beroep. Dit is mede conform de Europese richtlijn, en dán met
name artikel 3 daarvan [EEG, 1985; 1989]. Onder andere door de Europese éénwording is ook
in Nederland een dergelijke regeling van kracht. Echter, deze regeling beperkt zich vooralsnog
alleen tot eisen die gelden voor het voeren van de titel "architect", en die recht geven op
inschrijving in het architectenregister. Daarentegen is in Duitsland, afhankelijk van het
desbetreffende Bundesland, aan erkende architecten en (bouwkundige) ingenieurs het recht
toegekend om via hen bouwvergunningen te kunnen aanvragen.
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Dit is in Nederland (nog?) niet het geval, want in principe kan in Nederland iedereen een
bouwvergunning aanvragen. Overigens lijkt het voor de hand te liggen dat op termijn wellicht
ook een dergelijke regeling in Nederland ingevoerd wordt, mede door (inter)nationale druk van
diverse belangengroeperingen.
Het daarbij hanteren van min of meer vaste honorariumregels, zoals bijvoorbeeld de Duitse
HOAI of bijvoorbeeld Nederlandse RVOI, zou dan echter wel eens in strijd kunnen zijn met het
Europese streven naar vrije concurrentie. Vrij recent is daarover een rapport verschenen, het
zogenaamde "Boesen-Gutachten", dat inderdaad de HOAI en haar rechtskracht in de Europese
markt ter discussie stelt [BDB, 1996]. In dat kader zouden dan overigens niet alleen
vastgestelde honorariaregels van architecten en ingenieurs ter discussie gesteld kunnen worden,
maar bijvoorbeeld ook van notarissen, juristen en medici.

Intermezzo
De genoemde Europese richtlijn heeft vooral bescherming van de architectentitel tot doel. Echter,
het verschaft ook meer duidelijkheid en uniformiteit met betrekking tot de eisen, welke aan
opleiding en ervaring van de architect gesteld kunnen worden. Dit kan een betere
uitwisselingsmogelijkheid van architecten binnen de Europese gemeenschap tot gevolg hebben, en
zodoende eventueel bestaande drempels voor activiteiten "over de landsgrenzen" verlagen.
In dit verband wordt verwezen naar een opmerking, in 1988 gemaakt door Fontein in zijn
proefschrift: "De wet op de bescherming van de architectentitel dankt haar bestaan aan de komende

éénwording van Europa. Deze mogelijke verruiming van het werkgebied van de Nederlandse
architect wordt in ernstige mate bedreigd door de afnemende vaardigheid in het hanteren van
moderne talen als gevolg van de herstructurering van het voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs" [Fontein, 1988]. Tegenwoordig zijn reeds diverse architecten werkzaam "over de grens"
Een goede taalbeheersing is daarbij inderdaad een vereiste, naast vak- en landskenuis en -ervaring,
en een in Duitsland verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Voor wat betreft de rol van de Eauleiter ten opzichte van de opzichtersrol van de architect,
wordt het volgende opgemerkt: In sommige Bundesländer geldt een verplichting voor de
opdrachtgever om een onafhankelijke opzichter, de "Bauleiter", aan te stellen. Deze krijgt dan
opzichterstaken, welke met name te maken hebben met de veiligheid en afstemming van de
diverse bouwwerkzaamheden. Deze opzichterstaken gaan verder dan die van de "normale"
opzichterstaken van de architect, zoals die !n § 15, taakgebied 8, van de HOAI beschreven zijn:
"Objektüberwachung (Bauüberwachung) Uberwachung der Ausführung des Objekts" [HOAI,
1993; Pieper, 1993; Schabel, 1991].
Zoals Bollmann en Vincent aangeven, kan de rol van een dergelijke onafhankelijke opzichter
ook extra aan de architect opgedragen worden. Tevens kan de onafhankelijke opzichter
(eventueel in de persoon van de architect) dan aan de opdrachtgever verzoeken om speciale
deskundige opzichters voor specifieke werkdelen in te zetten, bijvoorbeeld voor controle op de
uitvoering van betonwerkzaamheden. Deze worden "Fachbauleiter" genoemd [Bollmann et
Vincent, 1993].
Het hierboven genoemde systeem met regelingen en verplichtingen met betrekking tot
onafhankelijke opzichters is in Nederland niet gebruikelijk. Daar is in hoofdzaak alleen de
opzichter, namens de architect, actief.
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Overigens moet betwijfeld worden of een opzichter, in dienst van een architect, een
onafhankelijk oordeel kan geven over wat wel of niet goed is. Immers, voor een dergelijk
iemand zal kunnen gelden: "Diens brood men eet, diens woord men spreekt".
(3) Bouwer

Het daadwerkelijke uitvoeren van de bouwwerkzaamheden is de taak van de bouwer. Ook kan
deze, als aannemer, taken verder uitbesteden aan onderaannemers. Ook hier speelt de vorm van
het samenwerkingsverband een belangrijke rol. De bouwer kan namelijk ook bijvoorbeeld als
opdrachtgever, maar ook als architect optreden. Bij projectontwikkeling is dit nogal eens het
geval.
(4) Adviseur

Vooral bij disciplines die een wat meer gespecialiseerde kennis van zaken vereisen, worden
vaak adviseurs ingeschakeld. Deze adviseren en ontwerpen dan bijvoorbeeld electrische en
werktuigkundige installaties, zij beoordelen kostencalculaties, of controleren en besturen het
bouwproces. Enkele bijzondere in de Duitse bouwnijverheid geraadpleegde adviseurs worden
hier wat uitgebreider besproken:
(a) Prüfstatiker:
Met name in Duitsland is een aparte rol weggelegd voor een controlerende constructeur (de
"Prüfstatiker") volgens speciale per Bundesland opgestelde verordeningen, zoals onder andere
in Brandenburg [BauPrüfVO, 1992; BauPEVO, 1992]. Basis daarvoor is het Gesetz über die
Bauordnung [BauO, 1990]. In deze verordeningen is onder andere bepaald, voor welk soort
bouwwerken een Prüfstatiker vereist is. Deze controleert berekeningen en tekeningen, en voert
controle op de bouwplaats uit met betrekking tot de uitvoering van ontworpen constructies. Bij
het voldoen aan de eisen wordt een goedkeuringsverklaring afgegeven, waar de Prüfstatiker
ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor is bij eventuele problemen achteraf. Daarvoor heeft
deze, evenals andere adviseurs, een verplichte aansprakelijkheidsverzekering. De Prüfstatiker
wordt in principe door de gemeente, waar een bouwvergunning aangevraagd is, toegewezen
aan de opdrachtgever. De opdrachtgever betaalt vervolgens het honorarium van de Prüfstatiker
rechtstreeks aan deze uit. In wezen besteedt de gemeente het controlewerk van constructies op
deze manier uit aan externe officieel beëdigde constructeurs.

Intermezzo
Doordat de Prüfstatiker ook aansprakelijk gesteld kan worden voor fouten, die door hem of haar
gemaakt zijn, geeft dit een mogelijkheid van "claimen" voor bijvoorbeeld opdrachtgevers. Echter,
in de praktijk komt het vaak erop neer, dat een Prüfstatiker niet aansprakelijk gesteld wordt.
Immers, deze heeft een beëdigde positie, verstrengeld met de procedure voor het verlenen van een
bouwvergunning, waarvan een opdrachtgever doorgaans sterk atbankelijk is. Doordat deze mensén
vaak veel werk hebben, en er een beperkt aantal per regio aangewezen zijn, zal een opdrachtgever
er in het algemeen veel aan gelegen zijn om de relatie met de Prüfstatiker goed te houden.
Daardoor zal in veel gevallen een eventule claim pas op het laatst bij de Prüfstatiker gelegd
worden. Daarnaast kan het oordeel van Prüfstatiker in principe als een min of meer "subjectief'
oordeel gezien worden. Immers, de door hem of haar met "typisch groen potlood" aangebrachte
opmerkingen kunnen in diverse gevallen enigszins genuanceerd worden.
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Verschillende Prüfstatiker kunnen daardoor versebillende opmerkingen geven. Wel zijn in ieder
geval de gecontroleerde en goedgekew:de gegevens voorzien van "groene stempels", ronder welke
een bouwprqject niet gestart mag worden. Het hebben van een goede zakelijke relatie met
dergelijke adviseurs zal de snelheid en uitvoering van een bouwproject positief kunnen
beïnvloeden.

(b) Gutachter:
In de Duitse bouwnijverheid wordt nog een bijzondere adviseur onderscheiden, namelijk: De
Gutachter. Dit is een officieel aangestelde en beëdigde technische deskundige op een specifiek
gebied van de bouwnijverheid (bijvoorbeeld: betonconstructies, timmerwerk, tegelwerk, etc.).
De rol van een Gutachter bestaat vooral in het geven van een onafhankelijk oordeel over
bijvoorbeeld een conflict rondom technische gebreken. Wanneer zij bijvoorbeeld ingeschakeld
worden bij arbitragezaken (een zogenaamd "Schiedsgericbt"), al of niet vergezeld van juristen,
kunnen zij in hoofdlijnen dan in dergelijke situaties vergeleken worden met arbiters via de Raad
van Arbitrage, zoals die in Nederland bekend zijn bij arbitrage. Zij worden dan in hoofdlijnen
door de veroordeelde partij betaald. Wanneer de opdrachtnemende partij een voordracht doet
voor een te kiezen Gutachter, en de opdrachtgevende partij is het daarmee niet eens, dan wordt
in het algemeen een bindende voordracht gedaan door de plaatselijke Industrie- und
Handelskammer (IHK). Wanneer echter in het (bouw)contract niet expliciet verwezen wordt
naar arbitrage (Schiedsgericht) in geval van conflicten, zal het conflict doorgaans uiteindelijk
voor de civiele rechtbank uitgevochten worden. Een mogelijke clausule voor het toepassen van
arbitrage in een contract luidt als volgt:
"Meinungsverschiedenheiten zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer über
technische Fragen ... (etc.) ... entscheidet fiir beide Teile bei
Meinungsverschiedenheiten ein vereidigter Sachverständiger. Der Auftragnehmer
hat ein Vorschlagsrecht. /st der Auftraggeber mit dem Vorschlag nicht
einverstanden, so ist der Sachverständige durch die zuständige IHK zu bestimmen.
Diese Entscheidung ist für beide Vertragsparteien vebindlich. Die Kosten tragen
Auftraggeber und Auftragnehmer ( im Innenverhältnis zueinander) entsprechend
dem Ergebnis des Gutachtens, d.h. nach dem Umfang des beiderseitigen
Obsiegens und Unterliegens".

Een belangrijke aansluitende clausule is de volgende:
"Der Sachverständige soli auch über die Kostenverteilung in diesem Sinne oder
nach billigem ermessen (§ 317 BGB) entscheiden".

Daarmee wordt erop gewezen dat niet "zomaar" willekeurige bedragen voor herstel van bet
(technische) gebrek vastgesteld kunnen worden. Men dient in redelijke wijze een en ander vast
te stellen. Wanneer dan meningsverschillen optreden over de hoogte van het schadebedrag,
wordt doorgaans een gemiddelde over de geschatte bedragen aangehouden, zoals ook het BGB
aangeeft [BGB, 1993].
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Daarnaast worden in Duitsland in de bouwnijverheid Gutachter vooral ook ingeschakeld om het
gelijk bij meningsverschillen over geleverde technische prestaties in een beginstadium reeds te
bekrachtigen. De Gutachter wordt daarbij rechtstreeks door de benadeelde partij ingeschakeld,
of via een eventueel door de benadeelde partij ingeschakelde advocaat ("Rechtsanwalt"). Het
oordeel van de Gutachter wordt dan gebruikt om argumenten van de benadeelde partij kracht bij
te zetten. Zodoende werken zij als een soort "dwangmiddel" om bijvoorbeeld aannemers op
hun plichten ten opzichte van hun opdrachtgever te wijzen. De Gutachter wordt dan door de
benadeelde partij ingeschakeld, en ook door deze betaald. Dit kan daardoor wel een zekere
subjectiviteit met zich meebrengen, zodat ook hier wel eens het eerder genoemde gezegde van
toepassing kan zijn: "Diens brood men eet, diens woord men spreekt". Een onafhankelijk
advies is op deze wijze niet gemakkelijk te waarborgen, alhoewel dat uiteraard wel het
uitgangspunt is en dient te zijn. Door Brugmann wordt dit ook aangeduid [Brugmann, 1983].
Wanneer uiteindelijk het conflict toch escaleert, en voor de rechtbank belandt, zal de rechter
meestal een extra onafhankelijke Gutachter inschakelen, die in principe door de veroordeelde
partij betaald dient te worden.
Dat escaleren van conflicten is iets wat nogal eens plaatsvindt in de Duitse bouwnijverheid.
Opmerkelijk in dat verband is dat, zelfs bij het toepassen van standaardcontractvoorwaarden
zoals de VOB, er geen directe verwijzing naar arbitrage aanwezig is.ln § 18 van de VOB deel
B staat namelijk dat vooral volgens § 38 van de Zivilprozel3ordnung (ZPO) het conflict
opgelost wordt, en dat is vergelijkbaar met een "normale" civiel-rechtelijke procedure [VOB,
1993]. In Nederland is daarentegen bij toepassing van standaardcontractvoorwaarden zoals de
UAV (met name§ 49), vooral de toepassing van arbitrage in conflictsituaties van kracht
[AVBB, 1989a]. Om een grotere objectiviteit van het door technische deskundigen gegeven
oordeel over een technisch gebrek in een bouwproject te kunnen geven, adviseert Salpius om
een internationale onafhankelijke commissie van (technische) deskundigen te benoemen,
wellicht vergelijkbaar met een internationale Raad van Arbitrage. Dit geeft dan echter wel een
relatief hoge drempel om dergelijke deskundigen te raadplegen. Alternatief is om zelfs per
bouwproject een onafhankelijke commissie te benoemen, die het bouwproces volgt en
beoordeelt. Deze commissie dient door alle deelnemende partijen betaald te worden. Dit
verlaagt de drempel om dergelijke deskundigen te raadplegen [Salpius, 1985].
Genoemd bezwaar rondom het risico op subjectiviteit, met betrekking tot het oordeel van
Gutachter, zou wel door hierboven genoemde in te stellen commissies verminderd kunnen
worden. Echter, een volledig objectief oordeel zal nooit helemaal te bereiken zijn. Doel moet in
de eerste plaats zijn dat de conflicterende partijen met elkaar tot een voor iedere betrokken partij
bevredigende oplossing komen. Dat kan dan soms wel eens minder voorspelbare oplossingen
tot gevolg hebben, bijvoorbeeld afhankelijk van onder andere de onderhandelingsvaardigheid
en de wijze van conflicthantering tussen de partijen.
(c) Vermessungsingenieur:
Ook de landmeetkundige is een bijzonder adviseur in de Duitse bouwnijverheid. Deze is een
beëdigde "Vermessungsingenieur". Als private partij wordt aan hen door de gemeenten het
inmeten van grondstukken en het aanbrengen van referentiepunten opgedragen, en door de
opdrachtgever betaald. Ook het uitzetten van de gebouwen wordt verplicht door hen gedaan.
Dit in tegenstelling tot zoals in Nederland gebruikelijk is. Daar zorgt immers de gemeentelijke
landmeter in samenwerking met het kadaster voor deinmeting van het bouwterrein en het
aangeven van de referentiepunten.
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Door het bouwbedrijf worden dan zelf de gebouwen uitgezet op het terrein, aan de hand van de
aangegeven referentiepunten. Daarnaast speelt vooral in het voormalige Oost-Duitsland de
problematiek rondom (de overdracht van) grondeigendom (met name "Rückübertragung") een
nogal belangrijke rol. Daar wordt op deze plaats niet verder ingegaan.

Intermezzo
Het is overigens in Duitsland gebruikelijk, dat de definitieve grenspunten (vooral grensstenen) op
het' grondstuk voor aanvang van de bouwwerkzaamheden aangebracht worden. Dit in tegenstelling
tot Nederland, waar definitieve plaatsing van grenspunten (in het algemeen kada.sterbuisjes) veelal
na oplevering van het bouwwerk plaatsvindt. Bij het imneten van grondstukken worden daarnaast
in Duitsland, evenals in Nederland, geen verklaringen gegeven over bodemgesteldheid, etc. Dat
dient door bijvoorbeeld sonderi.rtgen voor rekening van de grondeigenaar uitgezocht te worden. In
ieder geval zal de grondeigenaar ervoor zorg dienen te dragen, dat zijn of haar buurman geen last of
hinder ondervindt van activiteiten in zijn of haar eigen bodem, zoals ook doot onder andere Englert
en Bauer genoemd wordt [Englert und Bauer, 1986]. Dit geldt ookmet betrekking tot problemen
rondom bodemvervuiling ("Altlasten"), waarvoor de veroorzaker (eventueel de vorige eigenaar)
aansprakelijk gesteld kan worden. Dit komt in grote lijnen overeen met de Nederlandse situatie.
Zie ter illustratie publicaties van onder andere Brussaard en anderen, Stichting Bouw research,
Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung und Umweltschutz en het Bundesministerium für Umwelt,
Natorschutz und Reaktorsicherheit [Brussaard e.a., 1993; SBR, 1994; BundMinUmwNatReak,
1993; SenStadtUmw, 1991].

2.6.3

Relaties in samenwerkingsverbanden

In het bouwproces kunnen partijen volgens diverse samenwerkingsverbanden met elkaar in
zakelijke relatie staan. Deze relaties kunnen diverse kenmerken hebben. In hoofdlijnen worden
daarbij twee kenmerken onderscheiden:
(a)
(b)

Functionele relaties;
Contractuele relaties.

Ad (a> Functionele relaties:
Deze relaties zijn met name die, welke het functioneren van een partij in een
samenwerkingsverband karakteriseren. Ze kunnen gekarakteriseerd worden door rollen c.q.
taken. Zij hebben vooral betrekking op de verantwoordelijkheden van de diverse partijen.
Ad (b) Contractuele relaties:
Deze zijn gericht op de afspraken, gemaakt in de uitvoeringscontracten. Zij geven vooral de
aansprakelijkheden van de diverse partijen weer.
Ter illustratie: In een traditionele samenwerkingsvorm heeft de bouwer een functionele relatie
met de architect. In opdracht van de opdrachtgever zegt de architect immers hoe het bouwwerk
uitgevoerd dient te worden, op basis van het opgestelde bestek en tekeningen. De bouwer heeft
echter geen contractuele relatie met de architect, maar met de opdrachtgever.
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De bouwer is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor zijn werkzaamheden. In
afbeelding 2.12 is dit in schema weergegeven [fijhuis, Maas and Dowidar, 1994; 1995].

Opdtaclltgever

Adviseurs:
-constructies
~nstallatlu

-bouwfyslscll

= Functionele relatle

-Toeleveranciers

= Contractuele relatle

Ajbeelding 2.12 Functionele en contractuele relaties in een traditonele
samenwerkingsvorm [Tijhuis, Maas and Dowidar, 1994; 1995]

Het aangeduide verschil tussen functionele en contractuele relaties is van wezenlijk belang.
Vooral als er problemen komen, zijn de in contracten vastgelegde afspraken met name bepalend
om een richting te geven aan de oplossing van het aansprakelijkheidsvraagstuk. De functionele
relaties geven met name structuur aan het verloop van de werkzaamheden in een
samenwerkingsverband zoals een bouwprojectorganisatie. Ook Van den Berg stelt een en ander
aan de orde in zijn proefschrift [Berg Van den, 1989].
In bijlage A worden enkele regelmatig gebruikte vormen van samenwerkingsverbanden (hier

ook aangeduid als "samenwerkingsvormen") toegelicht. Dit is zowel voor de Nederlandse
alsook voor de Duitse situatie uitgewerkt. Daartoe zijn in organigrammen vooral de
(contractuele) aansprakelijkheden weergegeven door middel van contractuele relaties, naast
functionele relaties. De verantwoordelijkheden zijn vooral weergegeven door middel van rollen
van de diverse partijen in het bouwproces, geschematiseerd volgens de besproken UCBMatrix. Een overzicht van de in bijlage A besproken samenwerkingsvormen in de
bouwnijverheid, samen met enkele genoemde voor- en nadelen, zijn in de volgende patagrafen
weergegeven.

44

hoofdstuk 2: organisatie van het bouwproces

2.7

NEDERLANDSE SAMENWERKINGSVORMEN

2.7.1

Inleiding

Het goed kunnen samenwerken tussen partijen in een produktieproces in het algemeen, en in
een bouwproces in het bijzonder, is een belangrijke voorwaarde voor succesvolle realisering
van bouwprojecten. In welke vorm de toegepaste samenwerkingsverbanden gegoten zijn, is
daarbij onder andere afhankelijk van de situatie. Uit onderzoek van onder andere Tijhuis, Maas
en Spekkink is gebleken, dat verschillende samenwerkingsvormen in Nederland in wezen
onder drie hoofdvormen in te delen zijn, namelijk [fijhuis, Maas en Spekkink, 1992]:

(a)
(b)
(c)

Traditioneel;
Bouwteam;
Turnkey.

Aansluitend op het genoemde onderzoek is onderzocht, welke vormen in de huidige
Nederlandse bouwnijverheid het meest gebruikt worden. Er werd een willekeurige verzameling
van honderd kantoorgebouwen bekeken, gerealiseerd in de periode 1986 tot en met 1993. Als
indicatie kwam daaruit voort, dat in de afgelopen periode 1986 tot en met 1989 bij het
realiseren van kantoorgebouwen de traditionele vorm in circa 56 % van de gevallen gebruikt
werd, de bouwteam-vorm in circa 35 % en de turnkey-vorm in circa 9 %. In de recente periode
1990 tot en met 1993 werd voor dezelfde categorie bouwprojecten, kantoren, echter een
toename van de turnkey-vorm geconstateerd (tot circa 26 %) ten koste van de traditionele vorm
(tot circa 39 %). Het aandeel van de bouwteam-vorm bleef daarbij gelijk met circa 35 %
[fijhuis, Maas and Dowidar, 1994; 1995]. In afbeelding 2.13 is een en ander weergegeven.

1990- 1993

1986-1989
9'Yo

= Traditioneel
•

=Bouwteam

0

:Turnkey

39%

56%
35%

Afbeelding 2.13 Gebruikspercentages van vormen van samenwerkingsverbanden bij de
realisatie van kantoorgebouwen in Nederland [Tijhuis, Maas and Dowidar, 1994; 1995]

Voor de woningbouw is in het genoemde onderzoek het bovenstaande niet onderzocht. Wel
kan gesteld worden, dat in het merendeel van de gevallen gebruik gemaakt wordt van de
traditionele vorm.
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Volgens Syben en Stroink wordt in het algemeen de traditionele vorm ook in de Duitse
bouwnijverheid het meeste toegepast, wat ook uit een onderzoek van PCA bleek [Syben und
Stroink, 1993; PCA, 1994]. In bij lage A zijn de verschillende Nederlandse
samenwerkingsvormen in de bouwnijverheid geanalyseerd, waarnaar hier verwezen wordt.
2. 7.2

Enkele voor- en nadelen van de samenwerkingsvormen

Op basis van de samengevatte resultaten uit bijlage A, komen enkele voor- en nadelen van de in

Nederland gangbare samenwerkingsvormen aan de orde.
Wanneer bijvoorbeeld opdrachtgevers een specifieke vorm voor de toe te passen
samenwerkingsvorm willen kiezen, kunnen daarbij meerdere aspecten overwogen worden.
Menheere noemt in zijn intreerede enkele voor- en nadelen van de drie samenwerkingsvormen.
Enkele zijn [Menheere, 1993]:
(a) Traditioneel:
• Voordelen:
Open prijsconcurrentie;
Scheiding verantwoordelijkheden;

• Nadelen:
Scheiding ontwerp en uitvoering;
Geen uitvoeringsdeskundigheid in ontwerpfase;

(b) Bouwteam:
• Voordelen:
Uitvoeringsdeskundigheid in ontwerpfase;
Tijdrovende aanbesteding vervalt;

• Nadelen:
Prijsvorming veelal niet op basis van concurrentie;
Afbakening van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden is ingewikkeld;

(c) Turnkey:
• Voordelen:
Totale aanbieding;
Geen risico's coördinatie;
Optimale randvoorwaarden integratie ontwerp en uitvoering;
Verkorting bouwtijd mogelijk;

• Nadelen:
Geen bijsturing;
Selectieprobleem bij catalogusplannen met daarbij hoge aanpassingskosten.

Ook door Tij huis, Maas en Spekkink worden nagenoeg dezelfde voor- en nadelen
onderscheiden [Tijhuis, Maas en Spekkink, 1992]. Voor onder andere de traditionele vorm kan
overigens de scheiding van verantwoordelijkheden ook nadelig zijn. In aansluiting hierop is
door onder andere Tij huis, Maas en Dowidar een aanzet gegeven om te komen tot een
ondersteunend instrument voor opdrachtgevers voor het kiezen van de gewenste vorm van het
samenwerkingsverband (of samenwerkingsvorm). In hun onderzoek is het daarbij vooral
betrokken op de realisering van kantoorgebouwen [Tijhuis, Maas and Dowidar, 1994; 1995].
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Afbeelding 2.14 geeft een keuzematrix weer met een beoordeling van de drie
samenwerkingsvormen op basis van zowel theoretische alsook en vooral van geïnventariseerde
Nederlandse praktische gegevens en ervaringen. Criteria zijn daarin: Tijd, kosten en bruto
vloeroppervlakte (grootte) van het project. In grote lijnen kan de keuze-matrix als volgt gelezen
worden: Een "+" geeft aan, dat het criterium positief beïnvloed wordt door de desbetreffende
samenwerkingsvorm. Een"-" geeft een negatieve invloed aan, en een"+/-" geeft aan, dat de
desbetreffende samenwerkingsvorm geen invloed uitoefent op het desbetreffende criterium.
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Afbeelding 2.14 Beslissingsom/ersteunende keuzematrix voor opdrachtgevers
[Tijhuis, Maas and Dowidar, 1994; 1995}

De keuze-matrix geeft alleen een richting van de te maken keuze aan. De opdrachtgever zal nog
wel zelf moeten afwegen, welke criteria voor hem of haar wezenlijke beslissingscriteria zijn,
en de uiteindelijke keuze zelf dienen te maken.

2.8

DUITSE SAMENWERKINGSVORMEN

2.8.1

Inleiding

Voor de Nederlandse bouwnijverheid zijn als kenmerkende hoofdindeling de drie
organisatievormen (1) Traditioneel, (2) Bouwteam en (3) Turnkey genoemd. In Duitsland zijn
met name de laatste twee genoemde vormen niet direct als zodanig te onderscheiden, maar naar
de opzet van de bijbehorende contracten worden ze min of meer aangeduid met respectievelijk
"Budgetvertrag" en "Schlüsselfertigvertrag" of "Fertighausvertrag" [Donus, 1988]. Deze
worden echter veelal via meer in Duitsland gangbare samenwerkingsvormen uitgevoerd,
waarop hierna nader ingegaan zal worden. De traditionele vorm is daarbij in principe de enige
vorm die als zodanig ook in Duitsland te onderscheiden is, zij het in een wat andere opzet. Zij
geldt daarbij in principe ook als hoofdvorm voor Duitse samenwerkingsverbanden in het
bouwproces.
In een onderzoek van het NVOB naar bouwen in Duitsland, onder andere gebaseerd op een
eerder verschenen SBR-rapport, worden voor de Duitse bouwnijverheid, naast de (1)
Traditionele vorm, respectievelijk (2) Generalunternehmer en (3) Generalübernehmer
genoemd als kenmerkende organisatievorm [NVOB, 1990; SBR, 1990b].
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Daarnaast onderscheiden Garaventa en Pirovano in hun vergelijkende onderzoek tussen de
Duitse en Italiaanse bouwnijverheid de vormen (4) Hauptunternehmer en (5) Totalübernehmer
[Garaventa e Pirovano, 1994]. Aansluitend daarop wordt hier nog de (6) Bauträger
onderscheiden [Tijhuis, 1993], evenals de (7) Arbeitsgemeinschaft (Arge) [Müller, 1981].
Bollrnann en Yincent noemen ook hierover een en ander in hun vergelijkende onderzoek tussen
de Duitse en Franse bouwnijverheid, evenals PCA [Bollmann et Vincent, 1993; PCA, 1994].
Achtereenvolgens worden in bijlage A de volgende genoemde, en in de Duitse bouwnijverheid
gangbare, samenwerkingsvormen behandeld:
(a)
(b)
( c)
( d)
(e)

Traditioneel;
Generalunternehmer;
Generalübemehmer;
Hauptuntemehmer;
Totalübemehmer;
Bauträger;
Arbeitsgemeinschaft.

(f)

(h)

Een belangrijk verschil tussen de Nederlandse en Duitse organisatie van het bouwproces is, dat
het in Duitsland gebruikelijk is om het project in delen aan te besteden, de zogenaamde
"Teillosen-Vergabe". Ook wordt het wel "Fachlosen-Vergabe" genoemd, wanneer het sterk
geënt is op gespecialiseerde werkdisciplines.
Verschillende delen worden dan aan verschillende partijen uitbesteed. Dit wordt vooral door de
overheid gestimuleerd, omdat men daardoor denkt een grotere concurrentie (en vervolgens een
prijsvoordeel) te kunnen bewerkstelligen [NYOB, 1990]. In Nederland wordt veelal het project
in zijn geheel aan één partij uitbesteed. Echter, ook in Duitsland wordt meer en meer aan één
(hoofd)aannemer (zoals de "Generalunternehmer") uitbesteed, die dan zelf voor verdere
onderaannemers zorg draagt. Ook in het vergelijkende onderzoek tussen de Duitse en Franse
bouwnijverheid kwam het systeem van deel-aanbestedingen als kenmerkend aspect van de
Duitse bouwnijverheid naar voren [Bollrnann et Vincent, 1993]. Door Müller is met name over
aspecten rondom de" Arbeitsgemeinschaft" (Arge) geschreven [Müller, 1981].

Intermezzo
De Duitse overheid hanteert het systeem van Teillosen-Vergabe. Zij doet dit, door het waar
mogelijk verplicht te stellen bij aanbestedingen. Dit is geregeld in§ 4 van de VOB, deel A [NJW,
1993; VOB, 1993). Overigens zijn alleen de overheidsinstanties verplicht om aan te besteden
volgens deze voorschriften, waardoor zo mogelijk in Teillosenen I of Fachlosen aanbesteed wordt.
Door Bielke wordt gesteld dat dit uiteindelijk voordeliger is voor de opdrachtgever [Bielke, 1995].
Het valt echter te betwijfelen of door een dergelijk gefragmenteerde uitvoering van de
bouwwerkzaamheden de opdrachtgever inderdaad goedkoper uit is. Immers, het risico op conflicten
door bijvoorbeeld afstemmingsproblemen tussen de verschillende betrokken partijen is dan in
nogal sterke mate aanwezig. Het kemnerkende systeem van Teillosen-Vergabe is ook zichtbaar aan
de manier van calculeren in Duitsland. Daar wordt met eenheidsprijzen gewerkt, doorgaans aan de
hand van een "Leistungsverzeichnis~ (LV), zoals onder andere Dinort uiteenzet [Dinort, 1993].
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Dat wil zeggen: Per werkdeel (bijvoorbeeld betonwerk van een kelder) wordt een eindprijs
afgegeven, inclusief opslagpercentage voor algemene kosten, risico en winst. Zo wordt een
totaalbegroting opgebouwd, bestaande uit eindprijzen voor diverse werkdelen. Daardoor kan een
opdrachtgever zelfbijvoorbeeld één of meerdere werkdelen uit een project bij een andere partij
onderbrengen, om daarmee een zo laag mogelijke bouwprijs te kunnen bedingen. Of dat in de
praktijk altijd zo uitkomt, is echter de vraag. Nadelig is namelijk vooral dat het kan leiden tot een
sterk gefragmenteerde werkwijze op de bouwplaats [Horssen Van, 1993]. Daardoor leidt een en
ander nogal eens tot afstemmingsproblemen, veelal gepaard met extra kosten voor de
opdrachtnemer, of eventueel met onverwacht door de opdrachtgever te betalen meerwerk.
In Nederland wordt daarentegen meestal gecalculeerd met behulp van bouwdelen of elementen,
waarbij de opslagpercentages voor algemene kosten, risico en winst pas op het laatst aan de
begroting toegevoegd worden [Poortman, 1990]. Een uitsplitsing van deze percentages over de
verschillende bouwdelen of elementen vindt meestal niet plaats.
Het aftekenen van de diverse werkdelen gebeurt in Duitsland doorgaans ook volgens de VOB.
Dat dit nogal eens problemen met zich meebrengt, benoemen ook de Duitse juristen Heiermann,
Rîedl en Rusam [Heiermann, Ried! und Rusam; 1992; VOB, 1993]. De aansprakelijkheden voor
eerder gerealiseerde werkdelen moeten dan goed geregeld zijn. Dit gebeurt onder andere door deelopleveringen ("Teil-Abnahme"), alvorens werkzaamheden met betrekking tot opeenvolgende
werkdelen kunnen starten. Ter afsluiting wordt het gehele project opgeleverd en goedgekeurd door
opdrachtgever. Een en ander wordt vastgelegd in een zogenaamd "Abnahmeprotokoll" [ZDB,
1991 ]. Ook de overbeden vereisen een project-oplevering, en verstrekken daarbij na goedkeuring
een "End-Abnahmeschein", waarna het bouwwerk officieel in gebruik genomenmag gaan worden.
Ter illustratie: Een bekende functionaris is daarbij bijvoorbeeld de zogenaamde
"Schornsteinfegermeister". Deze controleert onder andere of de aanwezige rookgas-afvoerkanalen
volgens de geldende voorschriften gerealiseerd zijn. Daarnaast moet voordat een appartementengebouw in gebruik genomen kan worden een zogenaamde "Teilungs-genehmigung" verstrekt
worden door de plaatselijke overheid, en dient een parkeergarage te voldoen aan bepaalde waarden
van een CO-meting [GarAO, 1990].

Er wordt verwezen naar de in bijlage A geanalyseerde verschillende samenwerkingsvormen in
de Duitse bouwnijverheid.
2.8.2

Enkele voor· en nadelen van de samenwerkingsvormen

De genoemde en in bijlage A geanalyseerde samenwerkingsverbanden worden in meer of
mindere mate in de Duitse bouwnijverheid toegepast. Daarbij zijn er verschillende voor- en
nadelen te noemen, die op basis van de samengevatte resultaten uit bijlage A hier besproken
worden. Deze worden hier genoemd, welke in hoofdlijnen overeenkomen met de bij de
Nederlandse situatie genoemde voor- en nadelen:
(a) Traditioneel:
• Voordelen:
Open prijsconcurrentie;
Scheiding verantwoordelijkheden;
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• Nadelen:
Scheiding ontwerp en uitvoering;
Geen uitvoeringsdeskundigheid in ontwerpfase;
Sterke splitsing van met name uitvoerings-werkzaamheden over verschillende partijen
hU publieke aanbesteding volgens VOB;
(b) Generalunternehmer:
• Voordelen:
Coördinatie van uitvoering in één hand;
Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden voor uitvoering bij één partij;
• Nadelen:
Scheiding ontwerp en uitvoering;
Geen uitvoeringsdeskundigheid in ontwerpfase;
(c) Generalübernehmer:

• Voordelen:
Uitvoeringsdeskundigheid in ontwerpfase;
Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden voor uitvoering bij één partij;
• Nadelen:
Prijsvorming veelal niet op basis van concurrentie;
(d) Hauptunternehmer:
• Voordelen:
Coördinatie van uitvoering in één hand;
• Nadelen:
Geen uitvoeringsdeskundigheid in ontwerpfase;
Afbakening van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden is ingewikkeld;
(e) Totalübernehmer:

• Voordelen:
Coördinatie van ontwerp en uitvoering in één hand;
Uitvoeringsdeskundigheid in ontwerpfase;
• Nadelen:
Afbakening van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden is ingewikkeld;
Prijsvorming veelal niet op basis van concurrentie;
(f) Bauträger:

• Voordelen:
Totale aanbieding;
Coördinatie van ontwerp en uitvoering in één hand;
• Nadelen:
Geen bijsturing;
Selectieprobleem bij catalogusplannen met daarbij vaak hoge aanpassingskosten;
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(g) Arbeitsgemeinschaft:

• Voordelen;
Spreiding risico;
Ontwerp- en uitvoeringscapaciteit te combineren;
• Nadelen:
Vaak verschillende bedrijfsculturen;
Afbakening van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden is ingewikkeld.
Overigens kan ook in de Duitse situatie voor onder andere de traditionele vorm de scheiding
van verantwoordelijkheden nadelig zijn. Wellicht kunnen er meerdere voor- en nadelen
genoemd worden, maar daar wordt hier niet verder op ingegaan. Op basis van diverse
voorkeuren kunnen opdrachtgevers voor een bepaalde vorm kiezen. Uitgangspunt zal dan in de
regel zijn om de diverse projectbeheersingscriteria, zoals onder andere Menheereen Sommer
die weergeven, in de greep te houden [Menheere, 1993; Sommer, 1988].

2.9

RESUMEREND

Wanneer teruggekeken wordt op de analyses van het bouwproces zoals beschreven in dit
hoofdstuk, samen met de in bijlage A behandelde samenwerkingsvormen in de
· bouwnijverheid, kan in hoofdlijnen het volgende beeld van kenmerkende verschillen tussen
' Nederland en Duitsland in de organisatie van het bouwproces vastgesteld worden:
(1) In Nederland:
Het bouwproces is relntief gezien weinig gesplitst. Vooral tijdens de daadwerkelijke
realisering geeft men sterk de voorkeur aan het werken met zo min mogelijk verschillende
uitvoerende partijen;
Gedurende het bouwproces staat min of meer de oplossingsgerichtheid centraal. Zo
mogelijk lost men eventuele conflicten onderling op, maar er is een trend waarneembaar naar
"verharding" van de sfeer tussen partijen, zoals ook in Duitsland nogal eens aanwezig is;
Er is een sfeer merkbaar van het afschuiven van verantwoordelijkheden en
aansprakelijkheden op andere ("lagere") partijen in de project-organisatie;
Het improvisatievermogen neemt een belangrijke plaats in, naast het organisatievermogen.
(2) In Duitsland:

Er is een relatief sterke splitsing van het bouwproces aanwezig. Vooral tijdens de
daadwerkelijke realisering geeft men sterk de voorkeur aan het werken met zo mogelijk
verschillende gespecialiseerde uitvoerende partijen. De overheden worden hier voornamelijk
toe verplicht door de voor hen geldende VOB-richtlijnen;
Gedurende het bouwproces staat min of meer de schuldvraag centraal. Men schakelt nogal
snel advocaten en technische deskundigen (Gutachter) in, vooral bij een conflict-situatie;
Er is een sfeer merkbaar van het afschuiven van verantwoordelijkheden en
aansprakelijkheden op andere ("lagere") partiJen in de project-organisatie;
Vooral procedures en het volgen daarvan staan centraaL Men kan relatiefmoeilijk afwijken
van eenmaal vastgelegde beslissingen c.q. oplossingen en procedures.
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Op basis van het geschetste beeld kan, op basis van trefwoorden, een aantal aandachtsgebieden
onderscheiden worden, die als achtergrond in relatie staan tot het geconstateerde beeld van
verschillen. Deze kwamen in meer of mindere mate tijdens de analyse van de theorie en
gedurende de gedeeltelijk participerende waarnemingen naar voren.
Deze aandachtsgebieden spelen zowel een rol in de Nederlandse, alsook in de Duitse
organisatie van het bouwproces, geïntegreerd met de problematiek rondom aanbestedingen.
Samengevat kan dan met behulp van trefwoorden het volgende beeld geschetst worden:
Verschilien tussen Nederland en Duitsland in de:
(a)
(b)

Organisatie bouwproces;
Aanbesteding;

hebben vooral hun achtergrond in:
( c)
( d)
( e)
(f)

(g)

Bedrijfscultuur en -Organisatie;
Contacten en Contracten;
Conflict;
Onderhandelingen;
Mensen.

De onder {a) en (b) genoemde aandachtsgebieden maakten reeds integraal deel uit van de
analyses in dit hoofdstuk en in bijlage A. Op de hier genoemde aandachtsgebieden (c) tot en
met (g) wordt in het volgende hoofdstuk en in bijlage B teruggekomen. Daar worden zij
gemakshalve geschaard onder de noemer "Cultuur-aspecten", die tezamen in dit onderzoek het
beeld rondom de genoemde achtergronden voor verschillen in de organisatie van het
bouwproces vormen.
Dit is uiteraard geen statisch beeld. Immers, zoals zoveel samenlevingen en bedrijfstakken is
ook de Nederlandse en Duitse bouwnijverheid volop in beweging. Deze beeldvorming kan
echter wel bijdragen tot een vergroting van inzicht in de behandelde problematiek.
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3
CULTUUR-ASPECTEN
3.1

INLEIDING

3.1.1 . Opzet
In het voorgaande deel van dit proefschrift is de organisatie van het bouwproces besproken.
Daarbij kwam aan de orde de uitspraak van Sikkel, namelijk: "Bouwen is mensenwerk". Het
begrip "bouwen" kenmerkt zich vooral door het samen iets tot stand brengen, met de daartoe

geëgende middelen, tegen de meest acceptabele kosten. Dit door samenwerking tussen
verschillende disciplines, uitgevoerd en geleid door mensen [Sikkel, 1975]. Hij benadrukt
daarbij, dat het vooral aan komt op samenwerking tussen mensen in een bouwproces. Naast de
punten organisatie en informatie speelt daarbij communicatie een belangrijke rol. Immers,
wanneer een bouwproces goed georganiseerd is, maar de mensen in dat bouwproces niet
dezelfde "taal" spreken, kan men problemen verwachten. Andersom geldt dit ook. Ze vormen
dus min of meer een eenheid, waarbij het voor alle punten van belang is om er inzicht in te
hebben, en om ze vervolgens te kunnen beheersen. Onder "taal" kan men in dit verband de
betekenis van "spraak" verstaan, maar bijvoorbeeld ook de beroepsken nis, gewoonten en
gebruiken. Veelal zijn dergelijke zaken per land, regio of zelfs per plaats verschillend.
Belangrijke rol daarin spelen de cultuur-aspecten.

Intermezzo
Een klassiek voorbeeld waardoor de uitvoering van een bouwwerk misliep ten gevolge van
spraakverwarring, is de torenbouw van Babel. 1n Genesis 11:1-8 staat daar over: "En de ganse aarde

was van enerlei spraak en enerlei woorden. Maar het geschiedde toen zij tegen het oosten togen,
dat zij ene laagte vonden in het land Sinear; en zij woonden aldaar. En zij zeiden een ieder tot zijn
naaste: Komaan, laat ons tichelen strijken en wél doorbranden. En de tichel was hun voor steen,
en het lijm was hun voor leem. En zij zeiden: Komaan, laat ons voor ons ene stad bouwen en een
toren, welks opperste in den hernel zij; en laar ons een naam voor ons maken, opdat wij niet
misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Toen kwam de Heereneder om te bezien de stad
en de toren die de kinderen der mensen bouwden. En de Heere zeide: Zie, zij zijn enerlei volk en
hebben allen enerlei spraak, en dit is wat zij beginnen te maken; maar nu, zou hun niet afgesneden
worden al wat zij gedacht hebben te maken?
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Komaan, laat Ons hunne spraak aldaar verwarren, opdat een iegelijk de spraak zijns naasten niet
hore. Alzo verstrooide de Heere ze van daar over de ganse aarde; en zij hielden op de stad te
bouwen" [Statenvertaling, 1618 en 1619c].

Wanneer verschillende nationaliteiten samenwerken in bijvoorbeeld eenbedrijfs-of
projectorganisatie, zal het dan ook verstandig zijn om een zo goed mogelijke integratie van
werknemers in de organisatie te maken, om daarmee de onderlinge samenwerking te
bevorderen. Wederzijds begrip speelt daarin een belangrijke rol.

Intermezzo
Dat de integratie van versebillende nationaliteiten vreemdgenoeg niet altijd tot doel heeft om de
onderlinge samenwerking te bevorderen maat juist te belemmeren, illustreert het volgende
voorbeeld, onderdeel van de door Bauer beschreven bedrij f'sgeschiedenis van het Duitse concern
Daimler-Benz: " ... Die Firma entwickelte ihre eigene Strategie, um aas uns Bandarbeitem die

doppelte Produktion herauszuholen, und erstickte Solidaritlttsaktionen bereits im Keime mit
Repressions- un DisziplinamwfJnahmen. Nur setten arbeîteten bei uns zwei gleicher Nationalitltten
nebeneinander, wir wurden am Band so eingeteilt, dq/3 die Nationalitltt von einem zum anderen
wechselte. Keiner durfte sich von seinemArbeitsplatz entjemen, man durfte nicht mit seinem
Nachbarn sprechen, 15 Minuten Pause nur imFalle eines Bedüifnisses, deswegen verbrachten wir
sie aufder Toilette, zu rauchen war verboten, die genaue Akkordzeit erjithr man nicht, und wer es
wie ich wagte, danach zu fragen, wurde oft dÛrch Versetzang an einen schwereren Arbeitsplatz
bestraft" [Bauer, 1988]. Door zoveel mogelijk systematisch verschillende nationaliteiten door
elkaar te plaatsen aan de lopende band, beoogde men de onderlinge "informele" communicatie te
bemoeilijken. Daatmee hoopte men het produktieniveau te kunnen vergroten.

De in hoofdstuk 2 opgestelde aandachtsgebieden, gemakshalve daar geschaard onder de
noemer "cultuur-aspecten", worden in dit hoofdstuk nader geanalyseerd. Er wordt daaraan een
extra aandachtsgebied toegevoegd, namelijk" Algemeen", waarin diverse algemene
(historische) aspecten beknopt besproken worden. Gezamenlijk worden de aandachtsgebieden,
verspreid over dit hoofdstuk en bijlage B, geanalyseerd. Deze analyses worden, samen met de
in het hoofdstuk 2 en bijlage A besproken aspecten rondom de organisatie van het bouwproces
en samenwerkingsvormen in de bouwnijverheid, in hoofdstuk 4 gebruikt om te komen tot een
hypothese.
3.1.2

Het begrip "Cultuur"

Voor het begrip "cultuur" worden verschillende betekenissen gebruikt. Van Dale geeft er
bijvoorbeeld de volgende betekenissen aan [Dale Van, 1982]:
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(a)

(b)
(c)

Bebouwing:
Dit komt dicht in de buurt van de Latijnse betekenis van cultuur, namelijk het
bewerken van een stuk grond;
Kunst en Wetenschap:
Een schilderij uit bijvoorbeeld de 17e eeuw kan als kunst, als cultuur gezien worden;
Beschaving:
De ontwikkeling van de maatschappij kan als een vorm van beschaving gezien
worden.

Daarnaast wordt "cultuur" door bijvoorbeeld cultureel antropologen (diegenen, die menselijke
samenlevingen bestuderen) gezien als een trefwoord voor patronen van denken, voelen en
potentieel handelen. En daarin kunnen verschillen bestaan tussen bijvoorbeeld landen, volken
en individuen met betrekking tot bijvoorbeeld wetten en regels, verantwoordelijkheden,
aansprakelijkheden en gebruiken. Ook over opvattingen over bijvoorbeeld "waarheid" en
"deugd" kunnen nogal eens verschillen bestaan, waarop onder andere ookRookeen Seymour
wijzen, als zij bevindingen van Pradhan noemen met betrekking tot "westerse" en "oosterse"
opvattingen [Rooke and Seymour, 1995].

Intermezzo
Een uil~praak van Pascal kan als illustratie dienen voor bijvoorbeeld verschillen in interpretatie
van wat waar of niet-v;11ar is: "Vérité en-deça des Pyrénées, erreur au-delà". Door Hofstede is dit
vertaald als: "There are truths on this side ofthe Pyrenees which are falsehoods on the other"
[Hofstede, 1980].

De genoemde patronen kunnen dan beschouwd worden als een soort "mentale
programmering", zoals Hofstede dit noemt. Dit impliceert een aangeleerd iets. "Cultuur" is dan
ook, volgens Hofstede, niet aangeboren maar aangeleerd. Hij deelt de betekenis van "cultuur"
in volgens twee hoofdgroepen, namelijk [Hofstede, 1980; 1991]:
(1)
(2)

"Cultuur één":
Beschaving, en met name de vruchten daarvan: Onderwijs, kunst en
literatuur;
"Cultuur twee":
Een collectief verschijnsel, in meerdere of mindere mate gedeeld door mensen die
leven of leefden in dezelfde sociale omgeving: De plaats waar deze cultuur werd
verworven.

Met name is het:
De collectieve mentale programmering die de leden van één groep of
categorie mensen onderscheidt van die van andere.

Voor het begrip "mentale programmering" beschrijft Hofstede drie niveaus, waaruit deze
bestaat, namelijk [Hofstede, 1980; 1991]:
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(a)

Menselijke natuur:
Dat wat alle menselijke wezens universeelgemeen hebben, wat geëifd wordt via onze
genen:

(b)

Cultuur:
Dat wat aangeleerd wordt, specifiek voor groep of categorie mensen;

(c)

Persoonlijkheid:
De voor het individu aangeboren en aangeleerde mentale programmering, welke niet
met andere mensen gedeeld wordt.

In afbeelding 3.1 zijn deze drie niveaus schematisch weergegeven.

Cultuur

Menselijke natuur

Afbeelding 3.1 De drie niveaus van mentale programmering [Hofstede, 1980; 1991]

De door Bourdieu gegeven, nogal filosofische, betekenis voor "habitus" komt in dit verband
nagenoeg overeen met het begrip "mentale programmering", namelijk: "Bepaalde
levensomstandigheden creëren een habitus, een systeem van permanent overdraagbare
disposities. Een habitus ..functioneert als basis voor praktijken en beelden ... die collectief
georkestreerd ktmnen worden zonder een feitelijke dirigent" [Bourdieu, 1980].
Op de door Hofstede gegeven tweede betekenis van cultuur wordt in dit onderzoek verder
ingegaan, vooral in de zin van: "Gedrag" of "Gewoonte" van mensen in het bouwproces (in
het Duits: "Die Gewohnheit" ). Dat gedrag zelf heeft, als uitingsvormen in het bouwproces,

onder andere betrekking op in hoofdstuk 2 opgestelde aandachtsgebieden, waarop nader
ingegaan wordt.

3.2

CULTUUR-ANALYSE EN AANDACHTSGEBIEDEN

3.2.1

Inleiding

Om cultuur-aspecten te kunnen analyseren, zijn diverse benaderingen mogelijk. In het
navolgende worden de van toepassing zijnde uitgangspunten rondom de te maken analyses
beschreven en vastgesteld.
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Op basis van de gedefinieerde uitgangspunten wordt een keuze gemaakt voor de in dit
onderzoek te hanteren benaderingswijze rondom cultuur-aspecten. In bijlage B worden
vervolgens enkele benaderingswijzen besproken aan de hand van uitgevoerde onderzoeken.
Resultaten uit deze analyses worden gebruikt voor analyses in dit hoofdstuk.

3.2.2

Uitgangspunten

Het bouwproces, en dan in het bijzonder de samenwerking tussen mensen daarin, staat met
name centraal in dit onderzoek. Bouwen is immers mensenwerk. Daarbij draait het in
hoofdzaak om organisatie, communicatie en infonnatie. Daarop wijzen onder andere ook
Higgin en Jessop, en ook Tijhuis en Maas [Higgin and Jessop, 1963; Tijhuis and Maas,
1996b].
De hierboven genoemde drie zaken worden sterk beïnvloed door culturele verschillen. Elke
partij "spreekt" immers min of meer zijn of haar eigen "taal". Om in het kader van dit
onderzoek achtergronden voor verschillen in de organisatie van het bouwproces te kunnen
onderzoeken tegen de context van cultuur-aspecten, zijn een aantal zaken van belang. Te
noemerl vallen hier onder andere:
( 1)
(2)
(3)

Wat wordt verstaan onder cultuur-aspecten?;
Welke (gedrags)uiting van cultuur-aspecten in het bouwproces worden onderzocht?;
Welke doelgroep wordt bekeken?.

Mill.;.
Zoals in onder andere hoofdstuk 2 duidelijk geworden is, wordt hier met name gekeken naar
cultuur-aspecten, welke vallen onder de definitie van Hofstede, namelijk: De collectieve
mentale programmering die de leden van één groep 'of categorie mensen onderscheidt van die
van andere [Hofstede, 1991]. Vooral wordt daarin gelet op menselijk gedrag c.q. gewoonten

tijdens het bouwproces.
Ad (2):

De (gedrags)uitingen van de cultuur-aspecten in het bouwproces zijn vooral de
bedrijfsorganisatie, en wel die binnen betrokken partijen in het bouwproces;

Mn.l;.
De doelgroep waarnaar gekeken wordt, is met name de bedrijfsorganisatie van respectievelijk
bouwbedrijven en projectontwikkelaars.
Deze drie keuzen voor genoemde zaken resulteren er in, dat vooral gekeken zal worden naar
cultuur-aspecten met betrekking tot (verschillen in) uitingen van menselijk gedrag in het
bouwproces. Deze worden betrokken op partijen in projectorganisaties, de "bouwers", in het
bijzonder bouwbedrijven en projectontwikkelaars.
In het kader van dit onderzoek wordt dan met name gekeken naar het functioneren van de
partijen in dergelijke projectorganisaties, vooral met betrekking tot het omgaan met elkaar.
Daarbij spelen de uitingen van menselijk gedrag tijdens externe contacten (tussen de betrokken
partijen) een belangrijke rol in de beschouwde projectorganisatie.
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Intermezzo
Als illustratie van een samenwerkingsverband waarbij verschillen in menselijke gedragingen aan
de orde kwamen, in het bijzonder in relatie tot de bedrijfscultuur, kan genoemd worden de fusie
tussen het Nederlandse staalbedrijf Hoogovens en het Duitse staalbedrijf Hoesch, gefuseerd onder
de naam E5tel. Onder andere door bestaande cultuurverschillen (vooral gedrag) tussen het
Nederlandse en Duitse management, is deze fusie weer ongedaan gemaakl frankers en Verheul
geven in hun beschrijving van de ontwikkeling van het staalbedrijf Hoogovens een illustratief
voorbeeld van deze ervaringen [Dankers en Verheul, 1993].

3.2.3

Cultuur-aspecten: De beschouwde aandachtsgebieden

De beschouwde aandachtsgebieden voor verschillen tussen Nederland en Duitsland in de
organisatie van het bouwproces worden in dit onderwek met name geschaard onder de noemer
"cultuur-aspecten". De volgende hier te behandelen cultuur-aspecten zijn in hoofdstuk 2
genoemd:
(c)
( d)
( e)
(f)

(g)

Bedr!jfscultuur en -Organisatie;
Contacten en Contracten;
Conflict;
Onderhandelingen;
Mensen.

Deze cultuur-aspecten worden in twee delen verdeeld. Er kan namelijk enerzijds een deel
onderscheiden worden, waarin (1) uitingsvormen van menselijk gedrag in het bouwproces
vertaald worden. En daarnaast kan een deel onderscheiden worden, waarin (2) patronen in het
gedrag van mensen nader gekarakteriseerd kunnen worden (bijvoorbeeld "typisch Nederlands"
en "typisch Duits" gedrag), aangevuld met een aandachtspunt (h) "Algemeen", waarin vooral
min of meer historische (nationale) aspecten behandeld worden.
Deel (1) en (2) functioneren daarmee beide als een "niveau" van achtergronden, welke in het
vervolg van dit onderzoek gekoppeld worden aan verschillen tussen Nederland en Duitsland in
de organisatie van het bouwproces. De volgende indeling wordt onderscheiden:
Achter:uond (1);
Uitingsvormen van menselijk gedrag in het bouwproces in de vorm van:
( c)
(d)
(e)
(f)

Bedrijfscultuur en -Organisatie;
Contacten en Contracten;
Conflict;
Onderhandelingen.

Achter:uond (2):
Patronen van gedrag van:
(g)
(h)

Mensen;
Algemeen.

In afbeelding 3.2 is deze indeling schematisch weergegeven.
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Ajbeelding 3.2 Niveaus van achtergronden van aandachtsgebieden als onderdeel van
cultuur-aspecten

De analyse van achtergrond (2) is in het eerste deel van bijlage B weergegeven, waarna
vervolgens in het tweede deel van die bijlage ook nader ingegaan wordt op het aandachtsgebied
(c) "Bedrijfscultuur en -Organisatie" van achtergrond (1). In hoofdlijnen komen resultaten uit
analyses van dit aandachtsgebied, samen met het aandachtsgebied (g) "Mensen", ook indit
hoofdstuk aan bod. De overige aandachtsgebieden van achtergrond (1) komen verderop aan
bod in dit hoofdstuk, soms in gesplitste vorm. Daarbij worden diverse resultaten uit de
analyses van bijlage B betrokken.

3.3

BEDRIJFSCULTUUR EN ORGANISATIESTRUCTUUR

3.3.1

Inleiding

Verschillende bedrijfsculturen en -organisaties (vooral organisatiestructuren) zijn als uiting van
menselijk gedrag in het bedrijfsleven waarneembaar. Ook in de bouwnijverheid kunnen
dergelijke zaken waargenomen worden, vertaald in "typisch Nederlands" en "typisch Duits"
gedrag in het bouwproces. Zij vormen één van de achtergronden, waarmee verschillen tussen
Nederland en Duitsland in de organisatie van het bouwproces tot uiting komen.
Dat inzicht in bedrijfscultuur van belang is, geeft de volgende uitspraak van Sanders en Neuijen
weer, mede gezien in het licht van verdergaande internationalisatie van de (bouw)bedrijfstak en
de daarmee gepaard gaande onzekerheden bij nieuwe ervaringen: "Bedrijfscultuur is dan ook
van fundamentele betekenis voor het handelen in de (nabije) toekomst in een tijd waarin door
innovaties en toenemende internationale concurrentie de noodzaak voor slagvaardig handelen
toeneemt" [Sanders en Neuijen, 1987].

In het kader van dit onderzoek kan overigens onder bedrijfscultuur ook organisatiecultuur
verstaan worden, in hoofdlijnen toegespitst op projectorganisaties in het bouwproces.
Als uitgangspunt voor het analyseren van bedrijfsculturen en organisatiestructuren is in bijlage
B een sociologische benaderingswijze gekozen. Die wordt er immers door gekenmerkt, dat ze
vooral gedragingen van groepen van mensen beschrijft.
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En dan vooral binnen een samenleving, met name binnen organisaties. De onderzoeken van
onder andere Hofstede en Sanders en Neuijen dienen daarbij als kader [Hofstede, 1980; 1991;
Sanders en Neuijen, 1987]. Ook onderweken van Mintzberg worden in dit verband
beschouwd. Hij beschrijft bedrijfscultuur tegen een internationale context, met in het verlengde
daarvan de organisatiestructuur [Mintzberg, 1983; 1989]. In het kort wordt van het
bovenstaande een en ander toegelicht:
(1) Hofstede schaalt diverse landen in naar gedragingen van mensen in een bedrijfsorganisatie,
tegen de nationale context. De resultaten geven een globale typering van gedragspatronen,
vooral gerelateerd aan een viertal onderscheiden dimensies, namelijk:
(1)
(2)
(3)
(4)

Machtafstcuul;
Collectivisme I Individualisme;
Feminisme I Masculiniteit;
Onzekerheidsvermijding.

Daarmee wordt een "gemiddeld" beeld van de nationale gedragscultuur verkregen. Dat kan
dienen om een beschrijving van bedrijfsculturen te kunnen vormen, gebaseerd op de
onderscheiden dimensies. Een aantal kenmerken waaraan Nederlandse en Duitse organisaties
met name zouden voldoen, kunnen daarbij als achtergrond beschouwd worden.
Uit de dimensie-scores uit bijlage B kan namelijk afgeleid worden, dat een organisatie met
medewerkers met de volgende patronen van menselijk gedrag relatief goed in de Nederlandse
samenleving zou kunnen passen:
(I)
(2)
(3)
(4)

Aanvaarden van verantwoordelijkheid;
Mobiliteit van het management;
Persoonlijke dienstverlening, productie op specificatie van de klant, landbouw,
biochemie;
Fwulamente/e innovaties.

Voor een organisatie met medewerkers die relatief goed in de Duitse samenleving zou kunnen
passen, zijn met name de volgende patronen van menselijk gedrag van belang:
(I)
(2)
(3)
(4)

Aanvaarden van verantwoordelijkheid;
Binding aan de werkgever;
Efficiënte fabricage, massaproductie, zware industrie, bulkchemie;
Precisie.
·

(2) Sanders en Neyijen gebruiken de theorie van met name Hofstede als uitgangspunt voor
nader onderzoek naar bedrijfsculturen. Zij onderscheiden daarin een aantal uitingsvormen,
gerelateerd aan de mate van veranderbaarbeid in een organisatie. Daarnaast worden een aantal
dimensies genoemd, karakteristiek voor het functioneren van bedrijfsorganisaties. Het gedrag
van mensen in een organisatie is daarmee te benoemen. Een koppeling aan de door Hofstede
onderscheiden "gemiddelde" nationale gedragscultuur is daarmee mogelijk.
(3) Mintzbert; heeft in zijn onderzoek met name de organisatiestructuur beschouwd in het
verlengde van bedrijfscultuur, tegen een internationale context. Daarin zijn de onderscheiden
grondvormen van organisaties gepositioneerd langs de dimensies Machtafstand en
Onzekerheidsvermijding.
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Vooral deze laatste twee genoemde dimensies bepalen in belangrijke mate het beeld van het
dagelijkse functioneren van een organisatie, wals uit het onderzoek van Mintzberg gebleken is.
In de volgende paragrafen worden de belangrijkste resultaten uit de analyses van bijlage B
weergegeven.
3.3.2

Karakterisering van bedrijfscultuur

Voor een Nederlands bouwbedrijf of projectontwikkelaar, die op de Duitse markt actief wil
zijn, geldt in dit kader dat deze goed moet kijken naar het functioneren van de eigen
bedrijfsorganisatie in het bouwproces enerzijds en de eigen bedrijfscultuur anderzijds [Tij huis,
1994]. Men zal zich moeten verdiepen in de Duitse maniervan zakendoen [Halkes, 1996].
Kenmerkend is, dat de bedrijfsculturen weer onderdeel zijn van een groter geheel. Immers, een
bedrijf functioneert in de context van het desbetreffende land. De bedrijfscultuur beïnvloed
daarbij over en weer respectievelijk andere bedrijfsculturen en landsculturen. Bedrijfscultuur is
dan ook niet statisch, waarop ook Neuijen in zijn proefschrift wijst [Neuijen, 1992].
Op hun beurt zijn landsculturen onderdeel van een grotere internationale en zelfs mondiale
context. Het land staat immers niet alleen in de wereld, maar wordt over en weer beïnvloed
door andere landen.
Bij die onderlinge beïnvloeding spelen ook regionale, nationale en mondiale omgevingsfactoren
een rol. In afbeelding 3.3 is schematisch de relatie tussen landscultuur, bedrijfscultuur en
omgevingsfactoren weergegeven.

Afbeelding 3.3 Schematische samenhang tussen landscultuur, bedrijfscultuur en
omgevingsfactoren
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3.3.3

Bedrijfscultuur: Sanders en Neuijen

Elke organisatie kent een bepaalde cultuur, vertaald naar onder andere een kenmerkende wijze
van werken, het omgaan met collega's en anderen, het hanteren van conflict-situaties etc.
Samengevat kunnen deze kenmerken onder de noemer "bedrijfscultuur" of "organisatiecultuur"
gebracht worden. Door Sanders en Neuijen wordt de volgende definitie van bedrijfscultuur
gegeven: "De gemeenschappelijke verstandhouding van de leden van - en de belanghebbe1uien
bij- een bedrijf" [Sanders en Neuijen, 1987].
Dit sluit ook aan op de in dit verband door Hofstede gehanteerde definitie, namelijk: "De
collectieve mentale programmering van de leden van- en de belanghebbenden bij- een
onderneming" (Hofstede, 1986].
Belangrijk aspect uit het voorgaande is, dat het niet alleen het bedrijf en zijn medewerkers
betreft, maar ook anderen, de belanghebbenden. Daaronder kunnen bijvoorbeeld verstaan
worden: Klanten, belangengroepen, aandeelhouders, de overheid, etc.
Sanders en Neuijen onderscheiden een aantal uitingsvormen van bedrijfscultuur, als een uiting
van gedrag van mensen. Zij vormt binnen organisaties als het ware de software. Een
organisatie kent echter ook hardware. Dat is datgene waarin bedrijfscultuur tot uiting komt.
Huisstij I en logo's zijn als voorbeeld daarvoor te noemen. Deze uitingsvormen op zich zijn niet
interessant in dit verband, maar met name de betekenis ervan voor de leden, de werknemers
van de organiaatie. Door Sanders en Neuijen worden vier uitingsvormen onderscheiden,
namelijk [Sanders en Neuijen, 1987]:
( 1)

(2)
(3)
(4)

Symbolen;
Helden (ook anti-helden);
Rituelen;
Waarden en grondbeginselen.

De relaties tussen de vier genoemde uitingsvormen worden in een zogenaamd "ui-model"
geplaatst, gebaseerd op de mogelijkheid tot verandering van de uitingsvormen. De "symbolen"
liggen het meest aan de buitenkant, want zij zijn immers het gemakkelijkst te veranderen.
Voorbeelden zijn het invoeren van een nieuwe huisstijl of nieuwe logo's. De tweede laag van
buitenaf gezien vormen de "helden". Deze veranderen betekent vooral nieuwe mensen naar
voren halen. De "rituelen" zijn gerangschikt in de derde laag. Deze veranderen betekent vooral:
Aanwezige mensen betrekken bij nieuwe activiteiten en hieraan zin geven. De "waarden en
grondbeginselen" tenslotte vormen het centrale punt, want zij zijn het moeilijkst te veranderen.
Daarnaast onderscheiden zij zogenaamde "Dimensies" van bedrijfscultuur, die als kenmerkend
voor het functioneren van de bedrijfs- c.q. projectorganisaties beschouwd kunnen worden. De
volgende dimensies zijn onderscheiden:
( 1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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Procesgericht - - - - - - - - Mensgericht
Organisatiegebonden
Open
Strakke controle
Pragmatisch

Resultaatgericht;
Werkgericht;
Professioneel;
Gesloten;
Losse controle;
Normatief
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De hierboven besproken dimensies werden ingeschaald op een schaal van 0 tot en met 100, en
voor diverse landen uitgezet in een grafiek. Daaruit volgde onder andere, dat een Nederlandse
organisatie in het algemeen meer gesloten is dan een Deense organisatie. Echter, ook
uitzonderingen werden daarvoor geconstateerd. Er geldt dat de dimensies onafhankelijk van
elkaar kunnen voorkomen, en daardoor kan een bedrijf gekenmerkt worden door diverse
combinaties van dimensies. Hoe meer uniform een bepaalde dimensie binnen een bedrijf
scoorde, hoe "sterker" de karakteristieke desbetreffende bedrijfscultuur aanwezig was.
Een belangrijke algemene constatering uit het onderzoek is, dat vooral de eerste dimensie
(Proces gericht en Resultaatgericht) van belang is, aangezien dit direct verband houdt met de
effectiviteit van het bedrijf en de projectorganisaties, waarin zij deelneemt. Ook bestaat een
verband met de door Hofstede genoemde dimensie "Onzekerheidsvermijding". Immers, om
onzekerheden in het bedrijfs- c.q. proces zoveel mogelijk in te kunnen dammen, worden
diverse procedures gehanteerd, zowel op bedrijfs- alsook op projectniveau.
Het hanteren van procedures bleek overigens in het onderzoek voor deze publicatie een van de
belangrijkste kenmerken te zijn van het functioneren van (Duitse) partijen in projectorganisaties
in het Duitse bouwproces, waardoor vooral de dimensie "Onzekerheidsvermijding" nogal
prominent aanwezig bleek. Daardoor wordt er ook verderop bij de case-studies nog nader op
teruggekomen. Dat wil dan uiteraard niet zeggen, dat de overige dimensies geen rol speelden,
maar zij kwamen in dit onderzoek niet zo prominent naar voren, waardoor er in de verdere
uitwerking minder aandacht aan besteed is.
3.3.4

Bedrijfsorganisatie: Mintzberg

Bedrijfscultuur uit kan als verschillende vormen gekarakteriseerd worden. Zij is daarbij
ingebed in de bedrijfsorganisatie. Het kan oorzaak maar ook gevolg zijn van de opgezette
structuur van een bedrijfsorganisatie. Door Mintzberg wordt met name op die structuur van een
organisatie ingegaan, in het verlengde van bedrijfscultuur, in een internationale context.
In de structuur van een organisatie onderscheidt hij de belangrijkste vijf delen van de
organisatie, de belangrijkste vijf coördinatiemanieren in de organisatie en de belangrijkste vijf
te onderscheiden typologieën van organisaties, de zogenaamde "grondvormen" van
organisaties. Daaraan koppelt hij een beoordeling van verschillende landen, waarvoor hij een
"favoriete grondvorm" vaststelt [Mintzberg, 1979; 1983]. Achtereenvolgens worden deze
toegelicht.
Hij ziet vijfbelangrijke delen, waaruit een organisatie opgebouwd is:
( 1)

(2)
(3)
(4)
(5)

Strategische top (de hoogste leiding);
Beheersingsstaf (specialistische staf; mensen naast de hiërarchie die ideeën
aanleveren);
Ondersteunende staf (mensen naast de hiërarchie die diensten verlenen);
Middenkader (middle 1nanagement; hiërarchie tussen top en uitvoerenden);
Uitvoerenden (mensen die het werk doen).

Het is niet noodzakelijk, dat elk deel een "aparte afdeling" met personen binnen het bedrijf
vormt. Meerdere delen kunnen in een functie van één persoon samenkomen.
Om daarnaast voor een organisatie het functioneren als eenheid mogelijk te maken moet een en
ander gecoördineerd worden. Daarvoor zijn verschillende manieren te onderscheiden.
Mintzberg onderscheidt de volgende coördinatiemanieren [Mintzberg, 1983]:
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( 1)
(2)
( 3)
(4)
(5)

Onderlinge afstemming (door informele communicatie);
Persoonlijk toezicht (door een chef);
Standaardisering van taken (taakinhoud nauwkeurig vastleggen);
Standaardisering van resultaten (gewenste resultaten nauwkeurig beschrijven);
Standaardisering van vaardigheden (de voor het werk benodigde opleiding
vastleggen).

Deze onderscheiden coördinatiemanieren zijn in principe te relateren aan de door Sanders en
Neuijen genoemde zes dimensies voor het karakteristieke functioneren van bedrijfsorganisaties.
Bijvoorbeeld een procesgerichte organisatie kent vooral het standaardiseren van taken. Voor
elke onderscheiden manier van coördinatie heeft Mintzberg een typologie geformuleerd voor
een organisatie, waarin deze manier goed tot zijn recht zou kunnen komen. Hij noemt de
typologie als favoriete grondvorm. Voor elk van deze vijf grondvormen onderscheid hij
achtereenvolgens favoriete coördinatieprincipe en belangrijkste deel van de organisatie.
De volgendevijf grondvormen noemt hij [Mintzberg, 1979; 1983]:
( 1)
(2)
(3)
( 4)
(5)

Simpele structuur (sirnple structure );
Complete bureaucratie (mn.chine bureaucracy);
Professionele bureaucratie (professional bureaucracy);
Dvisiestructuur (divisionalized farm);
Adhocratie (adhocracy).

Vervolgens relateert hij deze grondvormen aan twee prominente, door Hofstede genoemde,
dimensies van cultuur, namelijk: "Machtafstand" en "Onzekerheidsvermijding", die in bijlage B
toegelicht worden. Deze worden op een twee-dimensionale matrix ingeschaald tussen
respectievelijk "hoog" en "laag". Hij komt dan tot dein afbeelding 3.4 weergegeven
positionering [Mintzberg, 1979; 1989; Hofstede, 1991].

J
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(1) Professionele bureaucratie
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(1) Complete BureaiJCrat/e
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Legenda:
(1): Favoriete grondvorm
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Hoog

Afbeelding 3.4 Grondvormen van organisaties, gerelateerd aan de dimensies
Machtafstand en Onzekerheidsvermijding [Mintzberg, 1979; 1989; Hofstede, 1991]
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Gedurende de groei en ontwikkeling van een bedrijf kunnen meerdere typologieën van
grondvormen kenmerkend zijn. Dit hangt sterk samen met het management en de uit te zetten
"koers" van het bedrijf. De (zakelijke) omgeving van een bedrijf is immers niet statisch, maar
aan voortdurende veranderingen onderhevig. Een bedrijf zal dan ook in meer of mindere mate
daar op in dienen te spelen.
De typologieën (grondvormen) van organisatiestructuur volgens Mintzberg corresponderen in
hoofdlijnen met typologieën van organisatieculturen volgens Harrison.
Deze geeft voor organisatiecultuur een aantal typologieën weer, zoals Ganzevoort en Von
Grumbkow deze in hun onderzoek noemen. Hij onderscheidt de volgende organisatieculturen
[Ganzevoort, 1981; Grumbkow Von, 1991]:
(1)
(2)
(3)
( 4)

3.3.5

Machtscultuur;
Rollencultuur;
Taakcultuur;
Persoonscultuur.

Resultaten voor Nederlandse en Duitse bedrijfs- en projectorganisaties

Van de favoriete grondvormen voor organisatiestructuur en bedrijfscultuur voor Nederland en
Duitsland is het moeilijk om een "absolute" beoordeling te kunnen maken. Echter, aan de hand
van de resultaten uit analyses, zoals die in met name bijlage B uitgevoerd zijn, wordt getracht
een (weliswaar relatief globaal) beeld van deze grondvormen voor Nederlandse en Duitse
bedrijfs- en projectorganisaties te schetsen, zonder daarbij in vooroordelen te willen vallen.
Hierna is een en ander weergegeven. Daarbij zijn vooral de dimensies "Onzekerheidsvermijding" en "Machtafstand", zoals Hofstede deze weergegeven heeft voor gedragingen van
mensen, nader in de analyses genoemd. Ook MintziJerg richt zich vooral op deze dimensies,
terwijl Sanders en Neuijen vooral de dimensie "Onzekerheidsvermijding" benadrukken, met
name gerelateerd aan proces- c.q. resultaatgerichte organisaties. Dat wil echter niet zeggen dat
de andere genoemde dimensies, zoals "Femininiteit I Masculiniteit" en "Collectivisme I
Individualisme" geen rol spelen. De wijze waarop in dit onderzoek gekeken is naar de
Nederlandse ervaringen (namelijk vooral gericht op de prQjectorganisatie) in het Duitse
bouwproces, maakte dat vooral de dimensie "Onzekerheidsvermijding" nogal prominent naar
voren kwam. In de analyse van de case-studies wordt daar dan ook vooral nader aandacht aan
besteed.
(1) Nederland
Organisatiestructuur:
Interessant is, dat Mintzberg met name de door Hofstede genoemde dimensies gebruikt, en
daarnaast ook een relatie legt met de favoriete grondvorm van organisatiestructuur voor een
aantal landen. Voor de Nederlandse situatie heeft Mintzberg geen uitspraken gedaan. Wanneer
echter de door Mintzberg gehanteerde systematiek op de Nederlandse situatie geprojecteerd
wordt, blijkt, samen met de resultaten uit de analyses van de theorie van Hofstede in bijlage B,
dat in Nederland een relatief lage "Onzekerheidsvermijding" geldt, en een wat lagere inschaling
dan Duitsland voor "Machtafstand". Dit impliceert een voorkeurvoor "Adhocratie", waarbij het
favoriete coördinatieprincipe de "onderlinge afstemming" is. Het belangrijkste deel van de
organisatie is dan de ondernemende staf, dus de mensen die het werk op ondernemende wijze
organiseren, waarbij uiteraard de belangrijke rol van de mensen op de werkvloer niet vergeten
mag worden.
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Dit impliceert een grote mate van het aanvaarden van verantwoordelijkheden door nagenoeg alle
medewerkers van de organisatie, en resulteert in een flexibele houding. Daarnaast is er ruimte
voor het nemen van risico's, bijvoorbeeld door het uitvoeren van innovatieve werkzaamheden.
Zoals genoemd, is dit niet een "absoluut" beeld, maar is het een globale weergave.
Bedrijfscultuur:
Wanneer bovenstaande resultaten geprojecteerd worden op de zienswijze van Sanders en
Neuijen, dan zijn de resultaten kenmerken van een bedrijfscultuur die vooral als
"resultaatgericht" gekarakteriseerd kan worden. Door Harrison worden ze vooral als een
indicatie van een "taakcultuur" gezien. Ook hier weergegeven als een globaal beeld.
(2) Duitsland
ÛfJianisatiestructuur:
Uit de in het bovenstaande gehanteerde systematiek van Mintzberg blijkt, dat met name
Duitsland een voorkeur heeft voor een "Professionele bureaucratie", waarbij het favoriete
coördinatieprincipe het "standaardiseren van vaardigheden betreft". Het belangrijkste deel van
de organisatie zijn de "uitvoerders", dus de mensen die het aan hen opgedragen werk
uitvoeren. Wanneer daarnaast gekeken wordt naar de inschaling op de dimensie
"Machtafstand ", dan blijkt dat deze relatief laag is. Dit impliceert volgens Hofstede een sterk
autocratische stijl van leidinggeven. Mensen op de werkvloer volgen vooral vastgelegde
procedures, en zijn mondig voor wat betreft bijvoorbeeld hun arbeidsrechten. Voor de
dimensie "Onzekerheidsvermijding" constateren met nameHofstede en Mintzberg een relatief
hoge score voor Duitsland. Dit impliceert een sterke angst voor afwijkingen van procedures en
regels, en resulteert in een starre en preciese houding. Wat anders is is immers gevaarlijk.
Zoals genoemd, dient dit ook als een globaal beeld gezien te worden.

Intermezzo
Het toepassen van regels en procedures (als uiting van "Onzekerheidsvermijding") kan ook als
middel dienen om de machtsvethouding binnen een bedrijfsorganisatie (als uiting van
"Machtafstand") zeker te stellen [Weber, 1947; Jackson and Morgan, 1978; Pfeffer, 1982]. Door
Child wordt daarbij geconstateerd dat bij toename van de bedrijfsgrootte een toename van de mate
van bureaucratie nodig is, vooral bij bedrijven die hoogwaardige produkten of diensten leveren. De
noodzaak voor het waarborgen van bedrijfsactiviteiten door middel van een diversiteit aan
procedures speelt daarb~j volgens hem een belangrijkere rol dan bij bedrijven die laagwaardiger
produkten of diensten leveren [Child, 1975; 1984]. Deze constatering sluit aan bij het door
Hofstede genoemde concurrentie-voordeel van een door een hoge onzekerheidsvermijding
gekenmerkt cultuur-profiel, namelijk "precisie" voor door de bedrijfsorganisatie geleverde
produktenen diensten [Hofstede, 1991].

Bedrijfscultuur:
Bij het projecteren van bovenstaande resultaten op de zienswijze van Sanders en Neuijen, dan
zijn de resultaten kenmerken van een bedrijfscultuur dievooral als "procesgericht"
gekarakteriseerd kan worden. Volgens Harrison wijzen ze vooral op een "rollencultuur".
En ook hier geldt weer, dat het als een globaal beeld gezien dient te worden.
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In het voorgaande zijn diverse uitingsvormen van bedrijfscultuur genoemd. Ook is beschreven
hoe deze zich in de organisatie onder andere kunnen manifesteren. Dit beïnvloed in sterke mate
het "beeld" dat iemand van een organisatie heeft. Dit beeld en wijze van werken beïnvloed
daarnaast ook de manier van omgaan over en weer met andere (contract)partijen. Ondanks dat
een beeld van een organisatie niet als "absoluut" gekenmerkt kan worden, is inzicht in deze
gezamenlijke materie wel van belang. Vooral, om het functioneren van (project)organisaties in
hun omgeving te kunnen begrijpen, en om daarmee eventuele problemen te kunnen
voorkomen.
3.3.6

Resumerend

De hier besproken benaderingswijzen rondom bedrijfscultuur en organisatiestructuur dienen als
achtergrond voor het verdere verloop van het onderzoek. Er zijn meerdere onderzoekers die
zich met bedrijfscultuur en organisatiestructuur bezighouden of beziggehouden hebben, zoals
in bijlage B genoemd is. In dit onderzoek zal echter vooral gebruik gemaakt worden van
constateringen, welke in de voorgaande analyses gemaakt zijn.

3.4

CONTACTEN EN ONDERHANDELINGEN

3.4.1

Inleiding

Wanneer bedrijfs- c.q. projectorganisaties in de bouwnijverheid beschouwd worden, dan
hebben zij over het algemeen één ding gemeen: Ze zijn allen in meer of mindere mate actief of
passiefbij het bouwproces betrokken. Voorbouwbedrijven en projectontwikkelaars geldt
vooral een actieve betrokkenheid.
Bij het bekijken van het bouwproces als productieproces, is in hoofdstuk 2 een fasering
aangebracht van het bouwproces. Voor het bouwproces in de Nederlandse en Duitse
bouwnijverheid zijn in de literatuur diverse fasen onderscheiden [Sommer, 1985; 1988;
Bühring, 1992; Tijhuis, Maas en Spekkink, 1992]. De inhoud van de werkzaamheden in die
fasen wijkt tussen Nederland en Duitsland hier en daar af. Het verschil zit echter met name op
het gebied van de mate van versnippering van het bouwproces in relatie tot
verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden in de verschillende fasen van het bouwproces.
Dit hangt onder andere af van de gekozen bouworganisatievorm (welke partijen in welke
organisatievorm bij elkaar?), maar ook van de contractvorm en vorm en w!jze van interpretatie
van voorschriften rondom het bouwen (wat is geregeld en I of voorgeschreven?).
Diverse ervaringen in de bouwpraktijk geven aan, dat problemen in (internationale)
samenwerkingsverbanden zich met name voordoen op het moment wanneer afspraken niet
nagekomen worden, onduidelijkheden en mis-interpretaties in contracten aan de orde zijn, etc.
Dit impliceert, dat met name het moment waarop contracten worden afgesloten een belangrijk
moment is in het gehele bouwproces. Daar komen immers twee of meer partijen bij elkaar,
wellicht met verschillende nationale ofbedrijfsculturele achtergronden. Wanneer zich dan
misverstanden in de contacten en de onderhandelingen voordoen omdat men elkaar niet begrijpt
(als het ware "niet dezelfde taal spreekt"), is het belangrijk deze aandachtsgebieden rondom
"Contacten" en "Onderhandelingen" verder uit te diepen. Daarin speelt ook de bedrijfscultuur
een zekere rol. Mede op basis van resultaten uit de in voorgaande delen van dit proefschrift
beschreven benaderingswijzen wordt hier verder op ingegaan. De overige aandachtsgebieden
"Contracten" en Conflict" worden hierop aansluitend behandeld.
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Intermezzo
Dat contacten (met daarop aansluitend onderhandelingen) ook en vooral belangrijkzijn voor het
verk:rtjgen van opdrachten (contracten) in de bouwnijverheid, is duidelijk. De volgende uitspraken
illustreren dit wellicht: "Een kennis in de markt is beter dan marktkennis"; en: "Men lwopt bij de
vent, en niet bij de tent".

3.4.2

Contacten in het bouwproces

Contacten in het algemeen komen pas tot uiting, als ze gedeeld wordt met andere mensen. Er
dient dan een of andere vorm van actieve of passieve communicatie tussen twee of meer
mensen plaats te vinden. Daardoor ontstaat een relatie, gericht op het overdragen van
informatie. Wanneer dit beschouwd wordt voor een bouwproces, kan geconstateerd worden
dat ook daarin doorgaans diverse partijen actief betrokken zijn. Opdrachtgever, aannemer,
architect, adviseurs en toeleveranciers "spelen" ieder hun rol in het bouwproces, refererend
naar een definitie van Crozier over organisatie: "An organization can be considered as a set of
games between groups ofpartnerswhohave to pl.ay with each other" [Crozier and Friedberg,
1980]. De vorm van het samenwerkingsverband kan daarbij verschillend zijn. Traditioneel,
turnkey, Generalübernehmer en Bauträger zijn enkele gangbare onderscheiden vormen, die
onderling in meer of mindere mate verschillen. Wat elke vorm echter gemeenschappelijk heeft
is, dat er telkens langdurige of kortdurende zakelijke relaties aangegaan worden tussen partijen.
Doel kan daarbij bijvoorbeeld zijn het leveren van diensten of materialen. Met name in die
relatie wordt duidelijk, of men "elkaars taal spreekt". Verschillen en overeenkomsten tussen
elkaars organisatie komen dan naar voren.
Van zakelijke relaties worden hier twee soorten onderscheiden, afgeleid van hun plaats in het
bouwproces, namelijk:
( 1)
(2)

Interne reilt tie;
Externe relatie.

Ad (1);

Relatie tussen individuen I groepen binnen de bedrijfsorganisatie;
(Tussen medewerkers van een bedrijf. Dit is vooral op bedrijfsniveau het geval).
.Ad..(2.t

Relatie tussen individuen I groepen I bedrijven;
(Tussen medewerkers van meerdere bedrijven: Opdrachtgevers en opdrachtnemers. Dit is
vooral op projectniveau het geval).
In het kader van dit onderzoek is vooral de externe relatie bij contacten, en in het bijzonder bij
onderhandelingen, van belang, met name op het projectniveau. Immers, in projectorganisaties,
bestaande uit verschillende deelnemende partijen (bedrijfsorganisaties) komen vooral
verschillen tussen bedrijfsorganisaties tot uiting. Deze verschillen maken deel uit van de
achtergrond voor verschillen in de organisatie van het bouwproces tussen Nederland en
Duitsland. De externe relatie (als projectorganisatie) wordt daarbij beïnvloed door de interne
relatie (als bedrijfsorganisatie), en omgekeerd
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De interne relatie is het resultaat van de inhoud van bedrijfscultuur en organisatiestructuur, en
wordt als zodanig door haar context (met name cultuur-invloeden en achtergronden) en
consequenties (met name ervaringen en kennis) beïnvloed. In afbeelding 3.5 is dit schematisch
weergegeven.

Afbeelding 3.5 Interne en externe relaties in een bedrijfssituatie

Intermezzo
Dat verschillen tussen bedrijfsorganisaties met name duidelijk worden in een externe relatie,
ontstaan door een contact, zal duidelijk zijn. Dit heeft dan vooral betrekking op projectniveau.
Veelal betreft het dan onderhandelingen in de breedste zin van het woord. Of dit nu
onderhandelingen zijn voor het afsluiten van contracten of voor het geven van instructies, maakt
daarbij in principe geen verschil. Wel kan het daarbij uitmaken, hoe ver men gaat in het
tegemoetkomen aan eisen en wensen van de andere partij. Mastenbroek geeft daarover een en ander
aan [Mastenbroek, 1993]. De te verdedigen belangen spelen daarin een belangrijke rol. Het komt
bijvoorbeeld bij contractonderhandelingen veelal aan op het vermijden van onzekerheden. Daarnaast
speelt het kunnen uitoefenen van macht of overwicht een belangrijke rol in dergelijke sitnaties.
Dit correspondeert met de door Hofstede genoemde indeling van cultuurdimensies, namelijk
machtafstand en onzekerheidsverrnijding. Deze staan ook bij Mintzberg centraal. Kinds beschrijft
daarnaast een en ander vooral met betrekking tot onderhandelen met Duitsers [Kinds, 1991].

3.4.3

Onderhandelingen in het bouwproces

De wijze waarop partijen in het het bouwproces met elkaar extern onderhandelen is onder
andere afhankelijk van hun intern aanwezige bedrijfscultuur.
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Ook het omgaan met externe conflicten wordt daardoor beïnvloed. In onderhandelingen zal het
dan ook moeilijk zijn om een uniformiteit aan te brengen. Wat in ieder geval belangrijk is, is hej
streven naar een win-win-situatie, waarop ook Tijhuis en Maas in het kader van samenwerking
in de internationale bouwnijverheid wijzen [Tij huis and Maas, 1996a]. Daarmee worden alle
betrokkenen in staat gesteld hun doelen geheel of gedeeltelijk te bereiken. Er dient dan wel een
houding tot samenwerking aanwezig te zijn, waarbij men er naar streeft een echt team probeert
te zijn in plaats van slechts een coalitie, zoals Newcombe opmerkte [Luck and Newcombe,
1996]. Daarnaast dienen er uiteraard beslissingen genomen te worden. Vooral dit laatste lijkt
logisch, maar is het lang niet altijd. Het komt in samenwerkingsverbanden in de
bouwnijverheid namelijk nogal eens voor, dat er weinig daadkracht is om beslissingen te
kunnen nemen. Essentieel is dan ook dat er minstens één partij in een dergelijk
samenwerkingsverband de vaardigheid heeft om beslissingen te kunnen nemen. Niet zijn eigen
keuzen doorduwen ten koste van anderen, maar met name daadkrachtig is, en kan luisteren
naar de overige partijen.
Door Miedema wordt eenjournalist geciteerd, waarmee aangeduid wordt dat bijvoorbeeld bij
de bouw van de Stopera in Amsterdam er met name een gebrek was aan krachtige leiding om
het project te kunnen managen: "Tekort Stopera door falen van begeleiding... De hoofdoorzaak

van overschrijdingen van het budget bij de bouw van de Stopera is dat het college vanBen W
van Amsterdam heeft verzuimd een krachtige projectleider met vergaande bevoegdheden aan te
stellen Bovendien had het college de directie van het project nooit geheel in handen mogen
geven van de architecten .. " [Miedema, 1990]. Ook in een artikel over de vrij recente bouw van
het nieuwe hoofdkantoor van een bank in Rotterdam komt een en ander aan de orde: "De
voertaal is Engels, er zijn cultuurverschillen tussen de Fransen en de Nederlanders en er is
spanning tussen de aannemers onderling. Allemaal moeten we op tijd ons werk af hebben en
bü een gebrek aan een echte hoofdaanneme I' is dat erg moeilük" [Voom, 1995a].

Door Sabbagh wordt in dit verband opgemerkt over de onderhandelihgssfeer in de
(Amerikaanse) bouwnijverheid, dat er juist vaak wel strijd geleverd wordt door de partijen om
hun eigen mening er "doorgeduwd" te krijgen: "In a high-pay, high-stress environment like the
construction-business, there are a number of egos battling fortheir own way. And, as aften
happens with clever people jostling for supremacy, part of the cleverness was never Zetting
people know what you really think or fee!" [Sabbagh, 1989].

3.4.4

Beslissingen als resultaat van onderhandelingen

Er is in het voorgaande al gewezen op het belang van goede contacten en daarop aansluitende
onderhandelingen voor het verkijgen van contracten. Als contracten beschouwd worden als een
schriftelijk vastgelegde beslissing, dan is inzicht in de manier waarop men tot beslissen komt in
het bedrijfsleven essentieel voor het begrijpen van (contract)onderhandelingen. Door Van der
Krogt en Vroom zijn een aantal kenmerkende aspecten rondom beslissingsprocessen
vastgelegd. Zij onderscheiden de volgende (Krogt Van der en Vroom, 1988]:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
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Aard en inhoud van de beslissing;
Type organisatie;
Type omgeving;
Context van de beslissing;
Eigenschappen van de beslisser(s).
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Bovengenoemde aspecten in de vorm van randvoorwaarden voor het beslissingsproces hebben
allen in meer of mindere mate een relatie met de theorieën, welke door Hofstede, Sanders en
Neuijen en Mintzberg genoemd zijn. Denk in dit verband aan bedrijfscultuur en
organisatiestructuur, vooral gezien in het licht van dimensies als "Machtafstand" en
"Onzekerheidsvermijding". Ook de nationale context speelt daarin een rol. In het kort worden
de genoemde aspecten hieronder besproken.
(a) Aard en inhoud van de beslissing
De aard van het probleem waarvoor een beslissing gewenst is, kan logisch, technisch of meer
politiek zijn. Bij logische en technische problemen is het zoeken naar kwalitatief goede
oplossingen overheersend. Wanneer het probleem meer poltiek van aard is, staat de verwachte
uitkomst, en vooral de gevolgen daarvan voor de betrokkenen, centraal.
Als typen van beslissingen onderscheiden Van der Krogt en Vroom respectievelijk strategische,
organisatorische en operationele beslissingen. Strategische beslissingen hebben vooral te
maken met het centrale doel van de organisatie. Zij dienen als basis voor organisatorische
beslissingen, die meer gericht zijn op de interne organisatie. De operationele beslissingen
hebben betrekking op aspecten, welke afgeleid zijn van respectievelijk strategische en
organisatorische beslissingen.
(b) Type organisatie
Voor een typering van organisaties kan dezelfde typologie aangehouden worden, zoals die door
Mintzberg weergegeven is, namelijk [Mintzberg, 1979; 1983]:
( 1)
(2)
( 3)
(4)
(5)

Simpele stmctuur (simple structure);
Complete bureaucratie (machine bureaucracy);
Professionele bureaucratie (professional bureaucracy);
Dvisiestmctuur (divisionalized farm);
Adhocratie (adhocracy).

(c) Type omgeving
Het type omgeving heeft met name betrekking op factoren buiten de organisatie. Een aantal
omgevingsfactoren kunnen de besluitvorming beïnvloeden. Zij geven beperkingen in de vorm
van randvoorwaarden. Omgevingsfactoren zijn bijvoorbeeld:
( 1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Het beleid van hogere instanties (bijvoorbeeld de overheid of het moederbedrij/);
Het beleid van nevengestelde organisaties (bijvoorbeeld concurrenten);
De invloed van de politieke en sociaal-economische omgeving;
De invloed van de cultuur;
De invloed van de markt.

(d) Context van de beslissing
De context van de beslissing is de omgeving van de beslissing binnen de organisatie. Een
aantal zijn:
(1)
(2)
( 3)
( 4)

Doelstellingen van de organisatie;
DoelYtellingen van betrokken individuen en partijen;
Eerder genomen beslissingen binnen de organisatie.
Beschikbare personele en financiële middelen.
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(e) Eigenschappen van de beslisser(s)
Wie voor het nemen van beslissingen de (vol)macht heeft in een organisatie.speelt een
belangrijke rol bij dit aspect. De onderscheiden dimensies "Machtafstand" en
"Onzekerheidsvermijding" worden in dit kader genoemd.

De samenhang en onderlinge beïnvloeding tussen deze vijf genoemde aspecten resulteren
uiteindelijk in genomen beslissingen. Afbeelding 3.6 geeft de samenhang schematisch weer.

Type omgeving

Afbeelding 3.6 Schematische samenhang tussen aspecten bij een beslissingsproces

3.4.5

Resumerend

Door deze beschouwde aspecten en hun samenhang in een beslissingsproces is duidelijk, dat
contacten en hun daaraansluitende onderhandelingen raakvlakken hebben met zowel de ,
betrokkenen, alsmede hun organisatie en omgeving. Deze constatering is van belang, met name
wanneer men in onderhandeling treedt met buitenlandse partijen voor het afsluiten van
contracten of het voorkomen c.q. oplossen van conflicten. Daarop wordt in de volgende
paragrafen nader ingegaan.

3.5

CONTRACTEN

3.5.1

Inleiding

Wanneer partijen een beslissing hebben genomen waarmee een overeenkomst ontstaan is,
wordt dit doorgaans schriftelijk bekrachtigd door een contract. Daarin worden afspraken
v:;~stgelegd, compleet met sancties bij het niet-nakomen daarvan.
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Ook wordt aangegeven onder welk rechtsstelsel het valt, en volgens welke
(model)voorwaarden gewerkt wordt, bijvoorbeeld de Nederlandse "Uniforme Administratieve
Voorwaarden" (UA V) en Duitse "Verdingungs Ordnung für Bauleistungen" (VOB). Een en
ander wordt in de bouwnijverheid doorgaans verwerkt in standaardcontracten, bijvoorbeeld in
een Nederlands "turnkey-contract" en "bouwteam-contract" en een Duits "GeneraluntemehmerVertrag" en "Generalübernehmer-Vertrag".
Om een goede overeenkomst te kunnen sluiten, is een wederzijds vertrouwen onmisbaar. Voor
het opbouwen van een vertrouwensband in de vorm van een contract tussen partijen in het
bouwproces zijn vooral het leggen van externe contacten tussen partijen en besprekingen
(onderhandelingen) nodig.
Wanneer echter dat vertrouwen geschaad wordt, treedt een heel proces van overleg en zo nodig
het opleggen van claims op, waarop in dit hoofdstuk nog nader teruggekomen wordt. Dan
bewijst een contract als geschreven stuk vooral pas zijn waarde. Immers, vooral wanneer er
een conflict ontstaat rondom het niet nakomen van gemaakte afspraken, wordt teruggekomen
op de vastgelegde voorwaarden, waarmee men het nakomen van afspraken kan afdwingen.
3.5.2

Contact· en contractmoment

In dit onderzoek wordt vooral gekeken naar de externe relatie, die ontstaat in een contact, het
hier genoemde "contactmoment". Dit moment van communicatie kan ontstaan doordat
bijvoorbeeld een potentieële opdrachtgever een brochure opvraagt van een woningbouwplan bij
een turnkey-organisatie. Vanaf dat moment ontwikkelt zich een al dan niet langdurige relatie,
waarin voortdurend informatie uitgewisseld wordt. Bij gebleken wederzijdse interesse en
I overeenstemming ontstaat er dan vervolgens een contract voor het uitvoeren van werk of het
• leveren van diensten, het hier genoemde "contractmoment". Een contract is dan een uitdrukking
van een "ruilrelatie", vooral ingebed in een projectorganisatie, en bestaat onder andere uit:

·1

1

Intentie ("goede wil") tot samenwerking;
Schriftelijke overeenkomst van deze intentie;
Eventueel daaraan gekoppelde (vervolg) afspraken ;
Eventueel begeleidende overdrachtsdocumenten (bestek, tekening).
3.5.3

Contracten als ruilrelaties in de zakenwereld

In een contract, als schriftelijk resultaat van een overeenkomst, wordt in de zakenwereld een
afspraak vastgelegd. Huisman heeft daarbij enige zaken weergegeven, die in en contract
opgenomen dienen te zijn, namelijk [Huisman, 1995]:
(a)
(b)
(c)
( d)

Omschrijving van het gevraagde (Wat wil ik?);
Resultaat(Watis eruit gekomen?);
Toetsingsinstrumentarium (Is het resultaat wat ik wil?)
Toetsing: Goed I Niet goed: Overdoen; Herstel; Minderwaarde; Boete; Ontbinden;
Schade.

Voor specifiek de bouwnijverheid geeft Huisman de volgende minimaal benodigde delen in een
contract weer [Huisman, 1995J:
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(a)
(b)
(c)
( d)
(e)

Een exacte beschrijving: Wie, wat, waar, wanneer, prijs;
Risico's en marges als de exactheid ontbreekt;
Betalingsregelingen;
Regelingen vanjuridische "afdichtingssystemen" voor afwijkingen door middel van
genoegdoening (algemene contractvoorwaarden);
Geschillenregeling over toepassing van het contract.

Deze gelden zowel voor de Nederlandse alsmede Duitse situatie. Echter, de invulling kan op
diverse punten afwijken. Te denken valt daarbij aan regelingen van juridische
"afdichtingssystemen". Met name de algemene contractvoorwaarden zoals VOB en UAV zijn
daarvan een voorbeeld.
Strikt genomen kan met behulp van bovenstaande zaken bepaald worden, of een contract wel
of niet goed of geschikt is voor een bepaalde situatie of project. Echter, wanneer er een conflict
ontstaat, is het belangrijk te weten hoe men met een dergelijk conflict omgaat, in relatie tot het
vastgelegde contract. Hierop duiden Griffiths en ook anderen, wanneer zij wijzen op het belang
van inzicht in de interactie tussen partijen, vooral tijdens conflicten [Griffiths e.a., 1987]. Dan
komt het vooral aan op het handhaven van vertrouwen tussen de partijen ("een woord is een
woord"). Op conflicthantering wordt in het vervolg van dit hoofdstuk nader teruggekomen.
3.5.4

Het opzetten van contracten als ruilrelaties

Wanneer men ruilrelaties aangaat, dus een contract met iemand aangaat, wordt daarover
onderhandelt. Voorafgaand en tijdens deze onderhandelingen wordt veelal over diverse punten
nagedacht, "gepland" als het ware. Door Macaulay worden als definitievoor "contract" als
onderdeel van een zogenaamde "rnilrelatie" de volgende termen gehanteerd, die een bepaald
type verhouding tussen partijen weergeven, namelijk [Macaulay, 1963]:
( 1)
(2)

Rationele planning van een transactie, zorgvuldig rekening houdend met elke
onzekerheid die voorzien kan worden;
Het bestaan of gebruik van reeële ofpotentiële juridische sancties om nakoming van
de transatie af te dwingen of bij niet nakoming schadevergoeding te verkrijgen.

Hij ziet in dit verband "contractenrecht" met name als "middel om problemen bij
ruilverhoudingen op te lossen". Daarin speelt dan (a) de manier waarop een ruilrelatie opgezet
wordt een rol, evenals (b) de manier waarop conflicten naar aanleiding van deze ruilrelatie
worden opgelost. Er kan bijvoorbeeld overeengekomen worden dat gebruik gemaakt wordt van
standaard leveringsvoorwaarden of specifieke regelingen, zoals arbitrage.
Daarnaast kunnen eventuele conflicten bijvoorbeeld "voor de rechter uitgevochten worden" of
"onderling in stilte" geregeld worden. De volgende aandachtspunten voor het opzetten van
contracten worden onderscheiden [Macaulay, 1963]:
( 1)
(2)
( 3)
(4)
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Wat iedere partij moet doen ofjuist nalaten;
Welke gevolgen bepaalde onzekere gebeurtenissen zullen hebben voor verplichtingen
van partijen;
Wat er moet gebeuren als een van de partijen gebrekkig presteert;
Hoe de bepalingen juridisch afdwingbaar worden.

hoofdstuk 3: c~ltuur-aspecten

Daarnaast onderscheidt Macaulay verschillende manieren van "planning" waannee tijdens
onderhandelingen rondom contractpunten gewerkt wordt, namelijk er wordt [Macaulay, 1963]:
(1)
(2)
(3)
(4)

zorgvuldig en uitdrukkelijk gepland;
stilzijgend ingestemd met een bepaald punt;
uitgegaan van twee strijdige onuitgesproken veronderstellingen;
door geen van de partijen aan een bepaalde mogelijke kwestie I conflict gedacht.

Het maakt in deze een verschil of men een alledaagse ruilrelatie aangaat, of dat het een
bijzondere gebeurtenis is voor de desbetreffende partij. Daarbij spelen tevens contractomvang
(waarde) en risico's een rol. Bijvoorbeeld voor de aankoop van een kleine hoeveelheid
standaard bouwmateriaal wordt in het algemeen alleen volgens vaste leveringsvoorwaarden
geleverd, waarvoor niet een apart contract overeengekomen wordt. Deze voorwaarden staan
meestal vermeld achterop de aankoopfactuur. Bij ontwikkeling en aan- en verkoop van
bouwprojecten hoort vaak een complexe procedure en gaat het meestal om een uitgebreide
contractomvang, met relatief grote financiële risico's. Daartoe worden grote hoeveelheden
voorwaarden opgesteld, toegesneden op de specifieke situatie [Donus, 1988; Enders, 1986;
Heinrieh, 1987; SGIW, 1986; VG-Bouw, 1992; 1992a].
Intermezzo
Wanneer in internationaal verband ruilrelaties en daaruitvolgend contracten aangegaan worden,
geldt daarbij een extra gecompliceerde factor, innners: Met wie onderhandelt men, hoe intetpreteert
men regels en clausules, etc. Ook de gebruike!Uke nationale verhoudingen tussen overheid,
~jfsleven en bijvoorbeeld arbeids- en andere belangenorganisaties spelen een belangrijke rol.
Onder andere door Van Waarden en Bomers is daar op ingegaan [Waarden Van, 1989; Bomers,
1976]. Daarnaast geeft Turner enigszins weer, dat het veel uitmaakt, waar men projecten uitvoert.
Hij illustreert dit met een voorbeeld uit de Arabische Golf-regio, waar de islamitische wetgeving,
de zogenaamde "sharià", in sterke mate een specifieke, niet-Westerse, uitleg geeft aan een
contractuele overeenkomst voor werkzaamheden afleveringen (een zogenaamde "muqawala")
rondom bouwprojecten in die regio [Turner, 1993].

Bij het opstellen van verkoopvoorwaarden, deel uitmakend van een standaardcontract,
onderscheidt Macaulay een aantal bepalingen. Deze bepalingen [Macaulay, 1963]:
(1)
(2)
(3)
(4)

omschrijven (gedeeltelijk) de vereiste prestatie;
regelen het gevolg van onzekere gebeurtenissen;
leggen de gevolgen van gebrekkige prestaties vast;
houden rekening met de mogelijkheid van een juridische sanctie.

Opmerkelijk is volgens Macaulay, dat veel mensen die met standaardvoorwaarden werken,
zoals vertegengwoordigers en inkopers, zich niet bewust zijn van wat er werkelijk in de
voorwaarden staat. De "kleine lettertjes" kent men doorgaans niet, terwijl toch relatief vaak van
dergelijke standaard verkoopvoorwaarden gebruik gemaakt wordt, zoals ook Gras aangeeft
[Gras, 1979; 1984].
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Intermezzo
Standaard verkoopvoorwaarden kunnen overigens vooral problemen opleveren wanneer in contract
elke betrokken p~j zijn eigen (tegenstrijdige) voorwaarden hanteert. Daardoor kan een nogal
grote mate van rechtsonzekerheid ontstaan. Door François wordt erop gewezen dat in dergelijke
gevallen de rechtspraak doorgaans oordeelt dat deze tegenstrijdige voorwaarden elkaar opheffen, en
alleen de algemene gerechtelijke bepalingen gelden. Daarnaast kan een rechter de voorwaarden van
een partij wel verwerpen. François adviseert dan ook om in een contract de volgende bepaling op
te nemen: "Onderhavige algemene voorwaarden zijn exclusiefvan toepassing en alle ermee
strijdige bepalingen worden uitdrukkelijk uitgesloten" [François, 1995). Maar ook daarmee kan
dan nog wel een tegenstrijdigheid tussen partijen ontstaan, waardoor alsnog alleen de algemene
gerechtelijke bepalingen kunnen gelden in rechtspraak

Naast het gebruik van uitgebreide contracten in de bouwnijverheid komt het desondanks ook
voor, dat zakenlieden een zekere voorkeur hebben voor "vage" contracten, en dan met name
"vaag" in de omschrijvingen van door hen aangegane verplichtingen. Dit geeft hen de
mogelijkheid om over eventuele strijdigheden te kunnen onderhandelen. In dat licht bezien is
het voor een contractpartij, dieals "leek" opereert, zeker niet onverstandig om juist wel een
uitgebreid contract op te stellen, zo mogelijk verwijzend naar standaardvoorwaarden. Immers,
deze standaardvoorwaarden hebben zich in de praktijk bewezen, en dekken de meeste
conflictsituaties grotendeels af. Kennis van toe te passen standaardvoorwaarden voor het
voorkomen van vage contracten is dan wel noodzakelijk, alvorens daarnaar te verwijzen. Ook
door Norval en Pearl wordt daarop ingegaan, wanneer zij een defmitie van Gibson en Comrie
citeren, waarin genoemd wordt dat contracten geen vaagheden dienen te bevatten [Gibson and
Comrie, 1988; Norval and Pearl, 1996].

Intermezzo
Dat kennis van standaardvoorwaarden belangrijk is, illustreert het volgende voorbeeld: Het door
een opdrachtgever van toepassing verklaren van deel A van de VOB in een Duits contract bij
aanbestedingen houdt tevens in, dat de opdrachtgever in principe niet mag onderhandelen over een
prijsaanbieding. En dat zal h\j of zij nu juist wel graag willen doen.
Daarmee wil men immers proberen een zo scherp mogelijke prijsaanbieding te verkrijgen [Abels,
1994; VOB, 1993]. In zo'n geval kan men dan wellicht beter niet volgens de voorschriften van
deel A van de VOB aanbesteden.

3.5.5

Enkele aspecten van Duitse standaardvoorwaarden

Ter toelichting worden hier enkele aspecten van Duitse standaardvoorwaarden beknopt
behandeld. Met name wordt daarbij ingegaan op de VOB en BGB.
In het algemene Duitse rechtsysteem vormt het Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) de kern. Daarin
worden de privaat- en publiekrechtelijke aspecten van het Duitse rechtsysteem geregeld.
Contracten kunnen op basis van deze wet tot stand komen en opgesteld worden.
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Echter, specifiek voor de bouwnijverheid is een speciale richtlijn (geen wet) opgesteld, die
onder andere tot doel heeft om een betere aansluiting met de praktijk van het bouwen te
verkrijgen. Deze richtlijn is de zogenaamde "Verdingunsordnung fiir Bauleistungen" (VOB}.
De VOB bestaat uit drie delen, namelijk [Beek und Herig, 1991]:
( 1)

Deel A: Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen;

(vooral betrekking hebbend op aanbestedingen; vergelijkbaar met de Nederlandse
UAR);
(2)

Deel B: Allgemeine Vertragsbedingungenfür die Ausführung von
Bauleistungen; (vooral betrekking hebbend op algemene

(3)

Deel C: Allgmeine Technische Vertragsbedingungenfür Bauleistungen;

contractvoorwaarden; vergelijkbaar met de Nederlandse UA V);
(vooral betrekking hebbend op de verrekeningsmetboden voor gebruikte
materiaalhoeveelheden, technische voorschriften, etc.).
Ook bij het afsluiten van contracten in de bouwnijverheid is het BGB toepasbaar. Echter,
daarin ontbreekt een specifieke toespitsing op de dagelijkse bouwpraktijk. Enders geeft echter
wat dat 'betreft aan, dat dat in wezen niet zo erg is. Immers, het BGB kent onder andere § 157
en § 242, waarin respectievelijk gesteld wordt [BGB, 1993]:
§ 157:

§242:

"Verträge sind so auszulegen, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die
Verkehrssitte es eifordern";
"Der Schuldner ist verpflîchtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und
Glauben mit Riicksicht auf die Verkehrssitte es eifordem".

In wezen houdt dit in, dat als bijvoorbeeld misverstanden zouden ontstaan doordat in een
contract een niet-specifiek bouwgericht wetboek als het BGB van toepassing verklaard is, dan
nog steeds zodanig die contracten uitgevoerd dienen te worden zoals dat "ter goeder trouw" in
die (bouw )situatie gebruikelijk is [Enders, 1986].
Dus de gebruiken en gewoonten in de (bouw)bedrijfstak spelen dan een rol (de zogenaamde
"Allgemein anerkannte Regeln der Technik").
Daarnaast kan § 157 als een meer uitgebreide beschouwing van § 133 gezien worden, die luidt
[BGB, 1993]:
§ 133:

"Bei der Auslegung einer Willenserklärung ist der wirkliche Wille zu eiforschen
und nicht an dem buchstäblichen Silme des Ausdrucks zu haften".

Het beoordelen van een contractbepaling op basis van de geschreven tekst is dan ook niet alleen
het geval. Het gaat meer om wat ermee bedoeld wordt. Bij die uitleg spelen dan ook de
gebruiken en gewoonten in de bedrijfstak een grote rol (waarbij het overigens in sommige
gevallen wel gebruikelijk kan zijn een contractbepaling op de letterlijke tekst te beoordelen).
Ondanks een dergelijke mogelijke uitleg in het BGB is door overleg tussen diverse
beroepsgroepen de VOB opgesteld. In de VOB (deel B) zit voor de uitvoerende partijen
namelijk wel een mogelijk voordeel verborgen, namelijk: De BGB kent een in principe te
hanteren minimale aansprakelijkheidstermijn (garantie) voor gebreken aan bouwwerken van
vijf jaar (BGB, § 638lid 1), terwijl de VOB daarvoor een aansprakelijkheidstermijn van twee
jaar kent (VOB/B, § 13lid 4 en 5). Let daarbij wel op, dat na herstel van gebreken tijdens deze
aansprakelijkheidstermijn in principe een hernieuwde aansprakelijkheidstermijn ontstaat voor
de opdrachtnemer.
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Deze verkorte aansprakelijheidstermijn maakt tevens de bijzondere positie van de VOB, deel B,
duidelijk. Immers, volgens het AGB-Gesetz (Gesetz der Allgemeinen Geschäftsbedingungen;
wetgeving met betrekking tot de algemene bedrijfsvoorwaarden) mag in principe in contracten
in het algemeen geen willekeurige garantietermijn afgesproken worden die afwijkt van het
BGB. Voor contracten die op basis van het VOB afgesloten worden, wordt echter een
uitzondering gemaakt. Daarin is de afgesproken termijn van twee jaar toegelaten. Zie daarvoor
§ 23 lid S van het AGB-Gesetz, in relatie tot § 10 lid 5 en § lllid lOf van het AGB-Gesetz
[AGBG, 1976; Schmidt-Salzer, 1973].
De genoemde mogelijkheden van met name het VOB/B kunnen leiden tot een vorm van
misbruik. Het ligt immers voor de hand, om in een contract die artikelen uit zowel de BGB en
VOB op te nemen, om daarmee een zo voordelig mogelijk contract te laten ontstaan. In zekere
zin is dat mogelijk. Echter, in een volgens het BGB opgesteld contract is met name het
"geïsoleerd" van toepassing verklaren van de (korte) aansprakelijkheidstermijn volgens de
VOB/B niet toegestaan. In een uitspraak van het Bundesgerichtshof (BGH) komt dat naar
voren. Een (deel van de) gerechtelijke uitspraak is als volgt geformuleerd: "... Gegenüber einem
weder im Baugewerbe tätigen noch sonst im Baubereich bewanderten Vertragspartner kann die
VOBIB nicht durch blafJen Hinweis auf ihre Geltung in den Vertrag einbezogen werden. Dies
gilt auch für notariell beurkundete Verträge" [BBauBl, 1993].

In deze uitspraak gaat men zelfs zo ver, dat deel B van de VOB in een contract niet zomaar via
een verwijzing opgenomen kan worden. Dit geldt in het bijzonder, wanneer de contractpartij
een rechtspersoon of natuurlijk persoon is die niet in de bouwnijverheid werkzaam is (en
daardoor geen -ervarings- kennis van dergelijke voorwaarden kan hebben). Dit heeft
consequenties voor bijvoorbeeld een aannemer (als "deskundige" in de bouwnijverheid), die
een contract voor het bouwen van een woning afsluit met een koper (als "leek" in de
bouwnijverheid). Het VOB/B kan daardoor 'slechts moeilijk gebruikt worden door bijvoorbeeld
aannemers, met als doel de wettelijke aansprakelijkheidstermijn van vijf jaar volgens het BGB
contractueel te verkorten tot twee jaar volgens het VOB/B.
De VOB, en dan met name deel B, is toepasbaar wanneer het gaat om leveringen van
werkzaamheden ten behoeve van bouwprojecten. Ook wanneer bouwmaterialen geleverd
worden, kan de VOB van toepassing verklaard worden. Echter, dan dienen daarvoor na
levering wel eventuele bouwwerkzaamheden noodzakelijk te zijn, om uiteindelijk tot een
bouwwerk samengesteld te worden [Ingenstau und Korbion, 1984; 1993]. De levering van een
kant-en-klaar gebouw of eindprodukt zal dan in principe ook doorgaans niet volgens de VOB
plaatsvinden.

Intermezzo
Wanneer het de levering van bouwmaterialen betreft die door de opdrachtgever voorgeschreven
worden, dan is de opdrachtgever volgens § 13lid 3 van de VOB deel B ook aansprakelijk voor
eventuele gebreken in deze materialen. Daarbij heeft overigens de opdrachtnemer wel de plicht om
eventuele bedenkingen van zijn zijde tegen de voorgeschreven materialen en constructies te
melden. Of dit een gemakkelijk controleerbaar voorschrift is, valt overigens te betwijfelen.
Duidelijk is dat in de VOB geen onderscheid gemaakt wordt tussenfunctionele kwaliteit
("functionele ongeschiktheid"; werd het goede type materiaal voorgeschreven?) en de specifieke
kwaliteit ("incidentele gebrekkigheid"; is het geleverde materiaal van de goede kwaliteit'?).
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Door Van Dunné wordt erop gewezen, dat in de in de Nederlandse bouwnijverheid relatief veel
gebruikte Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) wel een dergelijk onderscheid gemaakt
wordt, met name in de oorspronkelijke UAV 1968 en later ook in de aangepaste UAV '89 (§ 5 en
§ 17). Daarin komen duidelijk naar voren de verplichtingen van de opdrachtgever en de
opdrachtnemer [AVBB, 1989a; Dunné Van, 1983; SDU, 1969]. Overigens is de hoofdlijn in het
algemeen, dat bij voorgeschreven produld en leverancier de (produkt)aansprakelijkheid ligt bij
diegene, die de materiaal- en leverancierskeuze gemaakt heeft. Ook dan heeft echter de
opch--achtnemer een zekere meldingsplicht voor bedenkingen tegen de gekozen materialen en
constructies.
In dit kader kan genoemd worden dat een van de ontwikkelingen in de Nederlandse bouwnijverheid,
het volgens het zogenaamde "prestatieconcept" aanbesteden, met name tot gevolg zal kunnen
hebben, dat de opdrachtnemer meer en meer de directe aansprakelijkheid draagt voor functionele en
specifieke kwaliteit van de toegepaste materialen en constructies. Immers, in een dergelijk
prestatieconcept worden door de opdrachtgever in hoofdlijnen alleen de te leveren prestaties (lees:
functies) voorgeschreven. Hoe dit gematerialiseerd wordt, wordt vooral aan de opdrachtnemer
overgelaten [SBR, 1993].

Wanneer partijen niet speciaal overeenkomen om de VOB van toepassing te verklaren als
algemene contractbepaling, is automatisch het BGB van toepassing als heersend recht. Echter,
het kan volgens onder andere Vaagt wel zo zijn dat de VOB stilzwijgend van toepassing
verklaard wordt. Dit is bijvoorbeeld mogelijk, wanneer bepaalde opdrachtgevers te goeder
trouw ("unter Berücksichtigung von Treu und Glauben ") volgens vaste voorwaarden hun
werkzaamheden uitbesteden aan vaste opdrachtnemers [Vaagt, 1986].
In tegenstelling echter tot bijvoorbeeld het Scandinavische recht kan naar de VOB (met name de
delen A en B) niet verwezen worden als "recht der gewoonte" of "handelsgebruik" [Daub u.a.,
1976; Heiermann, Riedl und Schwaab, 1981]. Een expliciete verwijzing naar de VOB
(wanneer van toepassing) zal dan ook de meeste zekerheid bieden om te weten welke
voorwaarden uiteindelijk beschouwd worden, bijvoorbeeld bij conflicten.
Wat daarbij wel in acht genomen dient te worden is het feit, dat in bijzondere situaties wel
verwezen kan worden naar voorschriften volgens de VOB. Ook wanneer in een contract niet
expliciet naar deze voorschriften verwezen wordt.
Als voorbeeld voor een dergelijke situatie kan genoemd worden het geval, wanneer
"gebruikelijke regels" in de bouwnijverheid ter discussie staan (onder andere deel uitmakend
van de "Allgemein anerkannte Regeln der Technik"). Als een bouwer niet geleverd heeft naar
wat algemeen gangbaar is, kan deze daar door middel van deze "gebruikelijke (technische)
regels" alsnog toe gedwongen worden. Met name wordt dan gewezen op deel C van de VOB,
waarin diverse gangbare technische voorschriften genoemd worden. Deze voorschriften geven
dan als het ware een onderdeel van de "stand der techniek" weer, en vormen zodoende een
referentiekader voor het oplossen van eventuele conflicten.
Door Fischer is gewezen op de rol van de Allgemein anerkannte Regeln der Technik, en ook op
de rol van de "extra" voorschriften en certificaten die bijvoorbeeld door de Deutsche Vereindes
Gas- und Wasserfachs e.V. (DVGW) opgesteld zijn. Ter illustratie: Een cv-ketel dient
bijvoorbeeld van een relatief dure "administratieve" goedkeuringssticker voorzien te zijn,
anders wordt deze gewoon niet aangesloten [Fischer, 1985].
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Belangrijk bij het wel of niet voldoen aan de gebruikelijke regels is de wijze van "ter goede
trouw zijn" ("Zumutbarkeit"): "Behoorde de desbetreffende partij de gebruikelijke regels te
weten?", etc. [Korbion und Hochstein, 1982]. Door Locher wordt in dat kader voorgesteld om
gangbare gebruiken in het handelsverkeer als vaststaand beoordelingsinstrument te gebruiken
in gevallen van conflicten daarover [Locher, 1983]. Wanneer echter een dergelijke wijze van
beoordeling gangbaar is (wat uit de praktijk wel blijkt) is het belangrijk dat gangbare gebruiken
in met name de bouwnijverheid zoveel mogelijk vastgelegd worden in toegankelijke databanken
of dergelijke (naast het gebruikelijke vastleggen van gerechtelijke uitspraken in de
jurisprudentie). Immers, met name buitenlandse partijen zijn in hun (beroeps)opleiding niet in
dergelijke Duitse gangbare gebruiken "opgevoed". Het hebben van Duits opgeleide
medewerkers kan overigens aan dit bezwaar een stuk tegemoet komen. Een uitspraak van
iemand van de onder andere in Nederland en in Duitsland actieve Kondor Wessels Groep NV
is wellicht in dit kader illustratief: "... Duitsers kunnen volgens hem veel beter overweg met de
Duitse voorschr!ften en regels en zien dan ook problemen waar ze volgens Nederlanders niet
zijn" [Smit, 1995].

Intermezzo
In Nederland zijn diverse intitiatieven gaande, om de kennis van Nederlandse bouwkundigen aan te
vullen met specifieke kennis van de Duitse bouwnijverheid. De Nederlandse Stichting Instituut
voor Bouwrecht (IBR) heeft bijvoorbeeld, gezien de toenemende belangstelling van Nederlandse
(bouw)bedrijven voor de Duitse (bouw)markt, een Nederlandse vertaling van deel A en B van de
VOB gepubliceerd [IBR, 1995]. Desondanks blijft het wel raadzaam om ook "in de Duitse
terminologie" te kunnen denken en handelen, zodat daarmee het risico op misverstanden verkleint
kan worden. Daarnaast heeft onder andere een stichting in Twente zich ingezet om opleidingen op
te zetten en uit te breiden voor Nederlanders die in de Duitse bouwnijverheid werkzaam willen
worden of zijn. Een citaat van een van de medewerkers van deze stichting luidt: "Nederlarulers die
in Duitsland werken hebben een pré in verband met hU!! flexibiliteit. Vooroordelen en gebrek aan
kennis van de cultuurverschillen leiden echter nogal eens tot botsingen tussen de Nederlandse
bouwers en de Duitsers. Als een ingenieur kennis heeft van de Duitse cultuur en zich bijvoorbeeld

realiseert dat voor Duitsers de hii?rarchie belangrijk is, biedt dat een groot voordeel voor het
Nederlandse bedrijfwaarvoor hij werkt'' [TBH, 1995].

3.5.6

Contracten als ruilrelaties: Een zaak van vertrouwen

Bij het aangaan van contracten als ruilrelaties dient er wederzijds vertrouwen en intentie te
bestaan om de afgesproken verplichtingen tot volle tevredenheid uit te voeren. Wanneer een
van de partijen dit vertrouwen beschaamt (er ontstaat een conflict), treden sancties in werking.
Echter, verschillend daarbij is of men het gerezen conflict via juridische procedures probeert op
te lossen, of via onderling overleg. Wanneer men de situatie in de Duitse bouwnijverheid
beschouwt, blijkt dat men daarin veelvuldig met behulp van juridische procedures zijn gelijk
probeert te krijgen. Dit treedt vooral op bij relatief kortdurende relaties in het bedrijfsproces,
bijvoorbeeld tussen een eenmalige opdrachtgever en een bouwbedrijf. Ook Kreifels onderkent
dit, wanneer hij wijst op de vaak gehanteerde juridische procedures rondom conflicten
[Kreifels, 1993]. Voor relatief langdurende relaties, bijvoorbeeld tussen een bouwbedrijf en
zijn "vaste" onderaannemers, zullen conflicten relatief vaker onderling geregeld worden.
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Dit houdt echter niet in, dat dan niet met clausules c.q. claims gewerkt wordt, integendeel.
Immers, als opdrachtgever dient men enige contractuele "pressiemiddelen" te hebben om de
opdrachtgever tot een bepaalde overeengekomen prestatie te kunnen dwingen. Dit constateert
Macaulay ook, als hij een inkoper citeert: "Als er iets aan de hand is zorg je dat je de ander aan
de telefoon krijgt en je lost het probleem op. Je leest geen juridische clausules aan elkaar voor
als je ooit weer zaken wilt doen. Je moet je in de zakenwereld fatsoenlijk gedragen; je rent niet
naar je advocaat als je mee wilt blijven doen". Daarnaast citeert hij een zakenman: "Je kunt elk
geschil regelen als je de Juristen en accountants er maar buiten houdt. Die begrijpen nu eenmaal
niets van het geven en nemen dat in de zakenwereld nodig is".
Aansluitend wordt de reactie vanjuristen weergegeven, die stellen "... dat zij pas bij het regelen
van een geschil worden betrokken wanneer het zakenlieden niet gelukt is het probleem op hun
eigen manier op te lossen" [Macaulay, 1963].
Door Turner wordt opgemerkt, dat het vaak voorkomt dat conflicten "opgeblazen" worden,
claims tot gevolg hebben en vervolgens voor de rechtbank belanden. Daardoor raakt de
eigenlijke oorzaak wat uit beeld. Beter is volgens hem om in te kunnen schatten waar conflicten
met claims eventueel te verwachten zijn, en daardoor ze proberen te voorkomen [fumer,
1989]. Duidelijk wordt uit zijn studie, dat niet alleen in Duitsland problemen rondom conflcten
met claims zijn, maar zeker ook in onder andere Groot Brittannië (bijvoorbeeld met standaardcontracten rondom JCT 80: "Joint Contracts Tribunal". En IFC 84: "JCT Intermediale Form of
Building Contract"). Als reactie op onder andere deze problemen is bijvoorbeeld een nieuw
type standaardcontract in Groot Brittannië ontstaan, het zogenaamde NEC: "New Engineering
Contract" [Rookeand Seymour, 1995].

Intermezzo
In het kader van voorkomen van conflictsituaties wordt het volgende opgemerkt: Het is volgens
onder andere Elkarkouri in islamitische landen op grond van islamitische wetgeving ("sharià")
verbOOen om contracten af te sluiten, waarin de ene partij onevenredig bevoordeeld wordt ten
opzichte van de andere partij. Daarmee wordt onder andere beoogd om compensatiemogelijkheden
in conflicten ten gevolge van wanprestaties etc. tot een minimum terug te brengen. Zoveel
mogelijk wordt uitgegaan van gelijkwaardige belangen tussen partijen, ook wanneer dat blijkbaar
contractueel niet zo vastgelegd is. Compensatie voor geleden schade is in principe alleen
mogelijk, wanneer de "balans in belangen" doorbroken wordt (in zekere zin onafhankelijk van het
contract), en dan alleen nog voor de "exacte materieële" schade. De "morele" schade (zoals het zich
benadeeld voelen door het verbreken van een contract, met als gevolg het wegvallen van
bijvoorbeeld vervolgorders, etc.) wordt niet vergoed. Ook schade als gevolg van "domme fouten"
wordt in het algemeen niet vergoed [Elkarkouri, 1992].

De bovenstaande reacties geven wel weer, dat het belangrijk is om een goede en tijdige
uitwisseling van kennis en ervaringen binnen een bedrijf te hebben, vooral bij het opstellen van
contracten en eventueel daaruit voortvloeiende conflicten. Managers, technici en juristen
kunnen dan gezamenlijk tot een zo optimaal mogelijke oplossing komen.
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Zodoende kunnen zij conflictsituaties voorkomen of zorgen dat deze in ieder geval niet
uiteindelijk tot een harde confrontatie met de tegenpartij voor de rechtbank leiden. In deze
situaties zou vooral het hebben van een adequate manier van "kennisbeheer" binnen een bedrijf
een belangrijk uitgangspunt kunnen zijn. Immers, wanneer bijvoorbeeld ervaren mensen
vertrekken uit een bedrijf, kan daardoor een probleem-situatie ontstaan, doordat er vragen
rijzen zoals bijvoorbeeld: "Waar ook al weer op te letten bij het afsluiten van contracten?", etc.
Het inwerken van nieuwe medewerkers zou dan wel eens extra lang kunnen duren, nog
afgezien van de wellicht opnieuw gemaakte fouten, zoals die bijvoorbeeld in het verleden ooit
al eens binnen het bedrijf gemaakt zijn.
Daarnaast speelt ook het mogelijke verlies van contacten en wellicht zelfs -vasteopdrachtgevers een rol. Immers, de uitspraak "Men koopt bij de vent, en niet bij de tent" blijkt
nogal eens te gelden in de (inter)nationale zakenwereld, waaronder de bouwnijverheid. Het
onderzoek van Schaefer, waarin een methode voorgesteld wordt om persoonsgebonden kennis
in een onderneming te inventariseren, en daarmee aan anderen over te dragen, zou een
aanknopingspunt kunnen zijn om dergelijke problemen mee te helpen voorkomen [Schaefer,
1991].

Intermezzo
Het geven, krijgen en houden van vertrouwen in een bouwproces is soms een moeizaam proces.
Vooral wanneer het op afrekenen van een project aankomt. Dan kan het bijvoorbeeld ineens
blijken, dat de eerder goede verhouding met de opdrachtgever verandert in een juridische strijd om
de laatste termijnbetalingen proberen te verkrijgen. Voor woningbouw betreft het daarbij veelal de
laatste circa 3,5 à 5 % van de bouwsom. Deze dient immers pas betaald te worden, wanneer
eventuele gebreken volledig hersteld zijn, zoals voor bijvoorbeeld de (woning)bouw in Duitsland
geregeld is in het zogenaamde "Bürgerliche Gesetzbuch" [BGB, 1993] en in de zogenaamde
"Makler- und Bauträgerverordnung" [MaBV, 1991]. Het bedrag van deze laatste ~jn dient de
koper daarbij echter wel op een geblokkeerde rekening te storten bij een notaris (bijvoorbeeld een
"Notar-Anderkonto"). Deze handelwijze geldt in hoofdlijnen ook in Nederland, vooral ter
bescherming van de koper.

Bij het elkaar vertrouwen, in relatie tot contracten in samenwerkingsverbanden, speelt
overigens nog een apect mee:
Wanneer men de nadruk gaat leggen op het zorgvuldig plannen en vastleggen van afspraken in
een contract, kan dat de indruk wekken dat er geen vertrouwen bestaat in elkaar. Dit kan
daardoor juist een goede relatie in de weg staan [Macaulay, 1963]. Met andere woorden: Draagt
het niet-hebben van een uitgebreid contract bij aan een goede relatie, of is een goede relatie juist
oorzaak voor het niet-hebben van een uitgebreid contract? Gezien de praktijken in zowel de
Duitse en Nederlandse bouwnijverheid blijkt het zeer verstandig om ondanks eventuele andere
bezwaren, toch zo uitgebreid mogelijke contracten op te stellen. Dit dan vooral vanuit het
oogpunt van "Voorkomen is beter dan genezen". Deze zienswijze kan ook in principe voor de
gehele (inter)nationale zakenwereld gelden. Het hebben van een uitgebreid contract is echter
zeker geen absolute garantie voor een probleemloos verlopen bouwproces.
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3.5. 7

Resumerend

Het hebben en houden van vertrouwen in samenwerkingsverbanden in de bouwnijverheid is
belangrijk, zoals gebleken is. Daarbij speelt een contract een vooraanstaande rol, met name
wanneer dat vertrouwen beschaamd wordt door een of meer van de betrokken partijen.
Wellicht kan het volgende citaat van Weber in dit kader een en ander verduidelijken:
" .. .[E]conomic exchange is quite ovnwhelmingly guaranteed by the threat of leg al coercion. ..
[A] stabie private economie system of the modern type ... would be... unthinkable without legal
guarantees" [Weber, 1954]. Zonder contracten zouden dus risico's nagenoeg niet beheersbaar

kunnen blijven, en zou een onderneming in een samenwerkingsverband moeilijk goed kunnen
functioneren. Een contract komt echter doorgaans wel op de tweede plaats, terwijl het hebben
en houden van vertrouwen (vooral in de vorm van evenwicht in belangen) op de eerste plaats
blijft komen.

3.6

CONFLICT

3.6.1

Inleiding

In de bouwnijverheid komen regelmatig gebreken voor in bijvoorbeeld opgeleverde
bouwwerken. Indien daar conflicten over ontstaan tussen bijvoorbeeld opdrachtgever en
bouwbedrijf, worden deze doorgaans onderling wel opgelost. Het komt echter steeds meer
voor dat dergelijke conflicten "uitgevochten" worden, bijvoorbeeld voor de rechtbank. Dit is
zowel in Nederland alsmede ook in Duitsland het geval. Doorgaans wordt dan een "derde
partij" ingeschakeld, die een onfhankelijk oordeel m.oet geven. lllustratief voor onder andere de
Nederlandse situatie is in deze wellicht de uitspraak van Van den Berg, die luidt: "De
bouwwereld is een paradijs voor advocaten" [Berg Van den, 1995]. Dit soort gevallen
brengen, naast veel narigheid, ook vaak een kostenverhoging met zich mee. Immers, de
ingeschakelde "derde partij" komt ook niet gratis opdraven. Op gedrag rondom conflicten en
daarmee samenhangende aspecten zoals arbitrage etc. wordt in de volgende paragrafen
ingegaan.
3.6.2

Conflicten in de bouwnijverheid

In de bouwnijverheid ontstaan vaak conflicten rondom technische gebreken, bijvoorbeeld

wanneer niet geleverd wordt wat overeengekomen is. Daarbij gaat het er dan vaak om of wel
goed beschreven is wat geleverd dient te worden, en of dit in redelijkerwijze te controleren is.
Bijvoorbeeld kunnen bepaalde typen deuren voorgeschreven zijn, waarbij achteraf blijkt dat de
verkeerde typen geleverd zijn. Dit is een relatief duidelijk direct waarneembaar gebrek.
Een relatief onduidelijk waarneembaar gebrek is bijvoorbeeld, dat er te weinig betondekking op
de wapening in een betonvloer aangebracht is. Dit is niet direct waarneembaar, maar blijkt
veelal pas een hele tijd na oplevering. Een dergelijk verborgen gebrek is veel moeilijker op te
sporen. Daarnaast kan bijvoorbeeld een specificatie niet beschreven zijn, maar toch gewenst
worden. Bijvoorbeeld bij de omschrijving van "schone betonoppervlakken". Met name dit
laatste is moeilijk te omschrijven, want wat is immers "schoon"?. Dit is niet exact vastgelegd in
technische normen of dergelijke.
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In de Duitse technische norm DIN 18217 bijvoorbeeld wordt opgemerkt dat verwijzingen naar
referentieprojecten, waarbij een gelijksoortig gewenst resultaat bereikt is, een behulpzame
manier is om een bepaald betonoppervlak te omschrijven [DIN 18217, 1993].

Intermezzo
Een ander praktijkvoorbeeld rondom hierboven genoemde aspecten is de vraag wanneer een
"regelmatig tegelpatroon" goed is? (en daardoor geaccepteerd dient worden). Maar wat is nu
"goed"?. Iedereen heeft immers daar ~jn eigen omschrijving voor en neemt in het desbetreffende
geval dergelijke patronen vaak steeds weer anders waar (door andere lichtinval, kleur van voegen,
etc.). Door Vastert is een aanzet gegeven om een uniforme beoordeling mogelijk te kurmen maken
van dergelijke regelmatige patronen. Daarmee wordt een instrument geboden, wat een in meer of
mindere mate objectieve beoordeling van dergelijke patronen mogelijk maakt. Door verwijzing
naar geanalyseerde en geclassificeerde regelmatige patronen, kan dan een beoordelingskader
gevormd worden [Vastert, 1991, 1995].

Bovenstaande zal duidelijk maken, dat het nogal eens moeilijk is, om aan te tonen dat er fouten
gemaakt zijn, maar ook wie daarvan de schuld heeft. Dat heeft dan ook nogal eens een
conflictsituatie tot gevolg. Door Thomas en anderen is een voorstel gemaakt voor een checklist
om te komen tot een oplossing in dergelijke conflictsituaties. Daarbij onderscheiden ze de
volgende stappen voor het analyseren van gebreken in bouwprojecten [Thomas et al, 1995]:
( 1)
(2)
(3)

Bepaal de aard en reikwijdte van het gebrek ("wat?");
Toets de mogelijke oorzaken ("hoe?");
Toets de mogelijke achterliggende reden ("waarom?").

Duidelijk is, dat ze niet alleen uitgaan van het gebrek en de veroorzaker op zich, maar dat met
name ook beschouwd wordt waarom het gebrek ontstaan is. Dit laatste is bedoeld om eventuele
herhaling in de toekomst te kunnen voorkomen.
3.6.3

Schuldvraag bij conflicten

De schuldvraag staat bij conflicten naar aanleiding van gebreken veelal centraal. Vooral in de

Duitse bouwnijverheid komt dit voor. Daarmee probeert men in ieder geval de eventuele
herstelwerkzaamheden en -kosten op iemand te kunnen verhalen. Gutachters worden
ingeschakeld om een oordeel te kunnen geven. Belangrijker is echter, om met elkaar tot een
oplossing te komen, en niet om in de schuldvraag te blijven "hangen" [Antosh, 1995].
Intermezzo
Dat (verborgen) gebreken in bouwprojecten niet altijd hoeven te leiden tot (slepende) conflicten,
illustreert het volgende voorbeeld: Nadat in Japan een aardbeving had plaatsgevonden, waarbij een
hoog gebouw ingestort was, reageerde de aannemer die het gebouw destijds gebouwd had als volgt:
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"Het is onze schuld dat het negen verdiepingen tellende l.B.Center Gebouw tijdens de aardbeving
in elkaar is gestort. We vergoeden de herstelkosten". Onanks dat het gebouwd was volgens na
1981 vernieuwde strengere bouwvoorscbriften, was het toch ingestort. Dat wekte argwaan bij de
eigenaar, zodat een nader onafhankelijk onderzoek ingesteld werd naar eventuele verborgen
gebreken. Die bleken er te zijn: Sommige bewapening ontbrak of was onregelmatig uitgevoerd,
etc. Met andere woorden: Het gebouw was slordig afgeleverd [Stalpers, 1995]. De eigenaar had dus
recht van spreken, om de aannemer aansprakelijk te stellen. Deze stemde er volledig mee in, en
trok alle schuld naar zich toe, zoals uit de geciteerde uitspraak blijkt. Een (slepende)
conflictsituatie bleef daardoor uit, wat veelal niet het geval is.

Basis voor oplossing van de schuldvraag blijft daarbij het contract. Vooral wanneer
· bijvoorbeeld een mengvorm tussen bouwwerkzaamheden van aannemer en opdrachtgever
ontstaan is, treden problematische aspecten rondom de schuldvraag op. Immers: Wie heeft
welke fout gemaakt, en onder wiens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid is het
· uitgevoerd?. In deze verdient het dan ook aanbeveling, om eventuele bouwwerkzaamheden van
de opdrachtgever zelf ("Eigenleistungen ") zo min mogelijk toe te staan, en in ieder geval niet
eerder dan nadat er een (tussen)oplevering heeft plaatsgevonden. Eventuele bestaande gebreken
en toestand worden dan immers vastgelegd, waarop bij eventuele latere conflicten
teruggekomen kan worden.
Deze materie is vooral van belang bij de zogenaamde kant -en-klaar-woningen, zoals ook onder
andere Donus dit noemt ("Fertighaus"), die als een soort bouwpakket in onder andere
Duitsland door aannemers c.q. fabrikanten geleverd worden. De opdrachtgever voltooit het
project door zelf bouwwerkzaamheden uit te voeren, eventueel met (coördinatie)hulp van een
aannemer of fabrikant. Zelfs worden door fabrikanten instructies en beschrijvingen uitgegeven,
hoe een complete woning met hun produkten gebouwd kan worden. Dit desgewenst met
behulp van hun ontwerpen, berekeningen, coördinatie, etc. Dan ontstaan veelal mengvormen
van een "Werkvertrag" en "Lieferungsvertrag" [Donus, 1988; Rebel, 1992].
Er dient daarbij goed afgesproken te worden in welke hoedanigheid de hulp van bijvoorbeeld
de aannemer gegeven wordt. Hij zal eraan moeten denken, dat hij bij een "Werkvertrag" ook
verantwoordelijk en aansprakelijk is voor (eventuele negatieve) gevolgen van door hem aan de
opdrachtgever gegeven adviezen. Wanneer de aannemer daadwerkelijk ook
bouwwerkzaamheden uitvoert, in aanvulling op door de opdrachtgever uitgevoerde
werkzaamheden, zal het zinvol zijn dat men zoveel mogelijk rekening houdt met de
mogelijkheid van "gevolgschade" (ondanks dat men gebruik maakt van tussen-opleveringen).
Dat wil zeggen, dat het niet verstandig is wanneer bijvoorbeeld de opdrachtgever zelf de
fundering aanlegt, en de aannemer vervolgens de bovenbouw uitvoert. Immers, wie is er voor
bijvoorbeeld scheurvorming in wanden aansprakelijk? Is het ten gevolge van slechte
funderingswerkzaamheden (als een "verborgen gebrek", bijvoorbeeld bij tussenopleveringen),
of zijn de wanden in de bovenbouw slecht uitgevoerd?. Dit soort aspecten kan slepende
conflicten met zich meebrengen. Door zoveel mogelijk de uitvoering in één hand te houden,
kunnen onduidelijkheden over de "schuldvraag" voorkomen worden, los van het feit dat dat
uiteraard de ontstane gebreken nog niet oplost. Die moeten zoveel mogelijk voorkomen worden
door vooral een goede voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden.
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Afbeelding 3.7 geeft een schema weer, waarmee het vermoedelijke verloop van conflicten
rondom gebreken in uitgevoerde bouwwerkzaamheden, ten gevolge van door de opdrachtgever
aan aannemer verstrekte verkeerde specificaties, weergegeven wordt [Thomas et al, 1995].

Afbeelding 3. 7 Schema met vermoedelijke verloop van conflicten rondom gebreken in
uitgevoerde bouwwerkzaamheden ten gevolge van door de opdrachtgever aan aannemer
verstrekte verkeerde specificaties [Thomas et al, 1995]

Uit dit schema wordt volgens Thomas en anderen met name duidelijk, dat conflicten vooral
ontstaan kunnen, wanneer uitvoerende partijen risico's voor het herstel van gebreken
geaccepteerd hebben, en wanneer er dan inderdaad gebreken optreden in het bouwwerk. Het
zondermeer herstellen van die gebreken door de uitvoerende partijen gaat dan vaak met veel
dsicussie gepaard, eventueel uitmondend in een, al of niet slepende, conflictsituatie.
Daaraan kan wellicht toegevoegd worden, dat, ook bij het door de opdrachtgever accepteren
van dergelijke risico's, het bij ontstaan van gebreken in het bouwwerk nogal eens met conflictsituaties gepaard kan gaan.
Immers, de opdrachtgever zal wellicht proberen om toch de uitvoerende partij voor de
herstelkosten te laten opdraaien, wat deze dan in het algemeen niet zal accepteren.
Dergelijke voorgestelde schema's kunnen een hulpmiddel zijn voor het inschatten en
structureren van risico's en mogelijke conflictsituaties.
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Of zij conflicten juist kunnen voorkómen, is echter de vraag, vooral wanneer tussen partijen de
wil tot samenwerking ontbreekt. Immers, wat contractueel vastgelegd is zal uiteindelijk wel
zwaar wegen, en kan leiden tot langdurige strubbelingen over het uiteindelijke herstel van
gebreken. Het gestructureerd inschatten van risico's zal dan ook zo mogelijk vóór de afsluiting
van het contract dienen plaats te vinden, wel of niet met behulp van dergelijke schema's.
De vaststelling van de schuldvraag op basis van het contract kan echter lange tijd in beslag
nemen, waarmee het project uiteindelijk niet gediend is. Om de voortgang van het project en de
bestendiging van de onderlinge zakelijke relaties niet teveel schade te doen oplopen, is
samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer dan ook essentieel, los van de
schuldvraag. Deintentie om beide van de "win-win"-situatie uit te gaan is dan ook erg
belangrijk in dergelijke gevallen [Hegeman, 1995a]. Vooral in langdurige werkrelaties speelt
dit sterk, zoals Loraine noemt [Loraine, 1994].
Door Ossman wordt treffend weergegeven hoe de oplossing van conflicten in dergelijke
gevallen beschouwd dient te worden, namelijk: Er wordt niet gesproken van een "winnende
partij", maar meer van een "partij die schadeloos gesteld is voor de door de andere partij
gemaakte fouten" [Ossman, 1995].

Intermezzo
De uitspraak van de voorzitter van de Duitse "Kommission zur Kostensenkung und Verringerung
von Vorschriften im Wohnungsbau", Dr. Lammerskitten, is wellicht illustratief voor de genoemde
situatie in Duitsland, waarin veel kostenverhogingen ontstaan door de wijze van organisatie van
het bouwproces: "Eigentlich ist im ganzen Bauablauf ljiemand anzutreffen, dessen Handeln ganz
oder nur vorrangig auf Kostenerspamis ausgerichtet ist" [La.mmerskitten, 1994]. Dit geeft met
name de intentie van de mensen weer: Wil men daadwerkelijk bijdragen aan een goed georganiseerd
en niet-overgereguleerd bouwproces? Dat is wezenlijk om samen tot een goede en betrouwbare
werkwijze te komen.

3.6.4

Menselijk gedrag bij conflicten

Zoals in het voorgaande gedeelte al enigszins besproken is, is met name in een bouwproces een
goede samenwerking tussen partijen van belang. Tijdens samenwerking is onderlinge
communicatie aanwezig, met daarin als onderdeel een interactie met betrekking tot informatieoverdracht. Deze communicatie kan enerzijds betrekking hebben op interne relaties (binnen
partijen) en anderzijds op externe relaties (tussen partijen), waarbij vooral de externe relaties
bekeken worden. Met name is dan interessant het moment, waarop conflicten ontstaan. Daarin
komen immers verschillen in de organisatie van het bouwproces aan de orde, en dan met name
op het gebied van gedrag van mensen in bouwprocessen. Het moment van conflict wordt
daarbij voorafgegaan door een contact-moment, eventueel gevolgd door een contractmoment.
Diverse aspecten rondom de "menselijke factor" in conflicten in bouwprocessen zijn in de
volgende paragrafen met name het aandachtspunt.
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Intermezzo
B~j het onderzoek naar de "menselijke factor" binnen bouwprocessen, toegespitst op contact- en
contractmoment, wordt hier niet specifiek gepretendeerd om "standaard"-richtlijnen in absolute zin
voor menselijke gedragingen te kunnen weergeven. Immers, dat zou nogal een onrealiseerbaar doel
zijn, omdat menselijke gedragingen altijd een zekere onvomspelbaarheid met zich meebrengen.
Vooral wanneer het dan om bijvoorbeeld onderhandelingen rondom conflicten gaat, waarbij deze
zich daarbij kunnen afspelen in internationaal verband. Met name Griffitlts en anderen geven aan
dat, vooral op rechtskundig en rechtssociologisch gebied, weinig bekend is over processen rondom
onderhandelen, hoe een conflict zich doorontwikkeld, etc. Wel zijn bijvoorbeeld zaken bekend
rondom het indienen van claims, de geleden schade, etc. Zij geven daarbij aan dat met name een
specifiek rechtsantropologische benadering enig inzicht kan geven in het zogenaamde "dynamisch
aspect van de juridische interactie" [Griffitlts e.a., 1981]. Door Ietswaart wordt daarnaast het
belang van het vakgebied rechtssociologie genoemd. Daarin wordt vooral de nadruk gelegd op "de
juridische dimensie van sociale relaties en interactie", en ook op "de plaats en rol van het recht in
de nutatschappij" [Ietswaart, 1993]. Dit onderzoek richt zich vooral op diverse uitingen van
menselijke gedragingen ("cultuur-aspecten") in relatie tot verschillen in het bouwproces, vooral in
geconstateerde conflictsituaties. Daarbij wordt het Duitse bouwproces beschouwd vanuit een
Nederlandse achtergrond

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de volgende aspecten rondom menselijk gedrag bij
conflicten:
(a)
(b)
(c)
(d)

Het ontstaan van conflicten;
Is er een mogelijk conflict?: Naming;
Met wie is er een conflict?: Blaming;
Wat kan er geëistworden van de ander?: Claiming.

(a) Het ontstaan van conflicten
In het bedrijfsleven komen diverse vormen van samenwerkingsverbanden voor. In dergelijke
verbanden zijn verschillende relaties te onderscheiden. Tussen partijen bestaan externe relaties,
waarop dit onderzoek zich met name richt. Enkele bekende voorbeelden zijn de relatie tussen:
(1)
(2)
(3)

Opdrachtgever en Architect;
Opdrachtgever en Hoofdaannemer;
Hoofd-aannemer en Onderawmemer.

In dergelijke (traditionele) relaties binnen projectorganisaties vindt communicatie plaats. Bij het
vooral op relatief lange termijn goed verlopen van dergelijke relaties, kan een versterking van
de in beginsel aanwezige mate van vertrouwen ontstaan. Voordat men immers met elkaar gaat
samenwerken, dient er reeds een zekere mate van vertrouwen in elkaar te bestaan.
Dat is dan wel of niet vastgelegd in een contract [Higgin and Jessop, 1963]. Wanneer nu echter
verschillen van mening ontstaan, bijvoorbeeld over de omvang van meerwerk in aannemingscontracten, kan er een conflict ontstaan. Voordat een meningsverschil een echt conflict wordt,
wordt er echter een heel proces doorlopen, gekenmerkt door verschillende fasen.

88

hoofdstuk 3: cultuur-aspecten

Daarbij komt er door middel van het volgen van juridische procedures bijvoorbeeld een
advocaat en I of rechter aan te pas. De snelheid en de mate waarmee de fasen van dat proces
doorlopen worden, kan daarbij van geval tot geval verschillen.
Door onder andere Felstiner, Abel en Sarrat is aandacht aan het genoemde proces van
ontwikkeling (lees vooral: "verwording") van een goede relatie tot een conflictsituatie besteed.
Zij onderscheiden in het kort de volgende drie fasen [Felstiner, Abel and Sarat, 1980]:
(1)
(2)
(3)

Naming;
Blaming;
Claiming.

Daarop wordt nader ingegaan. Belangrijk is daarbij, dat men zich realiseert dat de mate van het
ontstaan van conflicten wel afhangt van de omgeving waarin deze zich afspelen. Is het
bijvoorbeeld tijdens een alledaagse situatie of tijdens zakelijke besprekingen? Door onder
andere Danzig en Lowy wordt daarop geattendeerd [Danzig and Lowy, 1975]. In dit onderzoek
wordt daarop verder niet uitgebreid ingegaan. Er wordt vooral gekeken naar het bouwproces,
en met 'name naar de zakelijke omgeving in de bouwwereld, waarop dit onderzoek betrekking
heeft.
(b) Is er een mogelijk conflict?: Naming
In hoofdlijnen komt het er op neer, dat bij een mogelijk conflict de benadeelde partij zich eerst

I bewust moet worden, dat zij benadeeld is. Dit stelt men voor als de zogenaamde "unPIE", de

"unPerceived Injurious Experience". Vervolgens raakt men zich bewust van zijn situatie,
bijvoorbeeld aan de hand van een niet- nagekomen contract-afspraak, en men geeft een waardeoordeel aan de mate van de eigen ervaren benadeling. Men bereikt dan de zogenaamde "PIE",
de "Perceived Injurious Experience". Op dat moment zit men in de eerste fase, genoemd
"naming": Men herkent een mate van benadeling, en wenst daar actie tegen te ondernemen; een
conflict is aanwezig.
(c) Met wie is er een conflict?: Blaming
Wanneer het conflict herkend is, dient aangegeven te worden met wie men een conflict heeft.
Men dient als het ware "iemand de schuld te kunnen geven". Dit noemt men de fase van
"blaming". Is dat de partij, waarmee men het contract heeft afgesloten, dan ligt het duidelijk.
Immers, de afspraken zijn niet nagekomen, dus sancties om het nakomen van afspraken af te
dwingen kunnen dan in werking gezet worden. Heeft men echter geen duidelijke afspraken of
contracten opgesteld, dan kan het moeizaam zijn om iemand aansprakelijk voor iets te stellen.
Wel ontstaat er dan in ieder geval ergernis, de zogenaamde "grievance".
(d) Wat kan er geëist worden van de ander?: Claiming
Als men iemand aansprakelijk voor iets gesteld heeft, dient vastgesteld te worden wat diegene
moet doen om alsnog zijn afspraken na te komen. Het hebben van een goed contract, waarin
zaken rondom aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden eenduidig vastgelegd zijn, is
daarbij zeer belangrijk. Wanneer het slechts blijft bij ergemis ("grievance") zonder verdere
sancties, dan blijkt veelal dat de afspraken niet alsnog nagekomen worden. Men dient bijna
noodzakelijk met sancties te komen. In onderling "informeel" overleg is er blijkbaar geen
oplossing meer mogelijk. De fase van "claiming" is dan bereikt. Men legt als het ware een
claim voor via een (juridische) procedure, om zijn gelijk te kunnen halen. De mate waarin deze
fase van claiming doorgevoerd wordt, wordt sterk bepaald door de individuele situatie.

89

bouwers aan de slag of in de slag? lessen uit internationale samenwerking

In de Duitse bouwnijverheid is het erg gebruikelijk dat "alles uit de kast" gehaald wordt om zijn
of haar gelijk te krijgen; ondanks dat men daarmee wellicht het risico loopt om de zakelijke
relatie voorgoed te verstoren. In Nederland wordt deze houding doorgaans minder gehanteerd,
want men hecht nogal grote waarde aan een blijvende goede verstandhouding tussen partijen.
Bovenstaande wordt enigszins geiUustreerd door het volgende voorbeeld: Op de vraag aan
iemand van het management van de Hollandsche Beton Groep NV (HBG) waarom zij niet een
schadeclaim legt bij de Duitse opdrachtgever, omdat deze hen in de opvatting van HBG ten
onrechte aansprakelijk stelt voor schade aan de met water ondergelopen betonnen onderbouw
van het nieuwe gebouw voor de Bondsdag te Bonn, wordt als volgt gereageerd: "Het is zeer
tegen onze zin om tegen opdrachtgevers te procederen. We zijn het momenteel oneens met onze
Duitse opdrachtgever over wie aansprakelijk is. Rechters op deze wereld zullen uitmaken wie
er de fouten heeft gemaakt. Het past niet in de Nederlandse bouwcultuur om op Amerikaanse
manier te gaan procederen" [Voorn, 1995].
Uiteraard is dit een enkele reactie. Dit geeft echter wel aan hoe de sfeer bij dergelijke conflicten
kan zijn, met name vanuit een Nederlandse achtergrond beschouwd. Het streven naar een
blijvende goede relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zal in dit geval
begrijpelijkerwijs een belangrijk aandachtspunt zijn geweest.
Belangrijk blijft echter wel, dat men zich realiseert dat de "Amerikaanse manier van
procederen" ook in Duitsland een veel voorkomende manier is, om zijn of haar gelijk te halen
in de bouwnijverheid. Daar dient men terdege rekening mee te houden, zoals ook het volgende
deel van een artikel aangeeft: "...Nederlandse bouwbedrijven stropen hier (Duitsland) de markt
af Maar het is niet alles goud dat er blinkt. Nederlandse aannemers stoten regelmatig hun neus
in Berlijn en kampen her en der met tegenvallende, forse aanloopverliezen en geharrewar met
opdrachtgevers, wat niet zelden resulteert in schadeclaims omdat zij de Duitse regelgeving
hebben onderschat" [Buters, 1995].

Intermezzo
Overigens is de ~Amerikaanse manier van procederen", die ook in Duitsland veel voorkomt, niet
het enige ~moeilijke punt" van de Amerikaanse bouwmarkt. Zoals doorVan Waarden in een
artikel van Senstins weergegeven wordt, blijkt de Amerikaanse bouwwereld voor een groot deel
beheerst te worden door de mafia.
Bij vergelUkend onderzoek tussen landen in onder andere de bouwsector reageerden Amerikaanse
onderzoekers als volgt: "De Amerikanen weigerden de bouwsector te onderweken. Dat vonden ze

veel te gevaarlijk. Hun argument was dat de bouwwereld volledig geïnfiltreerd was door de mafia
en dat ze hun leven niet wilden riskeren. Vragen stellen in die wereld, daar waagden ze zich niet
aan" [Senstius, 1995].

In afbeelding 3.8 is de besproken structuur rondom ontstaan van conflicten schematisch
weergegeven.
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Afbeelding 3.8 Schematische weergave van structuur rondom ontstaan van conflicten

Wanneer bovenstaande structuur vertaalt wordt naar de praktijk van het bouwen, kan ter
illustratie het volgende globale voorbeeld geschetst worden:
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(1) Naming:
Via het opstellen van een aannemingscontract krijgt een aannemingsbedr~if de opdracht tot de
bouw van een woning. Gebouwd wordt volgens een standaardovereenkomst, bijvoorbeeld de
Nederlandse UAV of Duitse VOB. Na oplevering blijft de aannemer vijfjaar (UA V) of twee
jaar (VOB) aansprakelijk voor verborgen gebreken. T!idens die onderhoudsperiode ontdekt de
kope1·, dat het dak lekt. Aangezien dit volgens het aannemingscontract niet tot de
overeengekomen "prestaties" van de woning behoort, realiseert hij zich, dat dit een verborgen
gebrek is. Nu heeft hij de fase van "naming" bereikt.

(2) Blaming:
Voortvloeiende uit het aannemingscontract blijkt de aannemer verantwoordelijk en vooral
aansprakelijk te zijn. De koper meldt hem daarom het gebrek, met het vriendelijke verzoek het
te herstellen. Dit is nu de fase van "blaming ". Immers, de aannemer wordt "in staat van
beschuldiging" gesteleL Men ergert zich aan het ontdekte gebrek ( "grievance "), en aan de
onoplettendheid c.q. gebrekkige kwaliteit van het geleverde werk.

(3) Claiming:
Als het gebrek in onderling overleg verholpen wordt, zal doorgaans alleen de herinnering aan
de ergernis achterblijven. Wanneer de aannemer echter niet vlot reageert, gaat de koper dreigen
per bijvoorbeeld aangetekende brief, om toch de aannemer te dwingen op basis van de contractbepalingen tot herstel van het dak over te gaan. Bij het niet-voldoen wordt een advocaat en I of
de rechter ingeschakeld, waarbij dan met behulp van een onafhankelijk deskundige
(bijvoorbeeld Gutachter) een oordeel uitgesproken wordt. Dit is nu de fase van "claiming ".

3.6.5

Het claimen bij conflicten

De mate van claimen bij conflicten is sterk verschillend per situatie. Veelal komen in de
Nederlandse bouwnijverheid de conflicten niet eens tot de claimingfase: Ze worden wel
onderling opgelost [Olila, 1995]. In de Duitse bouwnijverheid daarentegen bereikt men meestal
wel de claimingfase, bijvoorbeeld over een gebrek in een opgeleverd bouwproject. Om in
termen van Felstiner, Abel en Sarat te spreken: Duitsers bereiken nogal eens sneller en vaker
via de fasen "naming" en "blaming" de fase van "claiming" [Felstiner, Abel and Sarat, 1980].
Nederlanders daarentegen doorlopen meestal alleen de fasen van "naming" en "blaming", zoals
onder andere Olila weergeeft [Olila, 1995]. Door het in Duitsland inschakelen van vooral
Gutachter en I of vervolgens advocaten, worden dan conflicten min of meer door een
onderlinge schikking opgelost of worden vooral via de rechtbank of arbitrage
("Schiedsgericht") oordelen uitgesproken. Het toepassen van arbitrage vindt echter (nog) niet
algemeen plaats in de Duitse bouwnijverheid, waarop ook Vijgen gewezen heeft [Vijgen,
1991].
Ter illustratie wordt hier het volgende praktijkvoorbeeld gegeven:
Nadat in een regio van het Duitse Ruhrgebied een woning opgeleverd was, klaagde de koper
achteraf dat de voordeur niet waterdicht was. Immers, bij harde regenbuien stond er een beetje
water aan de binnenzijde van de onderdorpeL Het verweer van de aannemer was, dat door
krimp en uitzetting de deur wellicht af en toe kromgetrokken was, vooral in vochtige perioden.
In droge perioden zou dit vanzelfweer over gaan. Daar nam de koper echter geen genoegen
mee. Deze nam een onafhankelijke technische deskundige in de arm (Gutachter), die ~en
oordeel over de situatie gaf
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Daarover onstand een conflict, waarna partijen in een juridische procedure hun gelijk trachtten
te halen. Via advocaten belandde het conflict voor de rechtbank. Door de rechtbank werd een
onafhankelijke keuring ( Prüfung) geëist door een onafhankelijk keuringsinstituut. De deur
werd getransporteerd naar een instituut in de regio München (circa 300 kilometer verderop),
waar na diverse proeven de deur inderdaad niet bleek te voldoen: Er zat een afwijking in de
verticale vlakheid van slechts enkele millimeters. Dit was weliswaar een geringe en
begrijpelijke afwijking, gezien het natuurlijke materiaal hout, maar voldeed niet aan de
11UJXimaal toegestane afwijking. De koper werd vervolgens door de rechter in het gelijk gesteld:
De deur moest kostenloos vervangen worden door de aannemer, die tevens werd gesommeerd
de onderzoekkosten van enkele duizenden Duitse Marken te betalen.

In vergelijkbare situaties in Nederland zal een koper doorgaans (nog) niet klagen, omdat de
omvang van het gebrek dusdanig klein is, dat deze het wellaat voor wat het is. Ook in
Nederland is echter een ontwikkeling waar te nemen dat in het algemeen, en in de
bouwnijverheid in het bijzonder, steeds meer grotere maar ook kleinere conflicten vooral in de
rechtzaal "uitgevochten" worden.

Intermezzo
Of, en zo ja, hoe mensen de claimingfase bereiken, hangt ook samen met hun ervaringen in
dergelijke zaken uit het verleden. De jurisprudentie speelt daarin een rol. Die jurisprudentie wordt
nauwgezet bijgehouden door advocaten en bouwdeskundigen, zoals onder andere door Werner en
Pastor weergegeven is [Werner und Pastor, 1986; 1993]. In dit kader is wellicht een uitspraak van
Marx illustratief: "Men IIUlke their own history, but t{1ey do notmake it justas they please; they
do notmake it under circumstances chosen by themselves, but under circumstances directly
encountered, given and transmittedfrom the past" [Marx, 1976]. Het verleden is medebepalend
voor het handelen in het heden. Men handelt immers veelal op basis van eerdere ervaringen.

Wat daarbij in ogenschouw genomen dient te worden is de opmerking, zoals die door Milier en
Sarat gemaakt wordt. Zij geven aan, dat het ontstaan van het uiteindelijk bereiken van de fase
"claiming" in een conflict vooral aftlangt van de zich benadeeld voelende partij. Hoofdlijn
daarin wordt door hen als volgt aangegeven: "The path it {grievance, conflict] will take is
usuallyup to the offended party". De beschuldigde partij zal in het algemeen de voorkeur geven
voor het "sussen" van het conflict, in plaats van het uiteindelijk voor de rechter te brengen
[Miller and Sarat, 1980].
Nu zal de oorzaak voor conflicten rondom bouwprojecten uiteraard niet altijd aan de
opdrachtgever liggen. Door onder andere de Vereniging Eigen Huis wordt er bijvoorbeeld
herhaaldelijk op gewezen, dat aannemers meer klantgericht moeten gaan denken. Eeu
medewerker van de genoemde vereniging stelt: "Veel aannemers hebben zo'n houding van: De
mensen mogen blij zijn dat ze bij mij een huis kopen ... en hier spreekt voor mijn gevoel soms
minachting voor de consument uit. Kwaliteitszorg wordt voornamelijk met de mond beleden.
Er wordt vaak door de aannemers gezegd dat een huis een handvaardig produkt is en dat er dus
alt!id gebreken zullen zijn".
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En verder: "Maar auto's worden toch ook goed afgeleverd door de fabrikant? Waarom zouden
aannemers dat dan niet kunnen?" Aanvullend wordt opgemerkt: "Ik denk dat hier een
machtsfactor meespeelt. Vaak zijn er voor het bouwen van een huis maar één of twee
aannemers die dat kunnen doen, er is weinig concurrentie" [Voorst Van en Driehuys, 1995].

Het valt overigens te betwijfelen of er een gebrek aan concurrentie is, en zo ja, of dit dan de
oorzaak voor genoemde situatie zou zijn. Veelmeer zou de oorzaak wel eens kunnen liggen in
het afsluiten van de contracten: Weet de koper wel waarvoor hij of zij tekent? Kent hij of zij
eventuele dwangmogelijkheden voor het op een reële wijze laten voldoen van de
contractafspraken?
En er zijn daarnaast gelukkig overigens genoeg aannemers, die wel kwalitatief goed werk
afleveren, en dat graag zo willen houden.

Intermezzo
In dit verband wordt gewezen op een artikel van Liesker. Daarin wordt opgemerkt, dat er in de
Nederlandse bouwnijverheid juist relatief veel concurrentie heerst. Dit komt volgens hem vooral
door de gemakkelijke toetredingsmogelijkheden tot de bouwmarkt. Op zich zou grote concurrentie
echter erin moeten resulteren dat de bouwprijzen dalen. Het tegendeel blijkt echter in hoofdlijnen
waar: Doordat met name de bouwgrond schaars dreigt te worden, en veel partijen mededingen naar
die bouwgrond, stuwt dat de grondprijzen omhoog. Daarbij komt, dat de overheid in een vroeg
stadium via de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX-nota) bekend gemaakt heeft
welke locaties tot groeilocaties bestempeld kunnen worden. Dit vormde zodoende een prachtig
''inkoopboek" voor met name projectontwikkelaars. Immers, de grondstukken waren doorgaans
nog niet aangekocht door de desbetreffende gemeenten. De stijgende grondprijzen maken dan ook,
dat in veel gevallen de bouwprijzen van woningen op die grondstukken stijgen [Liesker, 1995].

Door Milier en Sarat is een onderzoek uitgevoerd naar processen rondom de mate van claiming
in conflicten, met name: In hoeverre wordt een onderlinge "grievance" (ergemis) omgezet in
een ojjicieële "claim", en belnndt deze via eigen overleg vervolgens bij onderhandelingen
tussen advocaten uiteindelijk bij de rechter? Uit hun onderzoek kwam naar voren, dat de mate
waarin dit proces speelt onder andere te maken heeft met enerzijds (1) wie de betrokkenèn zijn
(deskundigen of leken, etc.) en anderzijds (2) wat de ernst van de situatie is (huurconflict of

dodelijk ongeval, etc.).
Duidelijk was voor hen, dat voor de mate van het opstarten van juridische procedures bij
conflicten met name het gebrek van geformaliseerde procedures rondom het onderling oplossen
van conflicten een belangrijke rol speelde [Miller and Sarat, 1980]. Geformaliseerde
procedures resulteren volgens hen met name in het volgende:
( 1)

ZU verminderen de noodzaak om juridische procedures te starten.

Immers, het is in hoofdlijnen duidelijk welke andere "minder zware" stappen men kan
nemen;
(2)

Zij maken een goede inschatting mogelijk van de mate van het succesvol kunnen
behalen van zijn of haar gelijk, zonder de noodzaak van juridische procedures.

Immers, mogelijke resultaten in vergelijkbare gevallen zijn bekend
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Als voorbeeld noemen zij de situatie bij auto-ongelukken (zoals door onder andere Franklin en
anderen onderzocht is) waarbij de schade-afwikkeling sterk geformaliseerd is, en daardoor
zelden totjuridische procedures leidt (Franklin et al, 1961].
Door met name Sander wordt in dit verband genoemd, dat doordat advocaten de geldende
procedures volgen, de partijen vaak nodeloos extra tegen elkaar opgezet worden (Sander,
1976]. Sirnon geeft daarbij aan dat deze intensivering van juridische strijd veelal te maken heeft
met de geldende juridische procedures, die partijen min of meer direct als elkaars "harde"
opponenten bestempelt. De aard van het conflict dreigt daarbij uit het oog verloren te worden,
waardoor conflicten vaak nodeloos erg "voor de rechter uitgevochten" worden, waarop ook
Turner gewezen heeft [Simon, 1978; Turner, 1989]. Blakeen Landsberg zijn het daarmee wel
in enigermate eens, maar menen daarentegen dat dit niet een algemeen geldend beeld rondom
conflicten behoeft te zijn (Blake and Landsberg, 1994].
In dit verband merken Verwoerd en Blankenburg in hun algemene onderzoek naar de
frequentie van (gedeeltelijke) juridische procedures in Nederland en Duitsland (NordrheinWestfalen) het volgende op: De grotere beschikbaarheid van rechtshulp en pseudo-rechtspraak
in Nedèrland is volgens hen de verklaring voor het feit, dat in Duitsland veel meer conflicten
voor de rechtbank uitgevochten worden. Vele potentiële rechtzaken, die in vergelijkbare
situaties in Duitsland naar de rechter gaan, worden volgens hen door het heersende systeem in
Nederland "weggefilterd" (Verwoerd en Blankenburg, 1986].
Of dit in de Duitse bouwnijverheid in alle gevallen de werkelijke reden is voor het nogal
gebruikelijke "uitvechten van conflicten voor de rechter", dient betwijfeld te worden. Naast
daadwerkelijke reële claims naar aanleiding van werkelijke gebreken, speelt bij kopers van
woningen in Duitsland ook nogal eens mee, dat "alle zware middelen" aangegrepen worden om
maar niet te behoeven betalen. Door het indienen van claims, naar aanleiding van een
geconstateerd gebrek in een opgeleverd bouwproject, probeert men bijvoorbeeld een
vermindering van de aanneemsom te verkrijgen. Zonodig gaat men daarvoor naar de rechter.
Ter illustratie: In de Duitse bouwnijverheid wordt nogal eens geprobeerd om de schade vergoed
te krijgen, op basis van "herstelkosten" of"technischewaardevermindering". Een
opdrachtgever laat dan bijvoorbeeld via zijn Gutachter weten, dat volledig herstel niet
noodzakelijk is, wanneer de opdrachtnemer bereid is een bepaald bedrag terug te betalen. Dit
als vergoeding voor de ontstane en door de Gutachter vastgestelde "technische
waardevermindering".

Intermezzo
In dit verband kan erop gewezen worden, dat in theorie in het Duitse bouwrecht het uitgangspunt
voor vergoedingen rondom schadegevallen ten gevolge van geconstateerde gebreken in een
bouwproject volgens Fischer met name gericht is op het volgende: "Het behouden van de

technische wcwrde van het gebouw staat centraal, en niet het tenietdoen van geleverde
bouwwerkzaamheden"[Fischer, 1985].
In hoofdlijnen houdt dit in: Men zal w mogelijk herstel en reparatie eisen, en pas in het
allerlaatste geval een volledige vervanging van het gebrekkige onderdeel.
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Daarbij dienen herstel en vervanging in redelijke verhouding te staan ten opzichte van de eventuele
technische waardevermindering van het gebouw, zoals onder andere § 633 van het BGB stelt [BGB,
1993]. Volledige vervanging is alleen in het uiterste geval aan de orde, een zogenaamde "ultima
ratio" [Herding und Schmalzl, 1%7].

Door onder andere Osenbrück wordt erop gewezen dat in extreme gevallen de opdrachtnemer
zelfs aansprakelijk gesteld kan worden voor gevolgschade van bouwgebreken, zoals
bijvoorbeeld: Renteverlies, tussenfinancieringskosten, ontwerp- en advieskosten en
huurderving. Dit is bijvoorbeeld geregeld in § 635 van het BGB [BGB, 1993; Osenbrück,
1988]. Dit geldt zowel voor uitvoerende alsook voor adviserende partijen. Voor bijvoorbeeld
architecten is het dan ook verstandig om een zogenaamde "Unmittelbarkeitsklausel" in hun
contracten op te nemen, om daarmee de aansprakelijkheid voor gevolgschade zoveel mogelijk
in te kunnen perken. In het algemeen verdient het echter aanbeveling voor bijvoorbeeld
adviseurs (onder andere architecten en ingenieurs) om de plicht voor het afsluiten van een
goede aansprakelijkheidsverzekering ("Haftpflichtversicherung") in Duitsland zeer serieus te
nemen. Ook voor de Nederlandse situatie dient dit in ogenschouw genomen te worden,
aangezien de consument in het algemeen steeds "claimbewuster" wordt, zoals in een artikel van
Van Hulst geconstateerd wordt [Hulst Van, 1996].
Daar haken dan ook steeds meer "derde partij en" op in, om als bemiddelaar op te kunnen treden
in conflicten, zoals ook Duynstee dat noemt [Duynstee, 1996]. In de situatie met betrekking tot
letsel en dergelijke wordt zelfs al geconstateerd dat er "... steed~ meer regelaars op lucratieve
markt in letselschade ... " verschijnen [Paalman, 1996]. Door onder andere Latham wordt op
deze ontwikkelingen met betrekking tot de bouwnijverheid ingegaan, wanneer hij constateert
dat het gebrek aan samenwerking en vertrouwen in projectteams leidt tot het verharden van de
handelwijze tussen partijen, voornamelijk door het inschakelen van onder andere een "derde
partij" (met name advocaten) bij conflicten [Latham, 1994].
3.6.6

De rol van de "derde partij" in conflictsituaties

Het blijkt in de praktijk verschil uit te maken of, en zo ja, hoe men een eventuele "derde partij"
inschakelt bij het oplossen van conflicten. Door onder andere Galanter wordt daarbij als ·
uitgangspunt genomen, dat er twee categorieën bestaan van mensen die daadwerkelijk hun
recht willen halen in conflictsituaties. Dit heeft dan betrekking op de mate van procederen
(Genoemd als "litigation": Het onderling dreigen, en vooral het procederen voor rechtbanken).
Hij onderscheidt [Galanter, 1974]:
( 1)
(2)

Diegenen, die slechts eenmalig procederen (zogenaamde "one-slwtters" );
Diegenen, die herhaaldprocederen (zogenaamde "repeat-players").

Aannemelijk is dat in het algemeen zich vooral in de eerste categorie ("one-shotters") de
particuliere personen en kleinere rechtspersonen bevinden.
Iemand die een conflict heeft met een aannemer over bijvoorbeeld een opgeleverde woning, zal
in het algemeen dat conflict slechts éénmaal meemaken.
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Immers, ook zelfs wanneer het conflict opgelost wordt, zal hij in het vervolg nog wel goed
opletten bij het ooit nog eens laten bouwen van een woning door diezelfde of een andere
aannemer. De desbetreffende aannemer echter heeft wellicht meerdere gebrekkige woningen
opgeleverd, en zal daardoor hoogstwaarschijnlijk in meerdere conflictsituaties betrokken
kunnen zijn. In zo'n geval behoort een dergelijke partij (doorgaans een grotere rechtspersoon)
tot de tweede categorie ("repeat-players").
Wat betekent dit nu volgens Galanter? Zoals hij al aangeeft, heeft met name de tweede categorie
voordelen. Zij kunnen zich immers "specialiseren" op het oplossen c.q. voorkomen van
conflictsituaties, en daardoor veelal een grotere kans hebben om dergelijke conflictsituaties te
kunnen "winnen". Dat verklaart ook in hoofdlijnen de titel van zijn artikel, namelijk: "Why the
'haves' come out ahead".

Intermezzo
De overheid kan overigens bij uitstek als een "repeat-player" beschouwd worden. Immers, ook

politieke belangen en veranderingen kunnen vaak oorzaak zijn van conflicten. Daartoe dient men
dan in discussie te treden met diezelfde overheid, die als een wel zeer ervaren "onderhandelaar"
gekenschetst kan worden, waarvan het moeilijk te winnen valt. Zij dient namelijk het algemeen
belang, en dat kan wel eens ten koste gaan van het individueel belang. In Nederland heeft zij voor
dergelijke situaties wel een "standaard"-procedure ingesteld, de zogenaamde AROB-procedure
("Administratieve Rechi>'Praak Overheids Beslissingen"), volgens welke mensen bezwaar kunnen
rnaken tegen overheidsbeslissingen. Duitsland kent in feite geen vergelijkbare speciale procedure,
waardoor eventuele conflicten dan uiteindelijk nogal eens voor de rechtbank uitgevochten worden.
Conflicten ten gevolge van politieke belangen spelen vaak rondom planologische ingrepen,
bijvoorbeeld bij infrastructurele werken als de "Betuwelijn". Daarvoor worden grondstukken
onteigend, ondanks inspraakrondes, bezwaarschriften, etc.
Een voorbeeld van conflicten ten gevolge politieke veranderingen is wellicht de oorspronkelijke
ongeldig-verklaring van contracten voor de bouw van zes wegrestaurants door een Nederlandse
motelketen in de in de voormalige DDR. Na de hereniging achtte de Duitse overheid dit contract
niet meer geldig. Diverse onderhandelingen volgden, waarna uiteindelijk de rechtbank de uitspraak
deed dat de contracten ongeldig waren. De motelketenhad " ... het algemeen belang en het belang
van het ministerie van verkeer geminacht". En daarbij: "Bovendien gelden voor de vestiging van

wegrestaurants na de hereniging andere voorschriften. Daarvoor zijn nieuwe vergunningen
noodzakelijk" [Tubantia, 1995a]. Uiteindelijk zijn diverse vergunningen in een latere fase alsnog
verleend.

Enkele voordelen van de repeat-players ten opzichte van de one-shotters tijdens procederen zijn
met name:
(a)
(b)
(c)

Zij kunnen de situatie beter van tevoren overzien (zij stellen standaard-contracten op,
stellen waarborgsamen veplicht, etc.);
Zij ontwikkelen deskundigheden en hebben makkelijk toegang tot specialisten;
Zij hebben makkelijk gelegenheid om informele contacten met institutionele
ambtsbekleders te ontwikkelen;
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(d)
(e)
(j)

Zij dienen hun geloofwaardigheid als ervaren en kundige tegenpartij te vestigen en te
handhaven;
Zij À.<mnen procederen als kansspel zien: Het "gemiddelde" succes over meerdere
zaken maakt het verlies over enkele zaken weer goed;
Zij lamnen belang hebben bij het uitlokken van uitspraken, om nieuwe regels te
kunnen laten ontstaan. Deze kunnen interessant voor hem zijn in de toekomst.

De mogelijkheid om succesvol gebmik te kunnen maken van procederen, hangt in sterke mate
samen met de financiële situatie van de partijen, de kennis, diensten van deskundigen en ook de
stand van het recht Gurisprudentie). Overigens wil dit niet zeggen, dat rijke partijen een grotere
invloed op de rechtspraak zelf uitoefenen. Bij gehanteerde gelijke rechtspraak voor arm en rijk
betekent het slechts dat zij meer gelegenheid hebben om "dure" (en daardoor goede?)
specialisten te kunnen aantrekken, om daarmee hun kansen op succes te kunnen vergroten.
Door Ehrlich wordt het als volgt verwoord: "Hoe meer men rijken en armen volgens dezelfde
juridische regels behandelt, des te meer wordt het voordeel van de rijken vergroot" [Griffiths
e.a., 1987].
Afhankelijk van de situatie en het soort conflict zal men dan wel of niet besluiten om eventueel
een derde partij (deskundige I specialist) in te schakelen. Veelal komt het via de situatie van
onderhandelingen in de eerste fase van het conflict, tot in een latere fase de inschakeling van
een deskundige, zoals bijvoorbeeld een (technisch) specialist of advocaat gedurende het
verloop van de (stagnerende) onderhandelingen. Zoals Hannink opgemerkt heeft, wordt met
name in de Duitse bouwnijverheid de fase van het onderhandelen nogal eens overgeslagen:
Men komt relatief snel met een Gutachter en I of advocaat, en dreigt met een procedure voor de
(civiele) rechtbank, of met een soort arbitragezaak ("Schiedsgericht"), waarbij doorgaans een
"Schiedsgutachten" gebruikt wordt [Hannink, 1995]. Ook het NVOB wijst op een dergelijke
werkwijze [NV OB, 1990]. Hierbij wordt opgemerkt, dat arbitrage nogal eens "tweede keus" is
ten gunste van een procedure voor de rechtbank. In Duitse standaardcontracten in de
bouwnijverheid wordt dan ook veelal niet "standaard" naar arbitrage verwezen bij
conflictsituaties.
Illustratief voor het bovenstaande is de uitspraak van Jonk, waarin gesteld wordt: "... is het in
de Duitse bouwwereld gebruikelijk om snel een schadeclaim op tafel te leggen of bij onenigheid
betalingen achter te houden. De Duitsers calculeren van tevoren al in dat er ruzie of een proces
kan komen. Er worden hele dossiers opgebouwd en de Nederlanders hebben dan helemaal
niets. Die denken de zaken wel even over de tafel te kunnen regelen" [Buters en Sloot, 1995].

Een artikel van Kosche geeft overigens weer, dat ook Duitse bouwbedrijven zelf de dupe
worden, met name van slecht betalende opdrachtgevers. Aangezien het om een "ketting van
betalingen" gaat, zoals Kosche het in hetzelfde artikel noemt, zijn ook bijvoorbeeld leveranciers
van bouwmaterialen en onderaannemers de dupe van betalingsproblemen tussen opdrachtgever
en aannemer [Kosche, 1995]. Het probleem van slecht betalende opdrachtgevers, aannemers
etc. kent Nederland trouwens ook, gezien vrij recente berichten in de vakpers [Oosten Van,
1996]. Vooral in het kader van produktaansprakelijheid staat dan toch nogal eens de
opdrachtgever sterker dan de opdrachtnemer, vooral wanneer er onenigheid is over het
geleverde bouwproject.
Daarnaast is het overigens ook in de Nederlandse bouwnijverheid nogal eens gebruikelijk om
met diverse claims en rechtzaken daaromheen te werken, zij het dat er dan wel vaak vooraf
(langdurig) onderhandeld wordt.
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Een uitspraak in een conflict rondom bouwtijdoverschrijding illustreert dit bijvoorbeeld:
"Een oplossing van het conflict is nog niet in zicht. Volgens een woordvoerder van de
provincie, wordt in eerste instantie getracht de zaak in den minne te regelen. Lukt dat niet dan
zal het conflict worden voorgelegd aan een neutrale arbiter, vrijwel zeker de Raad van Arbitrage
voor de Bouwnijverheid" [Stuvel, 1994].

Daarbij valt op, dat arbitrage in deze Nederlandse situatie wel als "eerste keus" geldt. In
Nederlandse standaardcontracten in de bouwnijverheid wordt dan ook veelal wel naar arbitrage
verwezen bij conflictsituaties.
Opmerkelijk initiatief met betrekking tot de besproken materie is de oprichting van de
Nederlandse stichting "Recht en Bouwzaken" in 1995. Die is opgericht door een drietal
personen, die op basis van "signalen uit de markt" de belangen van gedupeerde aannemers
verdedigen. Meestal betrof het daarbij voorvallen van opdrachtgevers, die ten onrechte niet
betaalden [Stuvel, 1995a]. Er wordt bijvoorbeeld gesteld: "In bodemprocedures verliest altijd
de zwakste partij. De kapitaalkrachtigen - meestal de opdrachtgever kan zich de duurste
advocaten permitteren. Vaak zijn dat advocaten van de duivel, van slechte zaken. Die praten
krommé palen nog recht". En vervolgens: "Aannemers die niet betaald krijgen door een
opdrachtgever laten het er vaak maar bij zitten, omdat ze eenvoudigweg het geld niet kunnen
missen voor een goede advocaat. Dat belemmert hen namelijk in de continuïteit van de
bedrijfsvoering. Daardoor wint altijd de partij met het meeste geld. Maar dat is niet
rechtvaardig".

Vooral de laatste twee opmerkingen komen overeen met de eerder geciteerde uitspraak van
Ehrlich [Griffiths e.a., 1987].

Intermezzo
De oprichting van de stichting Recht en Bouwzaken is gebeurt, mede naar aanleiding van
problemen rondom een niet-betalende projectontwikkelaar, die in opdracht van een Nederlandse
universiteit een gebouw op haar terrein ontwikkelde en liet bouwen. Deze projectontwikkelaar
bleek malafide praktüken te hanteren, en bleek later de in haar opdracht werkende aannemer niet te
betalen. De aannemer eiste haar betalingen vervolgens van de universiteit als uiteindelijke
opdrachtgever, aangezien hij immers indirect voor haar het gebouw had gerealiseerd. Vervolgens
bleek een verantwoordelijke functionaris van de universiteit verregaande zakelijke bemoeienis bij
de projectontwikkelaar te hebben, waardoor verstrengeling van belangen was ontstaan. Aangezien
bet ontaardde in een slepende gerechtelijke procedure (die de -relatief kleine- aannemer veel tijd en
vooral geld kostte) belandde de aannemer bijna in de problemen [Stuvel, 1995b].

Overigens kunnen ook grote concerns geconfronteerd worden met (grote) claims. Ter illustratie
wordt hier het geval van dochterondernemingen van Shell en Hoechst genoemd, die in de
Verenigde Staten met claims met een totaal van circa zes à zeven miljard dollar werden
geconfronteerd door woningbezitters. Het betrof daarbij de gevolgen van waterschade,
ontstaan door foutieve productie en levering van kunststof waterleidingbuizen in de jaren
zeventig en tachtig. Deze zaak heeft de zogenaamde status van "class action" verkregen, wat
betekent dat benadeelde partijen gezamenlijk als aanklager optraden tegen de concerns.
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Een schikkingsvoorstel door de concerns is door de rechter in eerste instantie afgewezen [Het
Financieële Dagblad, 1995]. Daarna is de claim alsnog afgekocht, wat een ander betrokken
concern, Du Pont, reeds in een eerder stadium gedaan had.

Intermezzo
In Nederland is overigens in de huidige maatschappij een trend merkbaar, waarbij in toenemende
mate onafhankelijke conflictbemiddelaars (zogenaamde "mediators") ingeschakeld worden. Dit
wordt" Alternative Dispute Resolution" (ADR) genoemd. Door onderhandeling wordt dan
geprobeerd een onderling conflict op te lossen, buiten de rechtbank om. De werkwijze berust
veelal op het principe, waarbij men probeert om een standpuntendiscussie om te buigen naar een
belangendiscussie. Arbitrage, zoals in de Nederlandse bouwnijverheid al jaren gangbaar is, is in
principe een vorm van ADR. Zoals echter in een recent artikel van Duynstee opgemerkt wordt, is
arbitrage echter in de bouwnijverheid al zodanig geïnstitutionaliseerd, dat het daar eigenlijk
nauwelijks meer als een vorm van ADR beschouwd wordt. In het genoemde artikel wordt echter
wel op de beperkte reikwijdte van het inschakelen van bemiddelaars gewezen: "Wie op zijn strepen
wil staan. kan beter meteen naar de rechter stappen" [Duynstee, 1996]. Of dit ook voor arbitrage in
de bouwnijverheid geldt, kan wellicht betwijfeld worden. In ieder geval speelt bij bemiddeling de
wil tot samenwerking een belangrijke rol, samen met het streven naar een bevredigende oplossing
voor de betrokken partijen.

Als bezwaar tegen de bestaande "normale reehtzaken" en arbitrageprocedures wordt de praktijk
van het werken met "ellenlange zich voortslepende bodemprocedures" genoemd [Stuvel,
1995a]. Belangrijk is in ieder geval, dat er een goede deskundige beoordeling gemaakt kan
worden. Deze onafhankelijke en afhankelijke deskundigen zijn onder andere:

(a)
( b)
(c)
(d)

Arbiters (onafhankelijk); in Nederland;
Arbiters (onafhankelijk); in Duitsland;
Advocaten (afhankelijk); zowel in Nederland alsook in Duitsland;
Gutachter (onafhankel~jk); vooral in Duitsland.

(a) Onafuankelijke deskundigen: Arbiters (NL)
In Nederland wordt veel gebruik gemaakt van onafhankelijke arbiters, verenigd in de Raad
voor Arbitrage. Deze hebben vooral kennis en inzicht in bouwkundige aspecten. Wanneer
standaardvoorwaarden als het U AV van toepassing verklaard worden, geldt zelfs automatisch
een verwijzing naar het oplossen van conflicten via arbitrage. De daarin gemaakte be- en
veroordelingen hebben rechtskracht.
In het voorgaande werd vooral genoemd, dat in Nederland de (kleinere) aannemers, in het
geval van conflicten met opdrachtgevers, veelal de dupe worden van ellenlange slepende
bodemprocedures via "normale rechtzaken" en arbitrageprocedures bij de Raad voor Arbitrage.
Echter, ook het omgekeerdekomt voor. In zijn inaugurelerede stelt Van den Berg namelijk, dat
de Raad voor Arbitrage veel problemen bij opleveringen toeschrijft aan falend directietoezicht
Daardoor worden aannemers doorgaans slechts beperkt aansprakelijk gesteld, ten koste van de
opdrachtgever.
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Hij zegt: "... valt op hoezeer bij de Raad het causaliteitsdenken centraal staat. Steeds wordt
bezien of door een attentere houding van de directie de schade-omvang beperkter zou zijn
geweest, waarna, naar de 1nate waarin zulks het geval blijkt, bijschrijving volgt in het debet van
de opdrachtgever". Verderop stelt hij: "In al deze zaken werd de geconstateerde
ontoereikendheid van het directietoezicht als vanzelfsprekend toegerekend aan de
opdrachtgever". Met name is echter belangrijk: "In geen van deze zaken werd daarbij aandacht
geschonken aan het in beginsel onverplichte karakter van het directietoezicht" [Berg Van den,

1993].
Uitgangspunt van de Raad voor Arbitrage blijkt daarin met name, dat de opdrachtgever ten
opzichte van de aannemer de verplichting heeft, om de schade te beperken. Automatisch wordt
daarbij de (toezichthoudende) directie vereenzelvigd met de opdrachtgever, wat op zijn minst
voorbarig is. Immers, de opdrachtgever is doorgaans een leek op het vakgebied, die zichjuist
laat bijstaan door een deskundige(r) directie? Van den Berg stelt dan ook, dat een
opdrachtgever contractueel niet verplicht is om directietoezicht te (laten) houden. Wanneer hij
het onverplicht echter wellaat doen, is het daarom echter nog niet reëel, om hem in
voorkomende gevallen inefficiënt toezicht aan te rekenen. De schadegevolgen kunnen volgens
hem alleen dan aan de opdrachtgever toegerekend worden, wanneer voldaan is aan de volgende
drie voorwaarden [Berg Van den, 1993; Verstegen, 1994]:
( 1)

(2)
( 3)

Door de houding van de directie moet bij de aannemer het vertrouwen zijn gewekt dat
hij op de juiste wijze werkzaam was;
Dat gewekte vertrouwen moet gerechtvaardigd zijn;
De schade moet mede veroorzaakt zijn door het voortbouwen op het gewekte
vertrouwen.

Door Jansen wordt daar ook op gewezen, wanneer hij onder andere een relatie legt tussen de
VOB en de UAV. Daarin wordt gewezen op het feit, dat in principe een opdrachtgever niet
aansprakelijk gesteld kan worden voor uitvoeringsfouten van een aannemer. Ook niet op grond
van falend directietoezicht, wanneer daar niet expliciet iets over in de opdracht vermeld staat.
Immers, de opdrachtgever is niet stilzwijgend verplicht om toezicht te houden tijdens de
uitvoering. In de Nederlandse en vooral in de Duitse situatie is een beroep op "eigen schuld" bij
gemaakte fouten tijdens de uitvoering, het Duitse zogenaamde "mitwirkendes Verschulden" (in
Groot Britannië: "contributory negligence") dan ook niet direct mogelijk voor de aannemer
[Jansen, 1994]. Na de oplevering wordt dat vooral in de Duitse situatie wat anders. Immers,
daar draait de bewijslast voor gemaakte fouten om, en komt dan bij de opdrachtgever te liggen,
waarop onder andere ook Van der Dungen gewezen heeft [Dungen Van den, 1995].
Daarnaast is in dit geval ook interessant de Duitse interpretatie, waarin vooral uitgegaan wordt
van de aansprakelijkheidsplicht van ontwerpende en controlerende deskundigen, zoals
Architekten, Prüfingenieure en Bauleiter: Zij zijn in principe persoonlijk aansprakelijk te
stellen, wanneer er fouten in ontwerp, in controlewerkzaamheden of in toezicht op de
bouwplaats optreden. Daartoe dienen zij een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
Door Kreifels wordt met betrekking tot architecten op het volgende gewezen: Het
architectencontract is een zogenaamd "Werkvertrag". Dat houdt in, dat niet alleen bepaalde
diensten geleverd dienen te worden, maar dat het een "mentaal product" is, wat zo foutvrij
mogelijk dient te zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor het ontwerp, maar ook voor de
coördinatietaken tijdens het uitvoeringsproces.
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Het Werkvertrag heeft ook betrekking op andere partijen, zoals adviseurs en aannemers. Bij
levering van goederen ("Lieferungsvertrag") speelt echter alleen de hoedanigheid en kwaliteit
van de geleverde goederen een rol [Kreifels, 1993].
Uiteindelijk worden in Duitsland tijdens het bouwproces dan ook relatiefvaak conflicten
"uitgevochten" tussen aannemer en genoemde partijen, waarbij de opdrachtgever buiten spel
blijft: Hij of zij schuift immers alle schuld af naar de genoemde partijen, en houdt betalingen in,
vooral wanneer het project in gebreke blijft. Reesen schrijft in zijn artikel: "Duitse
opdrachtgevers laten namelijk in hun contracten opnemen dat zij een flinke smak geld inhouden
als zij niet tevreden zijn over de geleverde prestaties. Bovendien betalen zij de laatste tennijnen
pas als alles honderd procent in orde is". Echter, bouwkundig zal nagenoeg nooit alles honderd

procent kunnen zijn, waardoor betalingen meestal onvolledig zijn. Hij noemt in dit verband
nog: "Maar als er iets mis is, houden ze onherroepelijk het geld vast" [Heesen, 1995].
(b) Onafhankelijke deskundigen: Arbiters (D)
Door Wiegand wordt opgemerkt, dat het in de Duitse bouwnijverheid niet automatisch
gebruikelijk is om conflicten via een Raad voor Arbitrage op te lossen, zoals bijvoorbeeld wel
voor Britse en Nederlandse standaardcontracten in de bouwnijverheid geldt (bijvoorbeeld de
Britse Art.35 JCT, Cl 66 I.C.E., en de Nederlandse UA V). Zelfs in de Duitse VOB, verplicht
voor overheidsopdrachten, en veelal ook gebruikt bij private opdrachten, staat geen
verplichting tot het opnemen van een verwijzing naar arbitrageregelingen in conflictsituaties. In
het desbetreffende artikel over conflicten (zogenaamde "Streitigkeiten ", § 18lid 4 van de
VOB/B) wordt er daarnaast wel op gewezen, dat conflicten een opdrachtnemer geen recht
geven om zijn werkzaamheden (tijdelijk) te stoppen, wat ook in de Nederlandse situatie in § 50
lid 1 van de UAV zo geregeld is.
Er wordt in de Duitse situatie bij het toepassen van arbitrage bij conflicten uitgegaan van het
gebruikelijke separate regelen van dergelijke aspecten, bijvoorbeeld via een eventueel extra op
te nemen clausule voor toepassing van arbitrage in conflictsituaties. In onder andere § 1027 van
de Zivil ProzeB Ordnung (ZPO) staat een dergelijke regeling vermeld [Wiegand, 1987].
In dit verband kan ook de opvatting van Vijgen genoemd worden, die met name pleit voor het
meer toepassen van arbitrage (als voorbeeld van een geformaliseerde procedure), waardoor de
druk op de civiele rechtbanken af zal kunnen nemen. [Vijgen, 1991]. Bijkomend voordeel kan
dan zijn, dat bijna uitsluitend terzake deskundige personen in het conflict betrokken worden.
Deze personen kunnen in principe technische deskundigen, zoals Gutachter, zijn, maar in
specifieke gevallen bijvoorbeeld ook juristen, die dan gebruik maken van door Gutachter
gemaakte (technische) beoordelingen.
(c) Afhankelijke deskundigen: Advocaten (NL en D)
Het belang van een advocaat in rechtzaken moet niet onderschat worden. Niet alleen heeft hij
een grondige kennis van het rechtsysteem, en kan hij mogelijkheden c.q. kansen daarin van
zijn cliënt inschatten, maar daarnaast heeft hij ook contacten. Hij treedt op als "afhankelijke"
deskundige: Immers door zijn kennis en contacten probeert hij het recht naar zijn hand c.q. de
hand van de cliënt te zetten. Deze contacten, met name binnen het gerechtelijk systeem, zijn
doorgaans blijvend van aard, terwijl de contacten met de cliënt doorgaans tijdelijk zijn (met
name in het geval van de "one-shotter"). Blumberg merkt hierover op: "... advocaten in

strafzaken hebben, of ze nu betaald dan wel toegewezen zijn, nauwe en duurzame banden met
het Openbaar Ministerie en de rechtbank zelf. Verbindingslijnen, beïnvloeding en de pers, zijn
essentieel voor de strafrechtpraktijk: Verdachten komen en gaan in het gerechtelijk systeem,
maar het systeem ze(f en het personeel blijven en zetten hun respectieve loopbaan voort. .. ".
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En verder: " ... de advocaat van de verdachte heeft veel sterkere professionele, economische,
intellectuele en andere banden met de verschillende elementen van het gerechtelijk systeem dan
met zijn eigen cliënt" [Blumberg, 1967; Griffiths e.a., 1987]. Doordat de advocaat relatief

gemakkelijk toegang heeft tot de rechtbank, bijvoorbeeld in geval van conflctsituaties, kan deze
mogelijkheid met name gebruikt worden om daarmee te dreigen tegenover de andere partij. Of,
en zo ja, wanneer daadwerkelijk een rechtzaak aangespannen wordt, hangt dan in sterke mate
af van de onderhandelingssituatie tussen de betrokken partijen.
(d) Onafhankelijke deskundigen: Gutachter (D)
In tegenstelling tot de "afhankelijke" hoedanigheid, zoals genoemd is bij de advocaten, kan de
praktijk van de Gutachter in de Duitse bouwnijverheid officieel als "onafhankelijk" beschouwd
worden. Hij is terzake deskundig op bouwtechnisch gebied, en is daarvoor beëidigd. Daarmee
is hij wat te vergelijken met een Nederlandse arbiter, maar kan in principe bij zowel "normale"
onderhandelingen, alsook bij arbitrage en civiele rechtzaken een rol spelen; meestal in
combinatie met een jurist, zoals een advocaat. Een Gutachter geeft een oordeel over wat
technisch als "algemeen goed" c.q. "geaccepteerd" gevonden wordt. Met deze onafhankelijke
beoordeling c.q. advies wordt in het algemeen "gedreigd" bij conflicten. Daarbij wordt die
gemaakte beoordeling c.q. advies eventueel in de vorm van een zogenaamd "Schiedsgutachten"
gebruikt, wanneer het conflict leidt tot een eventuele arbitragezaak ("Schiedsgericht") of een
eventuele (civiele) rechtzaak.
Een Gutachter wordt in eerste instantie nogal eens ingeschakeld door vooral de beschuldigende
partij bij onderhandelingen rondom conflicten. Deze partij betaalt dan ook de Gutachter, en
deze zal daarvoor zijn belangen graag verdedigd c.q. onderstreept zien. Dit kan nog wel eens
een risico op enig subjectief oordeel geven. Bij arbitrage of civiele rechtzaken wordt de
Gutachter in het algemeen betaald door de uiteindelijk schuldige partij. Om daar een mogelijke
subjectieve beïnvloeding van de Gutachter uit te sluiten, wordt dan onder andere door rechters
in een rechtzaak nogal eens een extra Gutachter ingeschakeld, die vervolgens een onafhankelijk
(technisch) oordeel moet geven, buiten de betrokken partijen om.
3.6. 7

Welke conflicthanteringssystemen toepassen?

De in de voorgaande paragraaf genoemde "derden" vervullen allen een min of meer

bemiddelende, dreigende, beoordelende of veroordelende rol in conflictsituaties. Is het echter
noodzakelijk een dergelijke deskundige in te roepen bij conflcitsituaties? Zoals eerder genoemd,
kan immers alleen al het inschakelen van advocaten een conflict doen verharden, en de zakelijke
relatie verstoren [Sander, 1976; Simon, 1978]. Het is daarom aan te bevelen om niet direct met
de "zwaarste" middelen conflicten proberen op te lossen.
In de Nederlandse situatie is het dan ook nog steeds gangbaar, om zoveel als mogelijk is met
onderlinge onderhandelingen als conflicthanteringssysteem tot een oplossing te komen. De
mogelijke inschakeling van deskundigen wordt daarbij vooral als een dreiging gebruikt, om een
conflict op te kunnen lossen. Daarnaast kan van bemiddelaars gebruik worden gemaakt, die
proberen om als neutrale (en vooral vrijblijvende) beoordelaar in een conflict op te treden. Van
hun pogingen tot bemiddeling gaat echter geen rechtskracht uit. DoorBlakeen Landsberg
wordt in dit verband gesteld, dat dergelijke bemiddelaars zelfs zo vroeg mogelijk in het
bouwproces ingeschakeld dienen te worden, waarbij hun rol dan vooral gericht is op
advisering en inschatting rondom de risico's van bouwprojecten en het voorkomen van
conflicten daarbij. zoals zij het noemen: "... as consultants rather than harbringers of litigation"
[Blake and Landsberg, 1994].
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En dat een dergelijke risicoinschatting c.q. -beheersing nodig is, vooral in het internationale
(bouw)bedrijfsleven, geeft onder andere Stevens aan als hij zegt: "De wereldmarkt zit vol
,juridische valkuilen" [Stevens, 1995]. In de Duitse situatie is het echter gebruikelijk om niet
alleen te dreigen, maar vooral ook daadwerkelijk deskundigen erbij te halen, en zo mogelijk
door te vechten tot voor de rechtbank. Het min of meer "gebrek aan tussenliggende
procedures" (pseudo-rechtspraak) zou voor een dergelijk conflicthanteringssysteem daarvoor
de oorzaak kunnen zijn, zoals Verwoerd en Blankenburg aangegeven hebben [Verwoerd en
Blankenburg, 1986]. Daarnaast kan wellicht ook de door Hofstede geconstateerde relatief grote
mate van onzekerheidsvermijding in Duitsland een mogelijke oorzaak zijn. Men wacht bij
mogelijke conflicten niet af en neemt geen risico, en schakelt direct "het zwaarste geschut" in.
De Duitse voorkeur voor procesgerichte organisaties kan hier ook een belangrijke rol spelen:
Men volgt zo mogelijke officiële procedures, om daarmee onzekerheden in project- c.q.
bedrijfsorganisaties te kunnen voorkomen. In het geval van mogelijke conflicten is het in ieder
geval verstandig om dan ook zelf de door de tegenpartij gekozen werkwijze te volgen, en dan
ook deskundigen erbij te halen. Door Galanter worden verschillende conflicthanteringssystemen, zoals onderhandelingen, arbitrage en volledige rechtspraak, in een grafiek geplaatst.
Deze relateert hij op de horizontale as aan sancties, die door een eventueel in te roepen "derde
partij" genomen kunnen worden. Op de verticale as relateert hij deze aan een door die
betrokken "derde partij" te hanteren mate van toe te passen beoordelingsnormen en -regels
[Galanter, 1974; Griffiths e.a., 1987]. In afbeelding 3.9 is dat schematisch weergegeven.
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Afbeelding 3.9 Overzicht van conflicthanteringssystemen volgens Galanter, met daarin
aangegeven "gebieden" van prominente conjlicthanteringssystemen in de Nederlandse en
Duitse bouwn~jverheid [Galanter, 1974; Griffiths e.a., 1987]
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In afbeelding 3.9 is tevens aangegeven in welk prominent "gebied" conflicthanteringssystemen
in de Nederlandse en Duitse bouwnijverheid zich vooral bevinden: In Nederland vooral in de
onderhandelingssfeer en arbitrage, en in Duitsland vooral in de civiele rechtspraaksfeer. In
Duitsland worden in conflicten namelijk de fasen "naming", "blaming" en vooral "claiming"
bijna altijd bereikt, eindigende voor de rechtbank. Dit in tegenstelling tot in Nederland, waar
conflicten nogal eens onderling opgelost worden, zoals onder andere Olila weergegeven heeft
[Olila, 1995]. Door onder andere Vijgen wordt er daarom voor gepleit, om in Duitsland meer
gebruik te gaan maken van arbitrageprocedures, om daarmee de druk op de civiele rechtbanken
te doen afnemen [Vijgen, 1991].
Overigens lijkt in Nederland het omgekeerde het geval te zijn, en lijkt het wel de "Duitse kant"
op te gaan. Men weet immers bij conflicten steeds vaker "de weg naar de rechtbank" te vinden,
vooral ten koste van onderlinge onderhandelingen en arbitrage.
3.6.8

Resumerend

Inspraak en vroegtijdige afstemming tussen partijen is met name belangrijk om (slepende)
conflicten te kunnen voorkomen. Door Van Riemsdijk is in dit verband met betrekking tot
grotere ondernemingen onderzocht onder welke omstandigheden sociale acties ontstaan, hoe
ondernemingen erop reageren, en of de acties zijn te voorkomen. Daaruit blijkt, dat het voor
(grotere) ondernemingen verstandig is om al in een vroeg stadium de dialoog aan te gaan met
de tegenpartij. Daarmee worden slepende conflictsituaties nogal eens voorkomen [Riemsdijk
Van, 1994]. Dit gegeven zou ook wellicht vertaald kunnen worden naar de overheid, die
daarvan in Nederland al min of meer gebruik maakt, onder andere via AROB-procedures. De
Duitse overheid zou wellicht ook dergelijke "standaard"-procedures kunnen gaan hanteren, om
daarmee het in afbeelding 3.9 aanwezige min of meer "lege gebied" tussen "onderhandelingen"
en "volledige rechtspraak" te vullen. Wellicht dat daardoor de private partijen in de Duitse
bouwnijverheid gaan volgen, en ook minder via civiele rechtzaken hun gelijk proberen te halen.
De in Nederland waarneembare trend om conflictenjuist meer via de civiele rechtbank op te
gaan lossen, is dan ook op zijn minst verontrustend te noemen.

3. 7

RESUMEREND

De in dit hoofdstuk en in bijlageBbesproken aandachtspunten rondom "menselijk gedrag",
tegen de achtergrond van het in hoofdstuk 2 en bijlage A besproken Nederlandse en Duitse
bouwproces, worden in hoofdstuk 4 gebruikt om een hypothese op te kunnen stellen voor het
vervolg van dit onderzoek.
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4
HYPOTHESE
4.1

INLEIDING

In de voorgaande hoofdstukken 2 en 3 is gesproken over met name respectievelijk organisatie
van het bouwproces en cultuur-aspecten, als achtergronden voor verschillen tussen Nederland
en Duitsland in de organisatie van het bouwproces. Daarbij zijn vooral de theoretische kanten
van deze onderwerpen belicht, met zijdelings praktische aspecten. Om echter inzicht te kunnen
verkijgen in wat werkelijk belangrijk gevonden wordt in de huidige (bouw)bedrijfspraktijk, is
een aantal interviews gehouden met mensen uit de desbetreffende (bouw)bedrijfspraktijk.
Geertz geeft het belang van dergelijk veldwerk voor onderzoek treffend weer, als hij zegt: "Ij
you want to understand what a science is you should look in the first instanee not at its theories
or findings and certainly not at what its apologists say about it; you should look at what the
practitioners ojit do" [Geertz, 1973]. Resultaten uit de interviews worden gebruikt om daarin

partronen te herkennen. Daarmee wordt een hypothese opgesteld, welke door onder andere
analyse van case-studies in het volgende hoofdstuk getoetst wordt.

4.2

OPZET VAN DE INTERVIEWS

4.2.1

Voorbereiding

Bij het uitvoeren van interviews tijdens dit onderzoek is gekozen voor zogenaamde "diepteinterviews". Daarbij werd de geïnterviewde gedurende langere tijd ondervraagd, waarbij een
memo-recorder de gegevens op geluidsband vastlegde. Tegelijkertijd werden door de
interviewer aantekeningen gemaakt. De geluidsband werd na afloop letterlijk uitgetypt, waarbij
met name de sfeer van het gesprek een extra dimensie kon geven: Aarzelingen, directe of
ontwijkende antwoorden, etc. werden zo meer duidelijk. Tezamen met de gemaakte
aantekeningen tijdens de elk circa twee uur durende interviews werden de resultaten verwerkt.
4.2.2

Waarde van de interviews

Dat interviews van waarde kunnen zijn voor onderzoek gaf het hiervoor aangehaalde citaat van
Geertz weer. Met name bedrijfs-anttopologen gebruiken deze onderzoeksmethode om
bijvoorbeeld het functioneren van een bedrijfsorganisatie door te kunnen lichten.
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Zoals Olila het noemt: "... to gain insight and understanding in the management of and
interactions in work places" [Olila, 1994]. Aangezien echter een interview in het algemeen een
momentopname is, ook een diepte-interview, zou de waarde een zekere beperking in zich
kunnen houden. Een beschrijving alleen op basis van momentopnamen zou een geconstrueerde
werkelijkheid kunnen zijn, in afwijking van de echte werkelijkheid. Om dat risico zoveel
mogelijk te kunnen ondervangen, is er in dit onderzoek voor gekozen om met name die
personen te interviewen, waarmee sinds enkele jaren deels samengewerkt is in een gedeeltelijk
participerende waarneming binnen de desbetreffende bedrijven. Dit, gekoppeld aan de
onderzochte theorieën, draagt bij aan de betrouwbaarheid van het gehele onderzoek in het nogal
dynamische onderzoeksveld van het (inter)nationale bouwproces.
Overigens merken Berger en Luckmann op, dat een zekere subjectiviteit bij elke vorm van
wetenschap aanwezig zal zijn. Zij stellen [Berger and Luckmann, 1971]: "Dit betekent dat een
wetenschappelijke theorie over deze werkelijkheid niet noodzakelijk meer geldig of waar is dan
een individuele mening over diezelfde werkelijkheid. Beide theorieën I meningen zijn 'sociale
produkten ', die verbeterd kunnen worden door onderzoek en testen". Het verschil zit volgens
hen met name in (1) de methode (wetenschappelijk onderzoek versus alledaags waarnemen) en
in (2) de presentatie van de verkregen gegevens (formele beschreven situaties versus informele
dagelijkse meningsuitingen). Ook Rookeen Seymour doelen daarop, als zij zeggen [Rooke and
Seymour, 1995]: "A researcher's version ofthe industry's culture can have no more validity
than that of any other member. The most researchers can hope to do, is to report in an adequate
way the points of view which are expressed to them".
Wanneer men zich het bovenstaande blijft realiseren, dan zal het duidelijk zijn dat bij
theorievorming altijd een zekere subjectiviteit en afhankelijkheid van de situatie een rol speelt.
Echter, het min of meer continue volgen en analyseren van de situatie, zoals in dit onderzoek
uitgevoerd is, zal de betrouwbaarheid van de resultaten ten goede kunnen komen.
4.2.3

Interpretatie van de resultaten

Bij het analyseren van de resultaten uit interviews bestaat altijd een risico van zogenaamde
"vervuiling" van data. Dean en Whyte, en ook Spradley, geven als mogelijke
vervuilingsbronnen weer [Dean and Whyte, 1969; Spradley, 1979]:
(1)
(2)
(3)
(4)

Motieven:
Heeft de geïnterviewde belang bij bijvoorbeeld een positief beeld?;
Belemmeringen:
Is de geïnterviewde spontaan, wil hij of zij wat vertellen?;
Imago:
Wil de geïnterviewde zichzelf c.q. de situatie beter voordoen dan in werkelijkheid?;
Stemming:
Speelt het humeur van de geïnterviewde een rol bij de beleving c.q. verstrekking van
gevraagde gegevens?

In deze aspecten is moeilijk inzicht te verkrijgen, met name wanneer men de geïnterviewden
slechts éénrnalig in het onderzoek betrekt. In dit onderzoek is echter met vier van de vijf

geïnterviewden gedurende een periode van meer dan twee jaar min of meer regelmatig
samengewerkt.
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Daardoor kan gesteld worden, dat de door de interviews verkregen gegevens in redelijkerwijze
betrouwbaar zijn. Dit te meer, omdat zij ondersteund worden door eigen participerende
waarnemingen tijdens het "meekijken" in de diverse organisaties. Zoals in de voorgaande
paragraaf gemeld is, sluit dit een zekere subjectiviteit niet uit, maar de opmerking van Dean en
Whyte spreekt in dit geval wellicht boekdelen: "Een onderzoeker nwet zich niet afvragen 'Hoe
weet ik of de geïnterviewde de waarheid spreekt?', m11ar moet meer denken: 'Wat zeggen de
antwoorden van de geïnterviewde over zijn of haar ervaringen en gevoelens, en welke
gevolgtrekkingen kunnen daaruit gehaald worden met betrekking tot de door hem of haar
beleefde situatie?" [Dean and Whyte, 1969].
De in het voorgaande besproken onvermijdelijke subjectiviteit is niet direct van bezwaar voor
dit onderzoek. Immers, het verkrijgen van inzicht in de materie door middel van reële praktijkervaringen van "insiders" speelt een belangrijke rol hierin. Door over langere perioden deze
"insiders" te observeren als onderzoeker, als "outsider", kan het totale beeld van de situatie
steeds duidelijker worden.

Intermezzo
Het kan overigens wel eens moeilijk zijn om als onderzoeker een ~outsider" te blijven. Men loopt
immers het gevaar, dat men niet geheel meer "buiten" de situatie kan blijven staan, vooral
wanneer men gedurende langere tijd in een organisatie of situatie participeert. Sanders benoemt
onder andere dit probleem, wanneer hij het heeft over "being a third culture man" [Sanders, 1995].
Daarnaast heeft het wel als voordeel, dat men een organisatie of situatie beter kan inschatten,
wanneer men er wat nader bij betrokken raakt. Van daaruit zou men dan de noodzaak c.q. waarde
van ontwikkelingen en vernieuwingen van bijvoorbeeld de organisatie in relatie tot zijn omgeving
(bijvoorbeeld de bouwmarkt) beter kunnen beoordelen'. Dit sluit ook aan op wat onder andere
Morgan noemt, als hij hetheeft over "imaginization" [Morgan, 1993]. Vooral duidthij dan op het
ontwikkelen van nieuwe ideeën over organisatie en management, met name gericht op het herpositioneren van onszelf en wat we doen als bijvoorbeeld persoon of bedrijf in een bepaalde
bedrijfstak.

Door Neuijen wordt een dergelijke werkwijze ook beschreven, wanneer hij wijst op het
zogenaamde "Johari-window" [Board De, 1978; Neuijen, 1992].
In het Johari-window, wat door Joe Luft en Harry Ingham ontwikkeld is, wordt door middel
van vier gebieden schematisch weergegeven dat zowel onderzoeker ("outsider") alsook
geobserveerde ("insider") te maken hebben met gebieden van denken en handelen die
gezamenlijk met elkaar besproken kunnen worden, maar ook en vooral met gebieden van
denken en handelen, die voor elkaar verborgen blijven. Door onderzoek wordt er dan
geprobeerd het onbeschrijfbare gebied zo klein als mogelijk te laten worden, zodat het inzicht in
het beschouwde onderzoeksgebied zo groot mogelijk kan worden [Board De, 1978]. In
afbeelding 4.1 is een dergelijk "Johari-window" weergegeven, waarbij in (a) de neutrale
situatie afgebeeld wordt (elk gebied even groot), en in (b) afgebeeld wordt het streven naar
verkleining van het onbeschrijfbare gebied [Board De, 1978; Neuijen, 1992].
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Afbeelding 4.1 Johari-window, met (a) neutrale situatie en (b) streven naar
verkleining van onbeschrijfbare gebied {Board De, 1978; Neuijen, 1992}

Samen met geanalyseerde theorie en relevante ervaringen van deskundigen buiten de direct
beschouwde bedrijfssituaties in de bouwprocessen, kan binnen het onderzoek bijgedragen
worden aan inzicht in de beschouwde bouwprocessen. Een beschrijving van terugkoppeling
van verkregen resultaten met een panel van externe deskundigen is in het laatste hoofdstuk
opgenomen.
4.2.4

Aandachtsgebieden

Er is in dit onderzoek gekozen voor het confronteren van de geïnterviewde personen met een
aantal aandachtsgebieden. Daarbij werd gevraagd of men bepaalde kwesties ervaren had met
betrekking tot die desbetreffende aandachtsgebieden. Achtergrond is daarbij het uitgangspunt
om te letten op zogenaamde "critical-incidents" (kritieke situaties): Dat wil zeggen, probeer aan
te geven welke kwesties voor de desbetreffende aandachtsgebieden een belangrijke rol
speelden.
Dat kan zowel een positieve alsook een negatieve rol geweest zijn. Hun reacties op die
aandachtsgebieden, gecombineerd met diverse door hen gegeven overige informatie, welke
daardoor in het bijzonder bij hen opgeroepen werd, was basis voor de resultaten van de
interviews. In deze resultaten zijn patronen herkend, waarmee in het vervolg van dit hoofdstuk
de hypothese opgesteld is.
Overigens wordt door onder andere Clegg en Dunkerley vooral de negatieve rol van kritieke
situaties geanalyseerd, zoals ook Schein dat doet. Daarbij gebruiken zij deze analyses vooral
om het functioneren van organisaties en mensen daarin te kunnen beoordelen [Clegg and
Dunkerley, 1980; Schein, 1985].
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Op basis van analyses van de theorie, onder andere beschreven in de voorgaande hoofdstukken
2 en 3 en bijlagen A en B, zijn een aantal aandachtsgebieden vastgesteld. De volgende worden
hier genoemd:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

Organisatie bouwproces;
Aanbesteding;
Bedrijfscultuur en -Organisatie;
Contacten en Contracten;
Conflict;
Onderhandelingen;
Mensen;
Algemeen.

De opmerkingen uit de interviews zijn geanalyseerd, en zoveel mogelijk geprobeerd onder te
brengen onder de noemer van de desbetreffende aandachtsgebieden. Daardoor werd er een
soort "profiel" van het interview duidelijk. De aandachtsgebieden, welke de meeste nadruk
verkregen van de geïnterviewden, verkregen daarbij een signaal-functie. Geplaatst tegen de
diverse ervaringen in de interviews, maakten zij de kwesties daardoor duidelijk, zoals de
geïnterviewde die ervaren had.
4.2.5

Geïnterviewde personen

Voor de interviews zijn diverse personen geselecteerd. Daarbij werden met name die personen
geselecteerd, met welke ook in de afgelopen jaren regelmatig contact was gedurende de eigen
participerende waarnemingen in de beschouwde organisaties. Daarmee werd zoveel mogelijk
geprobeerd een zekere subjectiviteit te voorkomen. Gezien de beschikbare periode zijn vier
personen geselecteerd uit de beschouwde organisatîes. Als extra is een vijfde persoon gekozen,
buiten de beschouwde organisaties, die, evenals de andere vier personen, ook over ervaring
beschikte binnen Duitse en Nederlandse bouwprocessen.
Refererend aan de in hoofdstuk 1 gemaakte afbakening, waren de geïnterviewde personen met
name mensen die:
(I)
(2)
(3)
(4)

actief zijn in de woningbouw en I of utiliteitsbouw;
als werkgebied de nieuwe Duitse deelstaten hebben (met name Berlijn en
Brandenburg);
werkzaam zijn bij bouwbedrijven en I ofprojectontwikkelaars;
inzicht en ervaring hebben in het bouwproces.

De interviews zijn in 1995 gehouden in de periode tussen maart en mei. De volgende personen
zijn daarbij geïnterviewd:
(a)
(b)
( c)

Nederlandse directeur van Duitse project-ontwikkelaar, onderdeel van een
Nederlandse holding;
Nederlandse projectmanager van een Duits bouwbedrijf, onderdeel van een
Nederlandse holding;
Duitse projectmanager van een Duitse project-ontwikkelaar, onderdeel van een
Nederlandse holding;
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( d)
( e)

Nederlandse projectcalculator van een Duits bouwbedrijf, onderdeel van een
Nederlandse holding;
Nederlandse divisiedirecteur van een Duits bouwbedrijf, onderdeel van een
Nederland~e holding.

De geïnterviewden werden aan de hand van een aantal in de vorige paragraaf genoemde
aandachtsgebieden naar hun ervaringen gevraagd. Spontaan kwamen er daarop diverse
reacties. Bij de geïnterviewde persoon (a) werden met name ervaringen met projectontwikkeling binnen het bouwproces besproken, evenals het bedrijfsmanagerneut daarvan.
Ervaringen met het overall-management van het uitvoerende bouwproces werden met name met
de personen (b) en (c) besproken, terwijl persoon (d) vooral ervaringen rondom
werkvoorbereiding en uitvoeringsprocessen weergaf. Persoon (e) tenslotte gaf ervaringen
rondom algemene visie en coördinatie van het bedrijfsmanagerneut weer. Uiteraard waren er in
de gesprekken ook diverse overlappingen tussen deze onderwerpen.
De werkgevers van de personen (a) tot en met (d) zijn allen geheel of gedeeltelijk bedrijven,
waarin regelmatig participerende waarnemingen plaatsgevonden hebben. In het bedrijf, waarin
persoon (e) werkzaam is, is dit niet het geval geweest.

4.3

RESULTATEN VAN DE INTERVIEWS

4.3.1

Samenvatting van de resultaten

Voor de diverse onderscheiden aandachtsgebieden zijn op basis van de interviews een aantal
hoofdlijnen rondom ervaren kwesties vast te stellen. Enkele daarvan worden voor de
desbetreffende aandachtsgebieden hier beknbpt in telegramstijl weergegeven, gerelateerd aan
door de geïnterviewde ervaren situaties in de Duitse bouwnijverheid:
(a) Organisatie bouwproces:

Er zijn veel regels en voorschriften, waarmee rekening gehouden dient te worden. Partijen in
samenwerkingsverbanden dienen wel goed bij elkaar te passen, om eventuele moeilijkheden te
kunnen voorkomen. Versnipperit)g van het bouwproces veroorzaakt veel communicatie- en
afstemmingsfouten tussen partijen.
(b) Aanbesteding:

Om werk van de markt te halen door middel van aanbestedingen, moetje als het ware altijd in
een conflictcultuur (vechtcultuur) werken.
De bouwteamgedachte, door samen met opdrachtgever en architect een plan te ontwikkelen en
expertise in een vroeg stadium van het project in te brengen, is in Duitsland niet echt
gebruikelijk.
( c) Bedrijftcultuur en Organisatie:

Zeer strakke regeling en hërarchie van (Duitse) project-organisaties veroorzaken nogal eens een
"onnodige" bureaucratie. Flexibiliteit en improvisatievermogen is vaak niet aanwezig bij Duitse
organisaties. Overigens is een organisatie, welke alleen maar vertrouwt op improvisatie en
vlakke structuren, ook niet altijd goed, aangezien er uiteraard wel controle en bijsturing
mogelijk dient te zijn.
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(d) Contacten en Contracten:

Er zijn vaak zakelijke wantrouwensrelaties, die het blijkbaar noodzakelijk maken om met een
groot aantal contract-voorwaarden te werken. Daarnaast bestaat er nogal eens onduidelijkheid
over "ongeschreven regels", die achteraf wel van toepassing blijken te zijn. Daardoor
benadelen zij diegene, die deze regels niet kent. Streef naar het reduceren van contractuele
raakvlakken, en bouw aan een goede vertrouwensband met andere partijen.
(e) Conflict:

Er bestaat de indruk, dat in Duitsland doorgaans de conflictsituatie bewust gezocht wordt. Alles
wordt als het ware "dichtgetimmerd" met contracten. De andere partij probeert je vaak te
benadelen, ten gunste van zichzelf. Dat lukt ook nogal eens, omdat de andere partij vaak wel
"alle" regels kent. Bij conflicten benadrukt men vooral de schuldvraag, in plaats van te werken
aan een oplossing.
(j) Onderhandelingen:

Wanneer geen afspraken op papier vastgelegd zijn, levert dat problemen op. Als de betrokken
partijen ieder een gelijk belang hebben, beboeft minder op papier vastgelegd te worden. Streef
naar een "win-win"-situatie. Een Nederlander wil nogal eens improviseren, ook tijdens
meningsverschillen in onderhandelingen. Een Duitser volgt toch veelal de regels. Er heerst een
nogal formele sfeer op vergaderingen. Vooral tegen een chef wordt niet gauw wat gemopperd.
Het uiten van meningen op een vergadering gaat blijkbaar nogal eens moeizaam. Wellicht wil
men niemand kwetsen.
(g) Mensen:
In Duitsland heerst een grote "regeltjes-cultuur". Wellicht dat de onzekerheid van Duitsers de

oorzaak daarvoor is. Vaak is er een nogal arrogant gedrag van voormalige West-Duitsers, in
tegenstelling tot voormalige Oost-Duitsers. Let vootal op het belang van een open houding tot
samenwerking. Een houding aannemen van "ik vertel je wel even hoe het moet" werkt niet.
(h) Algemeen:

Gebrek aan internationale ervaringen, en het min of meer onvermijdelijke betalen van
"leergeld", spelen een belangrijke rol bij het wel of niet succesvol actief zijn op de Duitse
bouwmarkt.
4.3.2

Samenhang tussen de resultaten

De resultaten uit de interviews, waarbij de geïnterviewde personen aangaven welke kwesties
met name belangrijk waren als "critical-incident" (bijvoorbeeld omdat zij die positief of juist
negatief ervaren hadden) geven een bepaald beeld te zien, zoals in de voorgaande paragraaf
weergegeven is. Men zou kunnen stellen dat in principe "alles met alles" samenhangt, en dat
ieder aandachtsgebied elkaar beïnvloed. Om deze onderlinge invloeden nader te kunnen
gebruiken in dit onderzoek, wordt in de volgende paragrafen gezocht naar herkenbaarheid van
diverse invloeden.
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4.4

PATRONEN

4.4.1

Deelpatronen

Om de bij de genoemde kwesties geconstateerde onderlinge invloeden tussen genoemde
aandachtsgebieden nader te kunnen structureren, wordt hier gebruik gamaakt van zogenaamde
"patronen". Met name de volgende door Van Dale genoemde betekenis van "patroon" wordt
hier bedoeld [Dale Van, 1982]: "Gegevens die uit een zekere situatie zijn op te maken". Er
wordt dus gezocht naar parallelle gegevens, die uit verschillende genoemde kwesties gehaald
kunnen worden. Daarbij wordt met name gericht op de onderlinge invloedsrelaties tussen
geconstateerde aandachtsgebieden. Deze onderlinge relaties noemen we hier "deelpatronen".
Deze deel-patronen worden vastgesteld voor geconstateerde zogenaamde "prominente
kwesties". Vervolgens worden de deelpatronen van de meest prominente kwestie gebruikt om
de daaruit resulterende prominente aandachtsgebieden te kunnen onderscheiden. Deze zijn basis
voor de te hanteren hypothese. Binnen het bouwproces, weergegeven door de combinatie van
de aandachtsgebieden (a) en (b), kunnen de aandachtsgebieden (c) tot en met (f) onder andere
als een uitingsvorm van menselijk gedrag gezien worden, zoals in hoofdstuk 2 en 3 en bijlage
A en B beschreven is. Zij vormen het eerste "niveau" van achtergronden voor verschillen
tussen Nederland en Duitsland in de organisatie van het bouwproces. Over en weer
beïnvloeden zij elkaar in meer of mindere mate, wat in afbeelding 4.2 schematisch
weergegeven is. Daarbij fungeren de aandachtsgebieden (g) en (h) als tweede "niveau".

~

Legenda:
= Vooral behorend tot hst Bouwproces

Mensen

0

0 "' Vooral behorend tot Achtergrond {1)

•

= Vooflill behorend tot Achtergrond (2}

Afbeelding 4.2 Schematische voorstelling met invloedsrelaties tussen aandachtsgebieden,
voorgesteld als deelpatronen
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4.4.2

Prominente kwesties als basis voor deelpatronen

Op basis van de uitkomsten uit de interviews zijn een aantal deelpatronen gesignaleerd, zoals
die in afbeelding 4.2 weergegeven zijn. Echter, er wordt met name gericht op de meest
prominente, om daarmee tot de kern van de kwesties te kunnen doordringen. Daartoe wordt
eerst een beknopt overzicht gegeven van de meest prominent genoemde kwesties. Vervolgens
wordt een kort commentaar gegeven, gerelateerd aan de geanalyseerde theorie. Daarna worden
voor de beschreven prominente kwesties de deelpatronen weergegeven.
Prominente kwesties:
In hoofdlijnen kan gesteld worden, dat veel van de reacties met betrekking tot ervaren kwesties

telkens wijzen naar:
( 1)
(2)
(3)

(4)

Gebrekkige infornuttie en communicatie: Gemaakte afspraken, die niet
nagekomen werden;
Foutieve contracten: Met name het "plotseling" van kracht blijken te zijn
van "ongeschreven" regels speelt nogal eens een rol;
Menings- en gedragsverschillen tussen veelheid aan partijen: De blijkbaar "conflictzoekende" houding van diverse partijen in het Duitse bouwproces geeft nogal eens
problemen;
Versnippering van het bouwproces: Een veelheid aan betrokken partijen, met als
gevolg een veelheid aan contacten en contracten.

Commentaar:
Op basis van eerdere analyses van theorie wordt hier een beknopt oomentaar gegeven op de in
de interviews genoemde kwesties.
( 1) Blijkbaar speelt het in een vroeg stadium hebben van de juiste infornwtie een zeer
belangr(jke rol. Door Mohsini wordt dit zelfs als een van de belangrijkste voorwaarden
aangegeven om conflicten te kunnen voorkomen in bijvoorbeeld projectorganisaties [Mohsini,
1984]. Uiteraard speelt de communicatie tussen partijen ook een belangrijke rol. Immers,
infornwtie moet ook goed en tijdig overgedragen worden aan de juiste personen.
(2) Ook het hebben van informatie over de "ongeschreven" regels blijkt erg belangrijk, om niet
voor verrassingen te komen te staan. Let daarbij ook op wat onder andere Fischer schrijft over
dergelijke regels, wanneer hij erop wijst dat deze ook rechtskracht kunnen bezitten in conflictsituaties, bijvoorbeeld rondom gerealiseerde bouwprojecten [Fischer, 1985].
(3) Wanneer samengewerkt moet worden met partijen, die niet de neiging tot samenwerking
vertonen maar eerder het conflict "zoeken", dan zal het risico voor conflicten sterk toenemen.
Immers, men zoekt bewust naar het kunnen benadelen van de ander ten gunste van zichzelf.
Door Tijhuis en Maas wordt in dat kader aangegeven dat een win-win-situatie van prinwir
belang is, om daarmee de organisatie in evenwicht te houden [Tijhuis and Maas, 1996a].
Daarnaast is het kennen van het gedrag van de opdrachtgever belangrijk.
(4) Dat het Duitse bouwproces nogal versnippering kent, zal duidelijk zijn geworden uit de
voorgaande delen van dit onderzoek. Wat daarbij wel in ogenschouw genomen dient te worden
is het feit, dat met name publieke opdrachtgevers min of meer gedwongen worden tot een
dergelijke versnippering.
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Zij zijn namelijk verplicht de VOB van toepassing te verklaren bij hun bouwprojecten. Deze
VOB geeft echter aanzet tot uitbesteding van werkzaamheden aan zo mogelijk gespecialiseerde
(doorgaans kleinere) bedrijven [VOB, 1993].

In atbcelding 4.3 zijn van de prominente kwesties de deelpatronen weergegeven, de hier
genoemde prominente deelpatronen. Daarbij is de nummering aangehouden, zoals deze
gehanteerd is voor de genoemde prominente kwesties.

~ntactenJ

IContraeten

Legenda:

0
8

= Vooral behorend tot het Bouwproces

•

= Vooral behorend tot Achtergrond (2)

=Vooral behorend tot Achtergrond (1)

Afbeelding 4.3 Schematische voorstelling van prominente deelpatronen voor prominente
kwesties

4.4.3

Prominente deelpatronen en aandachtsgebieden

De prominente deelpatronen geven min of meer aan welke van de aandachtsgebieden in dit
onderzoek binnen prominente kwesties naar voren gekomen zijn. Uit afbeelding 4.3 kan voor
elke onderscheiden prominente kwestie opgemaakt worden welke deelpatronen (invloedsrelaties) zij vertegenwoordigen voor welke aandachtsgebieden. In hoofdlijnen kan het volgende
overzicht daaruit opgemaakt worden, waarmee aangeduid wordt dat het in de linker kolom
genoemde aandachtsgebied in relatie staat (in de vorm van een soort invloedsrelatie) tot het
daarnaast in de rechter kolom genoemde aandachtsgebied:
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(1)

Gebrekkige informatie en communicatie:
(f) Onderhandelingen
(c) Bedrijfscultuur en -Organisatie
(j) Onderhandelingen - - - - - - (d) Contacten en Contracten
(J) Onderhandelingen
(e) Conflict

(2)

Foutieve contracten:
(d) Contacten en Contracten - - - - (e) Conflict
(d) Contacten en Contracten - - - - ( e) Mensen

(3)

Menings- en gedragsverschillen tussen veelheid aan partiien:
(c) Bedrijfscultuur en -Organisatie - - (g) Mensen
(c) Bedrijfscultuur en -Organisatie - - ( e) Conflict
(a) Organisatie bouwproces
( g) Mensen
(J) Onderhandelingen
(a) Organisatie bouwproces
(g)Mensen
(e)Conflict
(J) Onderhandelingen
(g) Mensen

(4)

Versniupering yan het bouwroces:
(a)
(a)
(a)
(d)

Organisatie bouwproces
Organisatie bouwproces
Organisatie bouwproces
Contacten en Contracten - - - -

( c) Bedrijfscultuur en -Organisatie
(d) Contacten en Contracten
(e) Conflict
(c) Bedrijfscultuur en -Organisatie

Zoals in het bovenstaande weergegeven is, bevatten ook de prominente kwesties een dusdanige
hoeveelheid invloedsrelaties, dat daaruit niet direct een aantal prominente aandachtspunten af te
leiden valt. Dat is ook niet zo verwonderlijk, gezien de eerdere constatering dat in principe
"alles met alles samenhangt". Echter, om toch een zekere afbakening te kunnen maken, is de
samenhang tussen de genoemde prominente kwesties geanalyseerd. In hoofdlijnen kan gesteld
worden, dat in het bouwproces:
•

Problemen met name ontstaan door gebrek aan juiste informatie;
Daardoor verkeerde afspraken gemaakt worden of afspraken verkeerd geïnterpreteerd
worden;
Daardoor veelal fouten gemaakt worden in de projectorganisatie.

Deze geconstateerde samenhang sluit ook aan bij wat Mohsini noemt, als hij het over de
belangrijke rol heeft, die informatie speelt in het voorkomen van conflicten in projectorganisaties [Mohsini, 1984]. Naast organisatie spelen communicatie en informatie dan ook
een belangrijke rol in deze materie.

4.5

HYPOTHESE

4.5.1

Aard van de hypothese

In dit onderzoek wordt gesproken over een hypothese. Door Van Dale wordt de volgende
betekenis voor "hypothese" gegeven:
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"Als waarheid aangenomen maar nog te bewijzen veronderstelling, inzake geargumenteerde
gissing ten aanzien van de wetenschappelijke verklaring van enig verschijnsel" [Dale Van,
1982]. In relatie met deze betekenis is het in vooral natuurwetenschappelijke disciplines

gebruikelijk om van fysisch controleerbare absolute variabelen gebruik te maken, om de
geldigheid van een hypothese te kunnen bewijzen. In dit onderzoek is dit echter niet goed
mogelijk, aangezien het hier om relatief moeilijk te controleren variabelen gaat, die vooral ook
zeker niet als absoluut gekarakteriseerd kunnen worden: Vooral menselijke gedragingen in het
bouwproces. Bouwen is immers nog steeds mensenwerk.
Om toch enige controleerbaarheid van variabelen te kunnen waarborgen, is dan ook onderzocht
via gedeeltelijk participerende waarnemingen en diepte-interviews bij onder andere betrokken
personen. Validatie van resultaten wordt in het afsluitende stadium van dit onderzoek vooral
aan de hand van een panel van deskundigen uitgevoerd.
4.5.2

Basis voor de hypothese

De in dit onderzoek op basis van de geconstateerde prominente kwesties vastgestelde deelpatronen (invloeds-relaties tussen de gegeven aandachtsgebieden), samen met de
geconstateerde samenhang tussen de prominente kwesties, dienen om te komen tot een te
hanteren hypothese ten behoeve van het vervolg van dit onderzoek
Als teruggekeken wordt naar de in hoofdstuk 1 genoemde constatering, dat met name het
Duitse bouwproces een nogal grote versnippering kent (wat mede als aanzet voor dit onderzoek
gediend heeft [Tijhuis, 1992; PCA, 1994]), dan zal duidelijk zijn dat dit een relatief grote
nadruk legt op de prominente kwestie (4):
Versnippering van het bouwproces;

Met onder andere als gevolg:
Een veelvoud aan contacten en contracten.

Worden vervolgens de aandachtsgebieden beschouwd, waarop deelpatronen van die
prominente kwestie (4) met name betrekking hebben, dan blijken dit vooral de volgende te zijn:
(a)
(c)
(d)
(e)

Organisatie bouwproces;
Bedrijfscultuur en -Organisatie;
Contacten en Contracten;
Conflict.

Afbeelding 4. 4 accentueert de genoemde aandachtsgebieden, samenhangend met de deelpatronen van de prominente kwestie (4): Versnippering van het bouwproces.
Ook in deze afbeelding is weer gebruik gemaakt van de in de afbeeldingen 4.2 en 4.3
weergegeven structuren. De nummering van de prominente kwestie (4) is ook overgenomen
vanuit deze twee vorige afbeeldingen, samen met de bijbehorende deelpatronen en
aandachtsgebieden.
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Legenda:

0
•

•

fg)l
~

= Voom/ behorend tot het Bouwproces
= Voom/ behorend tot Achtergrond (1)
=Voom/ behorend tot Achtergrond (2}

Afbeelding 4.4 Geaccentueerde aandachtsgebieden met bijbehorende deelpatronen voor
prominente kwestie (4): Versnippering van het bbuwproces

4.5.3 De hypothese

Voor het verwerken van de geaccentueerde aandachtsgebieden tot een hypothese voor dit
onderzoek, wordt op de probleemstelling uit hoofdstuk 1 gewezen, die in hoofdlijnen aangeeft
dat dit onderzoek met name kijkt naar achtergronden voor verschillen tussen Nederland en
Duitsland in de organisatie van het bouwproces. Er zijn in de daaropvolgende analyses vooral
aspecten met betrekking tot projectorganisatie en cultuur, in de vorm van menselijk gedrag en
uitingen daarvan, in het bouwproces geanalyseerd. Daarbij is onder andere een door Sanders
en Neuijen in hun onderzoek naar bedrijfscultuur gehanteerde indeling in verschillende
categorieën genoemd, waarmee een plaatsing van de aandachtsgebieden in een samenhangend
geheel mogelijk wordt [Sanders en Neuijen, 1987]. Dat geheel duidt een soort "oorzaakgevolg" relatie aan, bestaande uit respectievelijk de categorieën: (1) Context, (2) Organisatie en
(3) Consequenties. Daarbij dienen de "Consequenties" als ingangspunt, vertaald als "Technisch
probleem". Op basis van de gemaakte inventarisaties is in hoofdstuk 1 namelijk gesteld, dat
verschillen tussen bouwprocessen met name aan het licht komen door kwesties rondom
technische problemen.
De desbetreffende "Organisatie" en "Context" zijn dan respectievelijk als eerste en tweede
achtergrond te beschouwen, analoog aan de in hoofdstuk 3 gehanteerde indeling van
aandachtsgebieden rondom "Cultuur-aspecten" in twee "niveaus" van achtergronden. Vertaald
naar de praktijk van het bouwen wordt dat:
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(1)

(2)

Context:
Organisatie:

(3)

Consequenties:

Patronen van menselzjk gedrag als achtergrond (2);
Uitingsvormen van menselijk gedrag in het bouwproces als
achtergrond ( 1);
Technisch probleem.

Gemakshalve wordt van deze drie categorieën achtergrond (1) onder de noemer van
projectorganisatie gebracht, en achtergrond (2) onder de noemer van cultuur-aspecten. Immers,
achtergrond (1) heeft vooral te maken met uitingsvormen van menselijk gedrag in het
bouwproces, vooral in projectorganisaties; achtergrond (2) heeft vooral te maken met menselijk
gedrag in het algemeen, vooral als "gewoonte", waarop in hoofdstuk 3 en bijlage B nader
ingegaan is [Hofstede, 1980; 1991]. Samengevat worden de categorieën als volgt benoemd: (I)
Cultuur-aspecten, (2) Projectorganisatie en (3) Technisch probleem.
In afbeelding 4.5 is de samenhang tussen de verschillende "oorzaak-gevolg" categorieën
schematisch weergegeven.

Afbeelding 4.5 Schematische samenhang tussen de categorieën (1) Cultuur-aspecten,
(2) Projectorganisatie en (3) Technisch probleem

In deze samenhang kunnen de genoemde aandachtsgebieden van de prominente kwestie (4) als
volgt over de drie categorieën verdeeld worden, waarbij enige splitsing van de
aandachtsgebieden nodig is:
(1)
(2)

(3)

Cultuur-aspecten--------- (Context):
(d) Contacten;
Projectorganisatie--------- (Organisatie):
( c) Bedrijfscultuur en -Organisatie;
(d) Contracten;
Technisch probleem - - - - - - - - (Consequenties):
( e) Conflict.

Binnen deze indeling is een "oorzaak-gevolg" relatie te zien, namelijk de samenstelling van de
aandachtsgebieden: Contacten, Contracten en Conflict. Deze indeling wordt ook door onder
andere Nooteboom onderscheiden. Het aandachtsgebied "Conflict" wordt door hem overigens
niet in zodanige vorm gehanteerd. Dit is wel eventueel te plaatsen onder wat hij noemt
"Controle".
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Dat bestaat volgens hem met name uit "toezicht op naleving", "heronderhandeling" en
"toepassing van sancties". Toepassing vindt een en ander bij zijn analyse met betrekking tot de
transactiekosten-theorie. In die theorie wordt onder andere gewezen op het belang en de
invloed van kosten, veroorzaakt door transacties van bijvoorbeeld informatie (bijvoorbeeld bij
marktontwikkeling) en produkten (bijvoorbeeld bij inkoop en toelevering) tussen partijen
[Nooteboom, 1990; 1991]. Ook door Rogers wordt daarop gewezen, waarbij hij met name de
marketingkosten benadrukt. Vooral bij het innoveren en introduceren van nieuweproduktenen
markten spelen deze een belangrijke rol [Rogers, 1983]. Dit is een interessant gegeven in het
kader van dit onderzoek, dat ook met name betrekking heeft op een voor Nederlandse bedrijven
grotendeels relatief "nieuwe" bouwmarkt: De nieuwe Duitse deelstaten.
Het voorgaande is aanleiding om de hypothese als volgt te formuleren als een soort "oorzaakgevolg" relatie:
Wanneer Nederlandse bouwers in Duitsland in conflict komen met andere betrokken partijen
tijdens het bouwproces, is dat het gevolg vanfoutief opgestelde contracten, als resultaat van
onduidelUkheden tijdens gelegde contacten.

Daarbij worden de prominente aandachtsgebieden in de vorm van "Contact", "Contract" en
"Conflict" in een cyclisch proces geplaatst, tegen de achtergrond van respectievelijk de in deze
paragraaf gemaakt indeling van categorieën: Cultuur-aspecten (Cultuur), Projectorganisatie en
Technisch probleem (Techniek).
Afbeelding 4.6 geeft de hypothese schematisch weer, als een soort pad. Door Child wordt ook
een dergelijke padstructuur weergegeven, evenals door Naase, die het een "Pfadanalyse" noemt
en daarmee bijvoorbeeld conflictsituaties binnen organisaties analyseert [Child, 1973; Naase,
1978]. Een beknopte toelichting op de in de hypothese onderscheiden prominente
aandachtsgebieden wordt in de volgende paragrafert gegeven.

Afbeelding 4.6 Schematische weergave van de hypothese als een cyclisch proces,
geplaatst tegen de achtergrond van de onderscheiden categorieën
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Een in het bouwproces geconstateerd conflict vormt de "ingang", op basis waarvan casestudies geselecteerd worden in het vervolg van dit onderzoek. Daaruit kan het een en ander
geleerd worden, wanneer men binnen de bouwnijverheid in een projectorganisatie in een
internationale context werkzaam wil zijn [fijhuis, 1996a]. Dit sluit tevens aan op wat Schein in
hoofdlijnen over conflicten en gedrag daaromheen zegt. Hij stelt dat bedrijfs- c.q.
organisatiecultuur, en dan met name in de zin als uiting van menselijk gedrag, vooral gestuurd
kan worden door inzicht in "kritieke gebeurtenissen" [Schein, 1985]. Met name conflicten, en
hoe daar mee om te gaan, kunnen dan een goede invalshoek zijn voor verbeteren van de opzet
van, en het gedrag van partijen binnen, projectorganisaties.

4.5.4

Contact

Voordat partijen tot een samenwerking besluiten, al of niet gevolgd door een contract, zal men
eerst met alkaar in contact moeten treden. Daarbij zijn diverse factoren van invloed op het
verloop van dergelijke contacten. Refererend aan de door Sikkel gedane uitspraak "Bouwen is
mensenwerk" [Sikkel, 1975] is het in het algemeen, en ook in de bouwnijverheid, vooral het
menselijk gedrag dat een belangrijke rol speelt tijdens het onderlinge contact. Als onderdeel van
"cultuur-aspecten" worden deze hier beschouwd. Daarvoor wordt in hoofdlijnen de tweede
door Hofstede gedefinieerde betekenis van "cultuur" met name beschouwd, zoals in hoofdstuk
3 beschreven is: "Een collectief verschijnsel, in meerdere ofmindere mate gedeeld door mensen
die leven of leefden in dezelfde sociale omgeving. De plaats waar deze cultuur werd
verworven". Met name is het: "De collectieve mentale programmering die de leden van één
groep of categorie mensen onderscheidt van die van andere" [Hofstede, 1980; 1991].

Wanneer naar gedrag van bedrijven, en in het bijzonder van de desbetreffende werknemers,
gekeken wordt, kan men bijvoorbeeld spreken over "bedrijfscultuur". Dat heeft zijn
achtergrond liggen in zijn context, de (inter)nationale cultuur [Sanders en Neuijen, 1987].
Als consequentie komt de bedrijfscultuur tot uiting in het produktieproces waarin het bedrijf
deelneemt, bijvoorbeeld in dit geval een projectorganisatie binnen de bouwnijverheid.
Vooral wordt in het vervolg van dit onderzoek gericht op het gedrag c.q. de wijze van
communicatie en omgaan met informatie door verschillende betrokken partijen binnen
projectorganisaties in het bouwproces. Tijdens het contact en onderhandelingen tussen partijen
in het bouwproces speelt immers communicatie, in samenhang met informatie, een erg
belangrijke rol.
Communicatie kan gezien worden als het verzenden van een boodschap (Informatie:
Schriftelijk, mondeling, datanetwerk, etc.) door de zender naar de ontvanger, waarbij de
ontvanger terugkoppeling geeft aan de zender. Zoals Bos aangeeft, is het aanwezig zijn van
een boodschap daarbij essentieel: Zonder boodschap is er geen communicatie [Bos, 1994].
Ook de terugkoppeling maakt deel uit van het communicatieproces: Als de terugkoppeling
ontbreekt, kunnen ernstige communicatiestoornissen ontstaan. Zij kunnen daarbij conflicten tot
gevolg hebben. Uit de terugkoppeling kan de zender afleiden of zijn boodschap goed is
overgekomen bij de ontvanger. Bos onderscheidt drie niveaus in communicatie [Bos, 1994]:
(1)

Het inhoudsniveau;

Dit geeft vooral antwoord op de vraag: "Wat wordt er gezegd?";
(2)

Het vorm- I structuurniveau;

( 3)

Het sfeer- I klimaatniveau;

Dit geeft vooral antwoord op de vraag: "Hoe wordt het gezegd?";
Dit geeft vooral antwoord op de vraag: "Hoe liggen de gevoelens van
personen ten opzichte van elkaar?"
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Deze drie niveaus zijn in elk communicatieproces tussen personen te onderscheiden, en vormen
de zogenaamde "Communicatiedriehoek". In afbeelding 4.7 is een en ander schematisch
weergegeven [Bos, 1994].

1
Inhoudsniveau

Afbeelding 4.7 Schematische weergave van drie niveaus in de communicatiedriehoek
[Bos, 1994}
Op deze niveaus wordt niet verder ingegaan, maar zij geven wel aan dat bijvoorbeeld vorm en

sfeer nogal eens een rol spelen in het feit of een boodschap "verkeerd" overkomt, onafhankelijk
van zijn inhoud. Daarmee kunnen zelfs conflicten ontstaan, wals bijvoorbeeld in hoofdstuk 3
genoemd is: Doordat bijvoorbeeld een gebrek in een bouwproject door de opdrachtgever niet in
een "normaal gesprek" met de aannemer besproken· wordt, maar viajuristen of zelfs via de
rechtbank naar voren gebracht wordt, kan dit reeds aanleiding zijn tot ontstaan c.q. verharding
van een mogelijk conflict.
In dit onderzoek betekent dat voor de case-studies, dat met name wordt gekeken naar de
aspecten rondom ontstaan, verloop en eventuele oplossing van conflicten binnen projectorganisaties naar aanleiding van contracten c.q. afspraken in de projectorganisatie,
voortgekomen uit contacten. Het zal duidelijk zijn dat dergelijke processen een min of meer
cyclisch verloop kennen, wat in het schema van de hypothese in afbeelding 4.5 ook
weergegeven is.
De contacten, in de vorm van zakelijke relaties, kunnen hoofdzakelijk in twee categorieën
ingedeeld worden, namelijk:
( 1)
(2)

Interne relaties (tussen medewerkers binnen de organisatie c.q. het bedrijf);
Externe relaties (tussen organisaties c.q. bedrijven).

In afbeelding 4.8 zijn deze contacten in de vorm van zakelijke relaties schematisch
weergegeven. Cultuur-aspecten vormen daarbij een belangrijke achtergrond, waarvan
overigens de apart vermelde ervaringen en kennis ook deel kunnen uitmaken.
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Afbeelding 4.8 Contacten schematisch weergegeven in de vorm van interne en externe
zakelijke relaties

In dit onderzoek wordt vooral gekeken naar contacten in de vorm van externe relaties,
aangezien deze direct met de projectorganisatie in verband staan, als organisatievorm binnen het
bouwproces.

4.5.5 Contract
Wanneer partijen een overeenkomst tot samenwerking hebben, wordt dit doorgaans schriftelijk
bekrachtigd in een contract. Daarin worden afspraken vastgelegd, compleet met sancties bij het
niet nakomen daarvan. Belangrijke onderwerpen zijn de verantwoordelijkheden en
aansprakelijkheden, die in hoofdlijnen een weerspiegeling zijn van de gekozen
projectorganisatie als samenwerkingsvorm. Ook wordt aangegeven onder welk rechtsstelsel het
contract valt, en volgens welke (model)voorwaarden gewerkt wordt, bijvoorbeeld de
Nederlandse "Uniforme Administratieve Voorwaarden" (UAV) of de Duitse
"Verdingungsordnung für Bauleistungen" (VOB). Een en ander wordt in de bouwnijverheid
doorgaans verwerkt tot van toepassing zijnde contractvoorwaarden.
Om echter een goede overeenkomst te kunnen sluiten, is een wederzijds vertrouwen
onmisbaar. Een gezamenlijk streven naar een evenwichtige "win-win-situatie" speelt daarin een
grote rol, zoals onder andere Tijhuis en Maas besproken hebben [Tij huis and Maas, 1996a].
Wanneer dat vertrouwen echter geschaad wordt, treedt een heel proces van overleg of zelfs
strijd en zo nodig het opleggen van claims op, zoals in een van de vorige hoofdstukken
besproken is. Dan bewijst een contract als geschreven stuk pas vooral zijn waarde. In dit
verband wordt ook gewezen op een constatering van Jones, die onder andere wijst op het min
of meer psychologische effect van een contract: Het kan mensen stimuleren om conflicten te
voorkomen [Jones, 1995]. Uiteraard dient het contract dan wel goed en geldig in elkaar te
zitten, zeker ook in internationale samenwerkingsverbanden. Stevens verwoordt dit treffend,
als hij het als volgt noemt: "De wereldmarkt zit vol juridische valkuilen" [Stevens, 1995]. Het
"raamwerk van contracten" geeft dan in principe de organisatievorm weer, waarin de
afgesproken werkzaamheden uitgevoerd worden.
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Afhankelijk van de situatie, zal gekozen kunnen worden voor een "maatwerkcontract" of een
"standaardcontract", bijvoorbeeld in de vorm van algemene verkoopvoorwaarden.
In het algemeen kan echter gesteld worden dat de meeste contracten in de bouwnijverheid,
betrekking hebbende op de realisatie van gebouwen, een mengeling zijn van "maatwerk" met
verwijzing naar "standaardvoorwaarden". Een contract bestaat in het algemeen hoofdzakelijk
uit:
Intentie (de "goede wil") tot samenwerking;
Schriftelijke (of eventueel mondelinge) overeenkomst van deze intentie;
Eventueel daaraan gekoppelde (vervolg)afspraken;
Eventueel begeleidende overdrachtsdocumenten (bestek, tekeningen, etc.).
Voor de nationale en internationale bouwnijverheid onderscheidt Huisman specifiek de
volgende zaken, die zo mogelijk in een contract opgenomen dienen te worden [Huisman,
1995]:
(a) Exacte beschrijving;
(b) ·Risico's en marges;
(c) Betalingsregelingen;
(d) "Afdichtingssystemen ";
(e) Geschillenregeling.

De zaken (a) tot en met (c) hebben vooral te maken met voorkomen van conflicten. De zaken
(d) en (e) duiden vooral op het oplossen van eventueel ontstane conflicten. Belangrijk is in dit
verband dat men inzicht heeft in hoe partijen met conflicten omgaan, bijvoorbeeld of ze
werkelijk aanleiding tot "strijd" zullen worden. Daarop duiden ook Griffiths en anderen,
wanneer zij wijzen op het belang van inzicht in de irtteractie tussen partijen, vooral tijdens
conflicten [Griffiths e.a., 1987].
Uit de hierboven beschreven zaken, die zo mogelijk in een contract opgenomen dienen te
worden, kunnen bewust of onbewust wel eens zaken weggelaten worden in contracten.
Immers, in specifieke gevallen kan men belang hebben bij "vage" contracten, bijvoorbeeld om
tijdens de voortgang van het bouwproject "speelruimte" te hebben bij de invulling van onder
andere de eigen de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Maar ook kunnen
bijvoorbeeld bepaalde contract-gegevens nog onbekend zijn, terwijl het bouwproject zo snel
mogelijk opgestart dient te worden. Dan kan men besluiten om op basis van voorlopige
beknopte afspraken met elkaar verder te gaan. Of de zo ontstane onduidelijkheden dan als
positief of als negatief aangeduid dienen te worden, wordt hier in het midden gelaten. Immers,
de betrokken partijen nemen een zeker risico op conflicten, maar zullen een en ander goed
vantevoren overdacht hebben. In zo'n geval zal dan de door Norval en Pearl geciteerde definitie
van Gibson en Comrie (waarin genoemd wordt, dat contracten geen vaagheden dienen te
bevatten) wel wat genuanceerd bekeken dienen te worden [Gibson and Comrie, 1988; Norval
and Pearl, 1996].
Daarnaast kunnen partijen ook domweg mogelijke onduidelijkheden over het hoofd gezien
hebben, waardoor het contract dan als foutief afgesloten beschouwd kan worden.
In hoofdlijnen zal dan ook enige vorm van, bewust of onbewust ingebouwde, onduidelijkheid
in contracten wel aanleiding kunnen geven voor conflicten.
De in het vervolg van dit onderzoek beschreven case-studies vormen een interessante
informatiebron voor vaststelling van het verloop van het conflict.
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De contracten worden in de analyses van de case-studies vooral geanalyseerd in het licht van de
afgesloten samenwerkingsovereenkomst. Dit gebeurt in het bijzonder met betrekking tot de
opbouw van de projectorganisatie, samen met de bijbehorende verantwoordelijkheden en
aansprakelijkheden van de verschillende partijen. Daarbij kan voor de bouwnijverheid gedacht
worden aan verschillende organisatievormen voor samenwerking (in de literatuur soms ook
wel "contractvormen" of "samenwerkingsvormen" genoemd), zoals onder andere Tijhuis en
Maas weergegeven hebben: Traditioneel, Bouwteam, Turnkey, etc. [Tijhuis en Maas, 1992].
In bijlage A zijn diverse samenwerkingsvormen voor de Nederlandse en Duitse bouwnijverheid
nader geanalyseerd.
4.5.6

Conflict

Bij hanteren van het begrip "conflict" wordt de betekenis van het woord volgens Van Dale
toegepast, namelijk: "strijd" of "botsing" [Dale Van, 1982]. Deze beide betekenissen geven de
huidige situatie in de internationale zakenwereld, en dan specifiek de bouwwereld, goed weer:
"Botsing" duidt op het ontstaan van een probleem, bijvoorbeeld wanneer partijen een
meningsverschil hebben. "Strijd" geeft met name aan dat het probleem niet direct opgelost is.
Het inschakelen van juristen is een voorbeeld van een trend, waarbij op een formele wijze
geprobeerd wordt problemen op te lossen. De rol van advocaten wordt daardoor in de
bouwwereld prominenter. Van den Berg geeft dat treffend weer met zijn uitspraak: "De
bouwwereld is een paradijs voor advocaten" [Berg Van den, 1995]. Ook de vrij recente
instelling van een speciale studiegroep binnen de internationale organisatie voor bouwresearch,
het CIB, is een signaal voor deze trend [Fenn et al, 1995].
Er wordt voor de toenemende rol van advocaten in de bouwwereld ook gewaarschuwd, zoals
onder andere Latham weergeeft. Hij en anderen pleiten voor meer onderlinge samenwerking, in
plaats van het directe inschakelen van advocaten bij problemen, waardoor vaak een
verhardende, conflictzoekende, houding gestimuleerd wordt [Latham, 1994]. Daardoor dreigt
een conflictsituatie nogal eens te escaleren.
Wellicht sluit dat aan op wat William Shakespeare in het toneelstuk "King Hendrik VI" ooit
eens heeft verwoord als mogelijke, maar wel zeer rigoreuze, oplossing voor vele problemen in
de maatschappij: "The first thing we do, let's kil! all the lawyers" [Caimcross, 1964]. Hier
dient dan ''kill" uiteraard niet letterlijk genomen te worden, maar het kan wel figuurlijk gelezen
worden in de zin van bijvoorbeeld "verminderen van de mate van het direct raadplegen" van
advocaten bij conflicten, ten gunste van het meer in direct gesprek treden met de andere partij
bij conflicten. Wanneer het dan echt niet tot een onderlinge oplossing kan komen, kunnen
vervolgens eventuele "derde partijen" (waaronder advocaten) ingeschakeld worden.
Overigens hebben conflicten in het algemeen de "naam" om negatief te zijn, wanneer zij zich
voordoen. Moore wijst echter op de waarde van conflicten in het algemeen, wanneer zij een
organisatie als een zogenaamd "semi-autonoom sociaal veld" beschrijft. Daarmee bedoelt zij het
geheel van regels, gebruiken en gewoonten, die in een samenleving (organisatie, bedrijf, etc.)
gelden. Door invloeden van buitenaf en binnenuit kunnen bijvoorbeeld nieuwe c.q. aangepaste
regels ontstaan. Dit kan met name ook voorkomen, wanneer conflicten ontstaan: Zij nodigen uit
tot oplossing, of veroorzaken heroverweging van de (overtreden) regels (Moore, 1973].
Ookjurisprudentie speelt in principe een dergelijke rol: Eerdere uitspraken van rechters zijn van
invloed op de te verrichten uitspraken en te hanteren regels in vergelijkbare zaken. Daarnaast
kunnen conflictsituaties ook betrokkenen "scherp" houden, alhoewel daarbij i:n het algemeen
niet bewust naar conflicten gestreefd dient te worden.
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Evenals bij contacten het geval was, zijn er binnen conflicten diverse categorieën te
onderscheiden. Op basis van de in het voorgaande onderscheiden interne en externe contacten
zijn twee daarvan met name:
(1)
(2)

Interne conflicten (tussen medewerkers binnen de organisatie c.q. het bedrijf);
Externe conflicten (tussen organisaties c.q. bedrijven).

Ondanks dat interne en externe conflicten met elkaar samen kunnen hangen, richt zich dit
onderzoek toch met name op de externe conflicten tussen organisaties c.q. bedrijven. Reden
hiervoor is dat in het kader van dit onderzoek de organisatie van het bouwproces een externe
samenwerkingsvorm is tussen diverse partijen, vooral in de vorm van projectorganisaties.
Daarbij wordt vooral gericht op conflicten tussen partijen, die naar aanleiding van technische
problemen ontstaan zijn, bijvoorbeeld tijdens de uitvoeringsfase op de bouwplaats. Dergelijke
conflicten hebben dan ook vooral betrekking op externe relaties.
In atbeetding 4.9 verderop is een traditioneel bouwproces schematisch weergegeven, waarbij
externe relaties tussen betrokken partijen weergegeven zijn.
Wanneer een in atbrelding 4.9 aangeduide externerelatie nader beschouwd wordt, kan een
iteratief proces onderscheiden worden, waarbinnen externe relaties zich ontwikkelen tussen
partijen. In atbeetding 4.10 verderop is dat schematisch weergegeven. De externe relaties staan
daarbij in verband met doorgaans aanwezige interne relaties. Dit is een iteratief proces, ook en
vooral wanneer er (externe) conflicten ontstaan.
Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat conflicten niet in één keer opgelost worden, terwijl zij
tegelijkertijd wel deel blijven uitmaken van de aanwezige (externe) relatie. Daarbij kunnen zij
zich voortplanten tijdens de voortang van het bouwproces. Bij het ontstaan en oplossen van
dergelijke conflicten in zakelijke relaties spelen met name diverse cultuur-aspecten een
belangrijke achtergrond.
Overigens kunnen van de cultuur-aspecten ook de in de atbeeldingen apart vermelde ervaringen
en kennis deel uitmaken. In het voorgaande zijn daarvan diverse aandachtsgebieden
geanalyseerd.
4.5. 7

Plaats in het bouwproces

Als afsluitende schematisering rondom de opgestelde hypothese, is de plaats van contacten in
de vorm van onder andere externe en interne relaties weergegeven, gekoppeld aan de
besproken aandachtsgebieden contracten en eventuele conflicten. Dit is verderop in atbeelding
4.11 gepresenteerd. Daarin zijn in hoofdlijnen functionele relaties afgebeeld.
Het geheel van de hypothese (het genoemde "Hypothese-gebied") wordt daarmee, vanuit het
bouwproces op de voorgrond, geplaatst in relatie tot twee "niveaus" van achtergronden. Daarin
is een relatie gelegd tussen de projectorganisatie en de in bijlage B genoemde indeling van
respectievelijk context en consequenties, zoals die door Sanders en Neuijen onderscheiden is
[Sanders en Neuijen, 1987]. Op vergelijkbare wijze is in het voorgaande deel van dit
onderzoek een rangschikking gemaakt van de beschouwde aandachtsgebieden.
Uit atbeelding 4.11 wordt duidelijk, dat het functioneren van de in de projectorganisatie
betrokken partijen beïnvloed wordt door de context van de betrokken partijen. Het genoemde
functioneren heeft dan in het kader van dit onderzoek vooral betrekking op de consequenties in
de vorm van externe relaties in het bouwproces.

127

bouwers aan de slag of in de slag? lessen uit internationale samenwerking

L-----------~ ~omrt
~nfo.ove«frachl

Afbeelding 4.9 Schematische weergave van een traditioneel bouwproces ~net externe
relaties tussen betrokken partijen
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Afbeelding 4.10 Schematische weergave van een iteratief proces van het doorlopen van
externe relaties, in verband staande met interne relaties en met eventuele ontstane (externe)
conflicten
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. Bouwproces ·

-Achtergrond (I) c·Achlergrond (2)-

Afbeelding 4.11 Schematische weergave van met name functionele relaties binnen het
bouwproces me t zijn contact( en), contract(en) en conflict(en), samen geplaatst in twee
"niveaus'' van achtergronden
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4.6

VERDERE AANPAK VAN HET ONDERZOEK

Gedurende de participerende waarnemingen zijn diverse situaties ervaren, welke als basis
gediend hebben voor de beschreven case-studies. In het volgende hoofdstuk worden enkele
van deze situaties nader beschreven en geanalyseerd. Deze case-studies worden vervolgens
geplaatst in een theoretisch kader, waarmee diverse achtergronden voor geconstateerde
verschillen benoemd worden, vooral naar aanleiding van geobserveerde (technische)
problemen. Zoals bij beschrijving van de hypothese genoemd is, is een geconstateerd conflict
de "ingang", waarop de case-studies geselecteerd worden. De constatering, dat verschillen
tussen Nederland en Duitsland in de organisatie van het bouwproces met name bij conflicten
(problemen) aan het licht komen, ligt daaraan ten grondslag. Daaruit kan het een en ander
geleerd worden wanneer men binnen de bouwnijverheid in een internationale context werkzaam
wil zijn.
De resultaten uit de case-studies, in de vorm van "lessen" weergegeven, dienen in het vervolg
van dit onderzoek om de hypothese te toetsen. Daarna worden de uitkomsten gevalideerd, via
het raadplegen van een panel van deskundigen met ervaring binnen de Nederlandse, en vooral
Duitse, bouwnijverheid. Met het vervolgens opstellen van conclusies en aanbevelingen wordt
het onderzoek afgesloten. Daarbij worden ter aanvulling nog enkele hoofdlijnen uit de
conclusies en aanbevelingen in de vorm van enkele praktische handreikingen voor bouwers
gegeven.
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5
CASE-STUDIES
5.1

INLEIDING

Het toetsen van de in dit onderzoek opgestelde hypothese wordt uitgevoerd door het analyseren
van een aantal case-studies. Deze zijn het resultaat van de participerende waarnemingen, die
gedurende langere tijd binnen bouw- en projectontwikkelingsbedrijven uitgevoerd zijn, in
hoofdzakelijk de regio's Brandenburg en Berlijn.
In bijlage C zijn de case-studies volledig uitgewerkt. Zij worden in dit hoofdstuk voorzien van
commentaar, waarna daaruit lessen worden afgeleid voor bouwers (met name bouwbedrijven
en projectontwikkelaars), die in projectorganisaties in met name de Duitse bouwnijverheid
actief zijn of zouden kunnen worden. Deze lessen dienen om daarmee aan het eind van dit
hoofdstuk de opgestelde hypothese te kunnen toetsen.

5.2

OPZET VAN DE CASE-STUDIES

5.2.1 Opzet

De in dit onderzoek beschouwde case-studies zijn hierna weergegeven. Daarbij is een opzet
gevolgd, welke in het kort beschreven wordt.
Het gebruik van case-studies wordt door onder andere Yin vooral aangeraden, wanneer
bijvoorbeeld de te onderzoeken zaken [Yin, 1984]:
( 1)
(2)
(3)

niet of slechts weinig beïnvloed kunnen worden door de onderzoeker;
een min of meer tijdelijk karakter vertonen;
zich afspelen binnen de dagelijkse praktijk.

Daarb~i kunnen case-studies dan een karakter hebben, wat enerzijds als beschrijvend genoemd
kan worden: Met name staat daarin de "hoe"-vraag staat centraal. Anderzijds kan het karakter
als verklarend genoemd worden: Met name staat daarin de "waarom"-vraag centraal.
Door onder andere Campbell, Daft en Hulin worden deze verschillende te onderscheiden
karakters van case-studies nader beschreven [Campbell, Daft and Hulin, 1982].
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De in het volgende deel van dit hoofdstuk beschreven case-studies hebben vooral een tweeledig
doel. Ze dienen in dit onderzoek met name:
(a)
(b)

als beschrijving door het vastleggen van de situatie;
voor het beoordelen van onderzochte processen en handelwijzen van betrokkenen.

Daardoor bieden zij een mogelijkheid voor het afleiden van zogenaamde lessen, waarmee een
toetsing van de opgestelde hypothese mogelijk wordt. Daarnaast dragen ze bij aan de opstelling
van conclusies met aanbevelingen aan het eind van dit onderzoek.
Overigens bestaat in de onderzoekswereld nogal eens bezwaar tegen het hanteren van casestudies. Deze bezwaren betreffen met name, dat je niet kunt generaliseren op basis van slechts
enkele case-studies. Dit bezwaar geldt trouwens ook voor experimenten. Door onder andere
Guba en Lincoln wordt daar nader op ingegaan, en ook Yin geeft daar reactie op [Guba and
Lincoln, 1981; Yin, 1984]. In grote lijnen komt het op het volgende neer: Net zoals bij
experimenten, zijn resultaten van case-studies vooral generaliseerbaar naar (theoretische)
veronderstellingen, en niet naar populaties. Het zijn immers momentopnamen. Op deze wijze
vertegenwoordigen de resultaten van case-studies niet een statistisch groot aantal gevallen,
maar zijn met name bedoeld om theorieën en inzichten te kunnen verbeteren. In die zin kan ook
dit onderzoek beschouwd worden: Het is een onderzoek met een kwalitatief karakter, en niet
met een kwantitatief karakter. In het kader van dit onderzoek is de hantering van case-studies
dan ook aanvaardbaar.

Intermezzo
Ook voor kwantitatieve onderzoeken geldt oVerigens vaak, dat zij nogal beperkt zijn. Immers, zij
zijn doorgaans gebaseerd op een onderzoeks-populatie, welke een statistische afspiegeling vormt
van de populatie waarvoor men uitspraken wil doen. In dit verband wordt ook gewezen op een
stelling van Van Hoof, die eenzelfde strekking geeft voor kwaliteits-keuringsprocedures: "Ten
onrechte wordt vaak gesuggereerd, dat het predikaat KOMO-Keur voor bouwprodukten een hoge
kwaliteit garandeert; wat het keurmerk alleen maar aangeeft, is dat de betrokken produkten

waarschijnlijk volgens vastomlijnde procedures zijn geproduceerd en dat waarschijnlijk tenminste
aan bepaalde specificaties voldaan kan worden" [Hoof Van, 1986].

De in de bijlage beschreven case-studies bestaan uit conflictsituaties, die onderdeel vormen van
relatief grote bouwprojecten. De beschreven conflictsituaties zijn met name opgetreden tijdens
de voorbereiding en uitvoering van de bouwprojecten. Voor de selectie van de case-studies
speelde vooral de beschikbaarheid van gegevens een rol.
De beschrijving per case-study, als vastlegging van de waargenomen situatie, valt in dit
hoofdstuk globaal uiteen in twee delen, verdeeld in verschillende onderdelen.
(al ProjectQmschriivint::
•
•
•
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(b)

Conflictsituaties:
Achtergronden van het conflict;
Resumerend beeld van het conflict;
Gekozen oplossing van het conflict.

Deze onderscheiden delen vormen het uitgangspunt, bestaande uit beschrijvende case-studies.
Vervolgens worden daarop de commentaren op resultaten uit de case-studies in dit hoofdstuk
gebaseerd.
Deze commentaren dienen vooral, om onderzochte processen en handelwijzen van betrokkenen
te kunnen beoordelen. Daarmee worden vervolgens lessen opgesteld, om daarmee de
opgestelde hypothese te toetsen. De hoofdlijnen en resultaten worden overgenomen uit bijlage
C. Daarnaast worden resultaten uit de in hoofdstuk 2 en 3 van het proefschrift geanalyseerde
theorie gebruikt.
5.2.2

Het commentaar bij de case-studies

Voor elke beschreven case-study wordt beknopt commentaar gegeven op de conflict-situatie
met de gekozen oplossingen. Deze commentaren worden ingedeeld in de categorieën van
aandachtsgebieden: "Techniek", "Projectorganisatie" en "Cultuur", zoals deze ook in hoofdstuk
4 beschreven zijn. Daarin worden de in de hypothese opgenomen prominente
aandachtsgebieden, respectievelijk "Conflict", "Contract" en "Contact", behandeld. Vervolgens
wordt de samenhang daartussen geanalyseerd.
Afbeelding 5.1 geeft de ook in hoofdstuk 4 afgebeelde schematische samenhang tussen een en
ander nog eens weer.

Afbeelding 5.1 Schematische weergave van de hypothese met samenhang tussen de
prominente aandachtsgebieden "Contact", "Contract" en "Conflict" en de onderscheiden
categorieën "Techniek", "Projectorganisatie" en "Cultuur"
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Door de analyse van de zo ontstane oorzaak-gevolg-relaties worden commentaren verwoord,
die als volgt opgebouwd worden:
(c) Commentaar:
•
•

Techniek
Projectorganisatie
Cultuur

:Conflict;
:Contract;
:Contact.

5. 2. 3 Lessen uit de case-studies

De beschrijving en analyses van de case-studies, samen met de commentaren, dienen om lessen
te formuleren. Daarvoor worden om te beginnen twee lessen geformuleerd, die vanuit alle casestudies als algemene lessen beschouwd kunnen worden. Om niet te veel te gaan uitwij den,
wordt per case-studie (conflictsituatie) vervolgens één specifieke les geformuleerd. Daartoe .
worden per les relaties gelegd tussen minimaal twee van de drie prominente aandachtsgebieden
van de hypothese. De lessen zijn vooral geformuleerd voor bouwers en projectontwikkelaars,
vanuit het oogpunt om daarmee mogelijke conflicten in projectorganisaties in het bouwproces
in met name de Duitse bouwnijverheid terug te kunnen dringen.
<d) Lessen:
•
•

5.2.4

Algemene lessen (twee stuks);
Per case-studie (conflict-situatie) één specifieke les (zes stuks).

Toetsing van de hypothese

Na het formuleren van de lessen, gebaseerd·op commentaren op resultaten uit de case-studies,
wordt getoetst in hoeverre de in hoofdstuk 4 opgestelde hypothese "Contact-Contract-Conflict"
op basis van de lessen geldig is. Daarvoor wordt de volgende beoordeling gehanteerd:
(e) Toetsen van de h~pothese
•
Verwe1pen;
•
Niet verwerpen.

De in hoofdstuk 4 opgestelde hypothese wordt hier ter volledigheid nog eens geformuleerd.
Wanneer Nederlandse bouwers in Duitsland in conflict komen met andere betrokken partijen
tijdens het bouwproces, is dat het gevolg van foutief opgestelde contracten, als resultaat van
onduidelijkheden tijdens gelegde contacten.

5.2.5

Welke case-studies?

Er zijn in dit onderzoek zes case-studies beschreven rondom geanalyseerde bouwprojecten, die
in bijlageDopgenomen zijn. Het betreft de volgende zes case-studies, waarvan er zich vijf
afspelen binnen de regio's Brandenburg of Berlijn. De laatste case-study speelt zich af in
Nordrhein-Westfalen:
Ontwikkeline en bouw van wijk in Brandenbtu:&:
( 1)
(2)
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Ontwikkeling en bouw van !llWartementen:
(3) Een foutief ontwerp van de parkeerkelder;
( 4) De Arbeitsgemeinschaft;
Ontwikkeling en bouw yan een hotel bij Berlijn:
Geintegreerd ofgesplitst projectmanagement?;

(5)

Nederlandse woningbouw in Duitsland:
Klantbenadering en houding van de klant.

(6)

5.3

ALGEMENE LESSEN

Er worden twee lessen geformuleerd, die voor de zes case-studies in hoofdlijnen geldig zijn
bevonden, en een algemeen karakter dragen.
Les (1)
Wanneer men in de Duitse bouwnijverheid als opdrachtnemende partij samenwerkt in een
projectorganisatie, dient men vooral een lange-termijn relatie na te streven. In
projectorganisaties met een kortdurende relatie wordt namelijk nogal eens de "zwarte piet"
toegespeeld aan de opdrachtnemende partijen.
Les (2)
Contacten tussen partijen in projectorganisaties dienen zo mogelijk onderhouden te worden
door personen, die "dezelfde taal" spreken. Dit is zowel letterlijk, maar vooral ookfiguurlijk
bedoeld.
Per case-study (conflictsituatie) worden in het volgende deel specifieke lessen geformuleerd

5.4

ONTWIKKELING EN BOUW VAN WIJK IN
BRANDENBURG

5.4.1

Inleiding

In de regio Brandenburg werden en worden veel nieuwe woonwijken ontwikkeld en
gerealiseerd. Daarnaast vindt er ook veel renovatie van de bestaande woningvoorraad plaats,
evenals de ontwikkeling en realisatie van bedrijfscomplexen. De volgende twee case-studies
hebben betrekking op conflicten, welke ontstaan zijn tijdens het voorbereiden en uitvoeren van
de bouw van een woningcomplex in een nieuw ontwikkelde woonwijk in Brandenburg.
5.4.2

Achtergronden van het bouwproject

Na de val van de Berlijnse Muur in 1989 is er een grote behoefte ontstaan aan renovatie en
uitbreiding van zowel burgerlijke en utiliteitsbouw alsmede infrastructuur. Met name rondom
woningbouwprojecten is een grote bouwactiviteit ontstaan [ZDB, 1994]. Veel projecten
omvatten het ontwikkelen en bouwen van complete (uitbreidings-) nieuwbouwwijken.
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Dat vindt plaats rowel in Berlijn, alsook in de hier beschouwde regio Brandenburg. Enkele
projectgegevens zijn onder andere:
•
•
•

Circa 134 woningen (2-onder-1 kap en rijtjes, zogenaamde "Häuser");
Circa 3 appartementen-complexen (zogenaamde "Mehifamilienhäuser");
Daarin circa 236 appartementen opgenomen (zogenaamde "Wohnungen ");
Circa 2556 m2 commerciële ruimten (winkels en kantoren);
Circa 600 parkeerplaatsen (waarvan circa 120 in parkeerkelder opgenomen).

De projectonderdelen, waarop deze eerste twee case-studies betrekking hebben, zijn met name
twee appartementen-gebouwen. Afbeelding 5.2 geeft een deel van de situatietekening weer van
de bouwlocatie. Gearceerd zijn daarin aangegeven de genoemde bouwprojecten.

Afbeelding 5.2 Situatietekening met beschouwde projectonderdelen
Voor de case-study rondom dit project is gekozen voor deze gebouwen, aangezien hier
interessante aspecten rondom de projectorganisatie, contracten en daarmee samenhangende
conflicten ontstaan zijn. Tevens werd hier de mogelijkheid geboden om de situatie "van
dichtbij" te observeren en te analyseren.
5.4.3

Projéctfasering

Bij de ontwikkeling en realisatie van genoemde bouw-locatie, en in het bijzonder van de
beschouwde gebouwen, zijn projectfasen te onderscheiden, zoals die in hoofdstuk 2 van het
proefschrift uitgewerkt zijn. In onderstaande opsomming zijn deze genoemd, met de partijen
die in die fasen de belangrijkste uitvoerende rol spelen.
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Programma (Grundlagenermittlung, Vorplanung)
(1) Initiatief
(opdrachtgever);
(2) Haalbaarheidsstudie-- (opdrachtgever en architect);
(3) Project-definitie
(opdrachtgever en architect);
Ontwerp (Entwurfs- und Genehmigungsplanung)
(4) Structuur-ontwerp
(architect en adviseurs);
(5) Voorlopig ontwerp ---(architect en adviseurs);
(6) Definitief ontwerp
(architect en adviseurs);
Uitwerlàni; (Ausführungs- und Detailplanung; Ausschreibung und Vergabe)
(7) Bestek
(architect en opdrachtgever);
(8) Prijsvorming
(hoofdaannemer);
Realisatie (Bauausführung)
(9) Werkvoorbereiding--- (architect en adviseurs);
(hoofdaannemer);
(10) Uitvoering
( 11) Oplevering
(hoofdaannemer).
5.4.4

Projectorganisatie en contracten

Door capaciteitsproblemen op het moment van projectvoorbereiding en -uitvoering heeft de
opdrachtgever (als ontwikkelende bouwer met Nederlandse achtergrond) gekozen voor
"schlüsselfertige" uitbesteding aan een andere (Duitse) bouwer. Deze heeft in de rol van
hoofdaannemervolgens een zogenaamd "Generaluntemehmer-Vertrag" (GU-Vertrag) het
project gerealiseerd. De realisatie van het project werd volgens een vast opgegeven
aannemingssom uitgevoerd in de vorm van een zogenaamd "Pauschalvertrag" [Schümann,
1995].
Omdat bij het beschouwde project de opdrachtgever vanuit het verleden goede banden had met
Nederlandse architecten en adviseurs, werd er voor gekozen om met die partijen in zee te gaan.
Daarnaast waren deze goedkoper dan vergelijkbare door de Duitse GU voorgestelde partijen.
Het leek de opdrachtgever op dat moment raadzaam om zelf met zowel architect alsmede
adviseurs (met name constructeur en bouwfysici) een contract te sluiten. Zij kenden immers
elkaar, en waren gewend aan elkaars werkwijzen. Ook bleken daarnaast de honoraria
voordeliger te zijn dan die, welke door Duitse aanbieders volgens HOAI (Honorarordnung für
Architekten und Ingenieure [HOAI, 1993]) gehanteerd werden.
Er werd overeengekomen dat de adviseurs wel werkzaamheden volgens deze HOAI
uitvoerden, maar dat honoraria door middel van één totaalprijs (Pauschal) verrekend werden.
De hoofdaannemer had wel zelf een contract met de installatie-adviseur. Daarnaast droeg hij
zelf zorg voor contracten met onderaannemers en toeleveranciers.
Doór de genoemde projectorganisatie met bijbehorende contracten ontstond een variant op de in
hoofdstuk 2 onderscheiden Generalunternehmer-samenwerkingsvorm. Immers, de
hoofdaannemer behoefde contractueel niet voor inschakeling van de constructeur en bouwfysici
zorg te dragen. Dit werd taak van de opdrachtgever. In afbeelding 5.3 is het resulterende
organigram weergegeven.
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Adviseurs:
-constructlea
-bouwlyalsch

Architect

Generaluntemehmor
(aannemer)

Adviseurs:
·Installaties
-- c

- - -

Functionele relatle

Onderaannemers

Toeleveranciers

" Contractuele relatle

Afbeelding 5.3 Organigram van voor het project gebruikte samenwerkingsvorm

Naast de ingeschakelde constructeur is bij controle van de berekeningen door de gemeentelijke
instanties volgens de voorschriften een beëdigde constructeur (Prüfstatiker) ingeschakeld.
Deze gaf uiteindelijk zijn goedkeurende ("groenkleurige") stempels, waarna de
bouwvergunning verleend kon worden.

In het in voorgaande beknopt geschetste project zijn tijdens het verloop van het bouwproces
enkele conflicten ontstaan. In deze eerste twee case-studies worden daarvan enkele besproken
en geanalyseerd.
5.4.5

Conflict (1): Foutieve balkonbevestiging

Achtergronden van het conflict
Bij de montage van balkonplaten bij de appartementengebouwen bleek , dat de bovenwapening
ontbrak. Dit was uiteraard een groot probleem, temeer omdat door de grote afmetingen van de
vrije uitkraging van de balkonplaten deze bovenwapening een belangrijke rol speelde. Door
resulterende vertragingen in het bouwproces en benodigde herstelwerkzaamheden zouden grote
kosten ontstaan. Niemand van de betrokken partijen wilde deze voor zijn rekening nemen,
waardoor de opdrachtgever en de hoofdaannemer in conflict raakten. Immers, binnen het GDcontract zou de fout ontstaan zijn door onderlinge communicatiefouten. De beide partijen
binnen het GD-contract, de opdrachtgever en de hoofdaannemer, kwamen in strijd over de
schuldvraag: Wie was aansprakelijk voor de ontstane gebreken? Uitgangspunt van de
opdrachtgever was daarbij in hoofdlijnen: De hoofdaannemer zorgt maar dat het project volgens
specificatie opgeleverd wordt, binnen de vastgestelde termijn en aannemingssom.
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Door de hoofdaannemer werd in hoofdlijnen als uitgangspunt gehanteerd: Bewijs maar dat ik
schuld heb. Zola:ng dat niet het geval is, betaal ik niet, maar stel de opdrachtgever aansprakelijk
voor vertragingen.

Resumerend beeld van het conflict
Er kan het volgende beeld geschetst worden, waarbij diverse partijen betrokken raakten in het
conflict:

Qpdrachtgever:
Was van mening dat de hoofdaannemer maar zien moet hoe hij het gebouw binnen geplande
termijn en aannemingssom realiseert;

Hoofdaannemer:
Heeft onvolledige gegevens gekregen van constructeur. Deze stond niet bij hem onder
contract, maar bij de opdrachtgever. Had contract met breedplaatvloer-producent voor
levering van breedplaatvloeren, exclusiefbovenwapening;

Constructeur:
Dacht dat berekende bovenwapening door de breedplaatvloeren-producent uitgetekend en
geleverd werd, zoals in Nederland ook gebruikelijk is.

Architect:
Was in deze situatie geen partij;

Breedplaatvloeren-vroducent:
Had alleen contract met hoofdaa:nnemer voor levering va:n breedplaatvloeren zoals
geoffreerd was, exclusief eventuele bovenwapening;

Prüfstatiker:
Had ontbrekende bovenwapening niet opgemerkt. Ook tijdens gewone controlewerkzaamheden door anderen op de bouwplaats bleef het eerst onopgemerkt.

In het verloop van het conflict bleek al snel, dat een belangrijke oorzaak lag in de ontstane
communicatieproblemen en misverstanden tussen partijen onderling. Daarnaast speelde ook de
opzet van de projectorganisatie een rol. Met name door de communicatieproblemen werd het
een slepende zaak, die uiteindelijk een oplossing vond, zoals in de bijlage beschreven is.
Gekozen oplossing van het conflict
Het was duidelijk, dat partijen geen stap verder tot elkaar konden komen. Immers, de
herstelkosten waren dermate hoog, dat dit wel een drempel vormde om het conflict "in den
minne te schikken". Hoe verder men met elkaar debatteerde, hoe meer duidelijk werd,
namelijk:

(a)
(b)

(c)
(d)
(e)

De communicatiefout tussen constructeur en hoofdaannemer speelde een centrale rol.
Daardoor was immers informatie op verkeerde wijze geïnterpreteerd;
Controlewerkzaamheden van de Prüfstatiker, en later op de bouwplaats door
anderen, bleken niet correct te zijn geweest;
De hoofdaannemer had contractueel correct gehandeld, door een "Baubehinderung"
aan te tekenen;
De opdrachtgever nam het de hoofdaannemer kwalijk, dat "alle debatten" per telefax
plaatsvonden. Overleg, ook in deze moeilijke situatie, verliep daardoor kil en stroef.
De constructeur verweerde zich door het feit, dat hij niet had geweten dat de
breedplaatvloeren-producent geen bovenwapening meeleverde. Dit, ondanks dat de
constructeur dit wel berekend had;
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(f)

De breedplaatvloeren-producent had zoals gebruikelijk geen offerte gemaakt voor de
hoofdaannemer voor levering van bovenwapening. Hoofdaannemer had hier niets
over opgemerkt.

Na veel onderhandelingen was het uiteindelijk de verzekeraar van de constructeur die namens
de constructeur de schade betaalde. Daarbij werden als oplossing extra kolommen en balken
aangebracht, om de zware balkonplaten te kunnen ondersteunen.
5.4.6

Commentaar bij conflict (1)

Techniek: Conflict
De constructeur was in deze situatie niet op de hoogte van het gegeven dat Duitse
breedplaatvloeren-leveranciers c.q. producenten de bovenwapening in het algemeen niet
verzorgen, zoals in Nederland wel gebruikelijk is. Dit soort situaties zijn echter niet eenduidig
vastgelegd in handleidingen etc. Zij kunnen slechts ervaren worden door goede communicatie
enerzijds en het opbouwen van praktijkervaring anderzijds.
Met name zijn in het bijzonder de ongeschreven regels en gebruiken belangrijk, die rechtskracht
kunnen hebben in bijvoorbeeld conflictsituaties, zoals onder andere Fischer besproken heeft
[Fischer, 1985]. Daarnaast blijven uiteraard ook de geschreven regels en voorschriften van
belang, zowel betrekking hebbend op technische zaken, maar ook en vooral op juridische c.q.
contractuele zaken.
In dit verband wordt er op gewezen dat niet elke (technische) regel of gebruik automatisch
rechtsgeldig is, ook niet automatisch als "gewoonte-recht". In beginsel dienen deze opgesteld
c.q. erkend te zijn door de overheden en daarvoor toegelaten erkende organisaties; Fischer
wijst in dit verband op een dergelijke passage in onder andere de § 80 van de grondwet
(Grundgesetz -GG-). Men kan daar echter wel van afwijken. Dat dit nogal eens voor
vervelende situaties kan zorgen, vooral voor opdrachtnemende partijen, blijkt wel uit het feit
dat ongeschreven regels en gebruiken in de bouwnijverheid door bijvoorbeeld gerechtelijke
uitspraken nogal eens rechtsgeldig verklaard worden in bijvoorbeeld conflictsituaties. Voor
partijen in de Duitse bouwnijverheid verdient het dan ook aanbeveling om op de hoogte te
blijven van de jurisprudentie rondom conflictsituaties in de Duitse bouwnijverheid.

Intermezzo
Stefener heeft er op gewezen dat, met betrekking tot technische normen, niet zomaar
"machtigingen" uitgegeven kunnen worden aan specifieke organisaties voor het vaststellen van
regels met rechtskracht [Stefener, 1970]. De rechtskracht van (technische) regels en gebruiken als
gewoonterecht is overigens door diverse gerechtelijke uitspraken ontkend. Immers, daarmee zou
bijvoorbeeld het normalisatieinstituut een ongeoorloofde wetgevende bevoegdheid krijgen, zoals
Marburger opmerkt [Marburger, 1979]. Voor (technische) normen van een normalisatieinstituut
geldt dan ook, dat zij in principe dan pas rechtgeldig zijn, wanneer zij vastgesteld zijn door de
daarvoor bevoegde overheden, op zowel lands- alsook op deelstaatniveau.
Voor ongeschreven regels en gebruiken wordt blijkbaar een ander beleid gevoerd, ~deze
nogal eens rechtskracht kunnen hebben in bijvoorbeeld conflictsituaties.
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De zogenaamde "Allgemein anerkannte Regeln der Technik" bestaan uit diverse voorschriften
en gebruiken, waarvan men goed op de hoogte dient te zijn, zowel in de ontwerp- alsook in de
uitvoeringsfase. Daarnaast dient men er op te letten, welke voorschriften in welke deelstaten
van kracht zijn, aangezien dit niet algemeen over geheel Duitsland gelijk is [DIBt, 1994].
Als voorbeeld van een recent per l januari 1995 aangepaste regeling, geldt de zogenaamde
"Wärmeschutzverordnung", waarbij onder andere hogere isolatiewaarden voor
bouwconstructies nagestreefd worden [Schulz und Zapke, 1995]. Belangrijk bij een
bouwproject zijn daarbij met name eventueleovergangsbepalingen in de (nieuwe) voorschriften
en de contractdatum, welke bepalend is voor de van toepassing zijnde geschreven regels op
datzelfde bouwproject. De geschreven en ongeschreven regels zijn steeds aan wijzigingen
onderhevig, en gelden volgens de laatste stand van techniek en wetenschap.

In de Nederlandse situatie spelen de ongeschreven regels niet zo'n prominente rol in de
beoordeling van geleverde prestaties rondom bouwprojecten. Daar gelden met name de normen
en richtlijnen, opgesteld door het Nederlands Normalisatie Instituut, aangevuld met bijzondere
ministeriële regelingen. Deze tezamen vormen vooral de basis van het Bouwbesluit, zoals dat
door de nederlandse gemeenten gehanteerd wordt bij het formuleren van bouwvoorschriften.
Door Petit wordt in dit kader opgemerkt, dat bij het beschrijven van de bouwvoorschriften in
het Bouwbesluit met name uitgegaan is van de zogenaamde "prestatie-eis", aangeduid door een
bepaalde "grenswaarde", en bepaald door een vastgelegde "bepalingsmethode" [Petit, 1995].
Het in slechts geringe mate verwijzen naar algemeen gangbare gebruiken (vooral ongeschreven
regels) geeft dan ook een betere toegankelijkheid van de desbetreffende bouwmarkt.
• Immers, voorschriften (vooral geschreven regels) waarmee men rekening dient te houden, zijn
eenduidig vastgelegd, en zorgen daardoor in mindere mate voor verrassingen, wanneer men
zich goed voorbereid heeft. Dan speelt slechts het op de hoogte blijven met de laatste stand van
dergelijke voorschriften nog een rol.

l

Intermezzo
Het werken in de Duitse bouwnijverheid kenmerkt zich met name voor adviseurs en bouwers door
het grote belang van kennis en inzicht in de laatste stand der techniek. Vooral de ongeschreven
regels en gebruiken, onderdeel vormend van de "Allgemein anerkannte Regeln der Technik",
kunnen in bepaalde gevallen onduidelijkheden en conflictsituaties veroorzaken. Deze regels kunnen
immers rechtskracht hebben, waardoor men daar ookjuridisch voor aansprakelijk gesteld kan
wnnien.

Het openstellen van de grenzen, met daaraan verbonden de stroomlijning van regelgeving
inzake bijvoorbeeld bouwvoorschriften en aanbestedingsregels, is in wezen niet problematisch
te noemen voor de voorschriften in het algemeen, maar meer voor de bijbehorende
mentaliteitsverandering in het bijzonder. Immers, wanneer andere regels vanuit Europees
verband opgelegd worden aan lidstaten, dient men daar wel "positief" tegenover te staan om ze
daadwerkelijk in een land tot werking te laten komen.
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Door Manunza wordt in dit kader over de Europese regelgeving met betrekking tot
aanbestedingen het volgende opgemerkt: "De Europese regelgeving inzake
overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken schept weliswaar een kader voor het
gunnen van opdrachten op meer markteconomische grondslagen, door het introduceren van
regels die discriminatie op grond van nationaliteit verbieden, maar de voltooiing van de
openstelling van de bouwmarkt hangt natuurlijk volledig af van een mentaliteitsverandering van
de aanbestedende overheden" [Manunza, 1993].

Dat bovenstaande genoemde benodigde mentaliteitsverandering niet alleen dient te gelden voor
lidstaten, maar ook en vooral voor uitvoerende partijen (zoals belangenverenigingt>n) zal
duidelijk zijn. Dat levert echter nogal eens problemen op in de vorm van protesten. Het verweer
door diverse Nederlandse belangenverenigingen in de bouwnijverheid naar aanleiding van het
Europees verbod op onder andere rekenvergoedingen, gekoppeld aan procedures voor het
vaststellen van de rechthebbende bij aanbestedingen, is een voorbeeld daarvan [Pijnacker
Hordijk en Van Lennep, 1992]. Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat men maar gewillig elke
(Europese) stroomlijning van regels dient te accepteren. Immers, de specifieke situatie kan per
lidstaat nogal eens verschillen, waardoor men daar op Europees niveau in zekere mate wel
rekening mee dient te houden.

Intermezzo
Dat in Europees verband de bouwvoorschriften langzaam maar zeker gelijkgeschakeld worden, is in
verband met zo te bereiken uniformiteit en duidelijkbeid van deze bouwvoorschriften zeker toe te
juichen Echter, dat nog steeds binnen deelstaten van een land verschillen bestaan tussen geldende
bouwvoorschriften kan het bouwproject sterk kostenverhogend maken.
Immers, elders beproefde oplossingen en concepten in de bouwnijverheid voldoen wellicht niet aan
plaatselijke voorschriften, waardoor vaak aanpassingen aan product en organisatie nodig kunnen
zijn.

Projectorganisatie: Contract
In deze situatie had de opdrachtgever zelf een contract met de constructeur en de architect.
Daardoor kon de hoofdaannemer zich in principe verschuilen achter het feit dat hij niet
verantwoordelijk was voor een correcte aanlevering van ontwerp- en constructietekeningen en
bijbehorende gegevens. Wanneer de constructeur een contract had gehad met de
hoofdaannemer, was het conflict in principe afgehandeld via de hoofdaannemer (als
contractpartij), in plaats van het hier via de opdrachtgever (als contractpartij) gehanteerde
verloop. Het is wellicht om die reden aan te bevelen om als opdrachtgever c.q.
projectontwikkelaar zoveel mogelijk te streven naar een reductie van contracten, en zo mogelijk
de adviseurs en onderaannemers onder te brengen bij de hoofdaannemer (Generaluntemehmer
GU-Vertrag). Dit kan het risico op conflicten tussen partijen verkleinen. Een stapje verder is
om er naar te streven het contract met de architect ook onder te brengen bij de hoofdaannemer
(Generalübernehmer- GÜ-Vertrag) [Senf, Braune und Hager, 1990]. Daarmee wordt een
soort turnkey-organisatievorm ("schlüsselfertig") nagestreefd.
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Dat het streven naar een reductie van contracten niet alleen mogelijke conflicten kan
voorkomen, maar ook een lagere bouwprijs tot gevolg kan hebben, is een prettige
bijkomstigheid. Immers, door het aanbieden van een totaalprijs ("schlüsselfertig") door
bijvoorbeeld een Generaluntemehmer, kan deze alle werkzaamheden optimaal op elkaar
afstemmen. Daarmee kan een relatief snelle en efficiënte realisering van projecten bereikt
worden, wat een reductie van bouwkosten (zoals bijvoorbeeld rentekosten, coördinatiekosten,
etc.) met zich meekan brengen.
Deze mening wordt overigens niet door iedereen gedeeld. Door bijvoorbeeld Bielke wordt
namelijk gesteld, dat het aanbesteden in kleine werkdelen (zogenaamde "Losen") voordeliger
is. Dit wordt in de Duitse bouwnijverheid veelvuldig toegepast, voorgeschreven door onder
andere de VOB. Vooral de overheidsopdrachtgevers hebben zich verplicht deze regeling toe te
passen bij het aanbesteden van hun bouwopdracht en. Door Bielke wordt daarbij wel erkend,
dat het een extra belasting vormt voor de medewerkers bij de overheidsopdrachtgevers.
Immers, het vergt nogal wat coördinatie om een en ander te stroomlijnen rondom de diverse
deel-aanbestedingen ("Teillosen-Vergabe"). Mede gezien de vaak krappe bezetting van die
opdrachtgevers-organisaties, worden dan meestal gespecialiseerde bedrijven voor het projectmanagement ingeschakeld [Bielke, 1995]. Het valt te betwijfelen of daarmee de uiteindelijke
bouwkosten, mede gerelateerd aan bouwtijd en mogelijke (conflicten bij) onderlir~:ge
afstemming, uiteindelijk voordeliger zijn dan het werken met een GU-Vertrag, GU-Vertrag of
specifieke turnkey-organisatievorm.

Intermezzo
Bij het laten uitvoeren van bouwwerkzaambeden verdient het aanbeveling om met zo min
mogelijk versebillende partijen een contract te sluiteiL Daarmee worden potentieële conflictsituaties voorkomen. Daarom is bij uitbesteding het werken met bijvoorbeeld een
Generalunternehmer, Generalübernehmer of turnkey-organisatievorm aan te beveleiL Over het feit
of dit ook lagere bouwprijzen tot gevolg zal hebben, wordt nogal verschillend gedacht. Echter, het
kunnen verkleinen van het risico op mogelijke conflictsituaties is op zichzelf al een belangrijke
reden om uiteindelijk toch voor genoemde soorten organisatievormen te kiezen. Dat betaalt zich
grotendeels terug in een mogelijke korte bouwtijd, vergezeld van relatief weinig ergeruis tussen
partijen onderling (met uame tussen opdrachtgever en hoofdaannemer).

Cultuur: Contact

Zoals in gesprekken met betrokkenen in deze case-study duidelijk werd, is met name de
formele gegevensuitwisseling door de Duitse GU een opvallende zaak geweest. Deze werkte
bijna uitsluitend met faxberichten en verdere schriftelijke converstatie. Het was een "ware
faxenstroom", om daarmee zoveel mogelijk zaken vast te leggen, en daardoor elke mogelijke
onzekerheid te vermijden. Deze wijze van "overleg" werd als heel onplezierig ervaren door de
(Nederlandse) projectmanager namens de opdrachtgever, waardoor deze uiteindelijk zelf ook
een dergelijke aanpak hanteerde. Het bleek namelijk, dat dergelijke acties in ieder geval een
reactie tot gevolg had, in tegensteJling tot mondelinge conversatie. Navraag bij de betrokken
GU leerde, dat deze wijze de gebruikelijke manier was om conflicten achteraf te voorkomen.
Daarbij komt natuurlijk wel, dat diverse aspecten in de voorwaarden van de VOB een bepaalde
schriftelijke afhandeling voorschrijven (aantekenen van "Baubehinderung", etc.).
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Door de Duitser Syben is ooit eens de volgende uitspraak gedaan: "In Duitsland steekt niemand
de straat over zonder toestemming van de overheid" [Syben, 1994]. Wellicht dat daartegenover
in een ruimer verband de Nederlandse bouwnijverheid nog wat van de geconstateerde
werkwijze met veel schriftelijke vastlegging van afspraken etc. tussen opdrachtgever en
aannemer kan leren.
Door SBR wordt in Nederland namelijkjuist het gebrek daaraan als een knelpunt in het huidige
bouwproces gezien [SBR, 1996c]. Het valt te hopen dat het streven naar dergelijke vastlegging
dan niet ontaardt in een in deze case-study beschreven nogal onpersoonlijke "stroom" van
papier, in plaats van op een goede wijze rechtstreeks met elkaar te overleggen.
5.4. 7 Les uit conflict (1)

Zoals in bovenstaande duidelijk werd, was met name het gebrek aan kennis en inzicht in
regelgeving en gewoonten in de Duitse bouwmarkt een belangrijke oorzaak voor het ontstaan
van communicatiefouten. Daarmee werden verkeerd geïnterpreteerde afspraken gemaakt. Deze
resulteerden daarna in spraakverwarring en vervolgens in conflicten.
Les (3)
Vooral in de contactfase dienen afspraken goed doorgesproken te worden, en dient de
reikwijdte van invloeden op het af te sluiten contract door geschreven regelgeving en vooral
ongeschreven gewoonten op de Duitse bouwmarkt zo veel mogelijk bekend te zijn.

5.4.8

Conflict (2):

Gebrekkige informatieoverdracht

Achtergronden van het conflict
Bij de informatieoverdracht van hoofdaannemer naar onderaannemers ging nogal eens wat
fout. Op een of andere wijze werkten de onderaannemers vaak met incomplete of verouderde
tekeningen. Dit gaf diverse strubbelingen, met name voor de opdrachtgever en zijn architect.
Immers, zij werden regelmatig geconfronteerd met foutieve c.q. te late leveringen van
bijvoorbeeld kozijnen, houtconstructies, etc. De (Nederlandse) projectmanager namens de
opdrachtgever vermoedde en merkte al snel dat de informatieoverdracht niet gebeurde zoals hij
in een Nederlands project altijd gewend was.
Het bleek in de vorige conflictsituatie dat de informatieoverdracht tussen de diverse partijen niet
optimaal was; deels door gemaakte fouten in de organisatie, en deels door verschillende
opvattingen c.q. achtergronden van de verschillende partijen. Echter, in dit gevallag de
problematiek met name op het gebied van de informatieoverdracht tussen de hoofdaannemer en
zijn onderaannemers. Immers, de desbetreffende werktekeningen waren gecontroleerd en
accoord bevonden, en toch werd vaak foutief geleverd c.q. te laat geleverd.

Na diverse gesprekken tussen de projectmanager, hoofdprojectleider, projectleider en de
uitvoerder van de hoofdaannemer kon in hoofdlijnen de volgende interne projectorganisatie
met functionele relaties geschetst worden, zoals in afbeelding 5.4 schematisch weergegeven is.
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Inkoop
Werkvoorbereiding

Ajbeelding 5.4 Schematische weergave van interne projectorganisatie van de
hoofdaannemer

Doordat het beleid van de hoofdaannemer erop gericht was dat werkvoorbereiding en inkoop
van (leveringen van) onderaannemers en toeleveranciers altijd geregeld dienden te worden door
de hoofdprojectleider, ontstonden er vaak fouten, met name door een veelheid aan informatieoverdrachtsmomenten. Ook werden de werktekeningen niet gewoon meegestuurd naar
onderaannemers c.q. toeleveranciers, wanneer men prijsaanbiedingen vroeg. Dit is in
Nederland normaal gebruik, maar deze Duitse hoofdaannemer was daarin nogal wantrouwend.
Hij maakte slechts summiere schetsen en gegevens, waarop de desbetreffende partijen hun
aanbiedingen dienden te baseren. Dat bleken echter regelmatig foutieve aanbiedingen te zijn.
Resumerend beeld van het conflict
Al deze zaken bij elkaar genomen resulteerden in een slecht voorbereid uitvoeringsproces, dat
zich kenmerkte door de volgende aspecten:

(a)
(b)
(c)

Informatie-overdracht gaat over veel schijven; daardoor ontstaat groot risico op
foutieve interpretaties;
Vaak werken met verouderde gegevens, in verband met niet op tijd intern
doorgegeven wijzigingen in bijvoorbeeld uitvoeringstekeningen;
Gebrekkige besluitvaardigheid door opsplitsing van taken;
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(d)
(e)

Weinig gepland vooruitlopen op komende projectfasen; daardoor vaak ad-hoc
oplossingen noodzakelijk om desbetreffende werkzaamheden toch binnen de
afgesproken termijn te kunnen voltooien;
De werkvoorbereiding c.q. inkoop stuurde geen werktekeningen op, wanneer men
prijsaanbiedingen wenste bij toeleveranciers c.q. onderaannemers. Door deze
wantrouwende houding van de hoofdaannemer werden vaak foutief uitgewerkte
aanbiedingen gedaan door onderaannemers c.q. toeleveranciers.

Gekozen oplossing van het conflict
Dat een organisatie op een dergelijke wijze niet erg succesvol kan functioneren zal duidelijk
zijn. Daarom werd door de projectmanager erop aangedrongen om de organisatie een meer
directe werkwijze mee te geven. In ieder geval zodanig, dat de betrokken inkoop en
werkvoorbereiding direct inzicht kregen en behielden in de voortgang en uitvoering van het
werk. Daarmee zouden vertragingen en fouten zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden, In
hoofdlijnen zou een organisatie er uit kunnen zien, zoals in afbeelding 5.5 schematisch
weergegeven is.

Afbeelding 5.5 Schematische weergave van voorgestelde interne projectorganisatie van
de hoofdaannemer
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Het voorstel hield vooral in om de werkvoorbereiding en inkoop direct onder de
verantwoordelijke projectleider te laten vallen, in samenspraak met de uitvoerder. Daardoor
werden de lijnen korter, en wist men sneller wat er gebeuren moest. Het kostte echter moeite
het management van de hoofdaannemer van deze oplossing te overtuigen. Men had het immers
altijd gedaan zoals men gewoon was, compleet met de bijbehorende hiërarchische splitsing van
taken in de organisatie.

5.4.9

Commentaar bij conflict (2)

Techniek: Conflict
Bij de uitvoering van het proj eet ging er nogal eens wat fout ten gevolge van niet voorziene c.q.
te laat doorgevoerde wijzigingen in de werktekeningen. In beginsel had het te maken met op dat
moment onvoldoende inzicht in (technische) voorschriften en regels, maar de werkelijke reden
lag eigenlijk meer op het organisatorische vlak. Desalniettemin is uiteraard het inzicht in de van
toepassing zijnderegels en voorschriften onontbeerlijk wanneer men bouwt, vooral in een
vreemde streek. Dit geldt dan met name voor de ontwerpende en adviserende partijen.
De uitvoerende partijen, met name de hoofdaannemers, kunnen hun aansprakelijkheid nogal
eens (deels) op hen afwentelen, of op de (kleinere) onderaannemers.
Projectorganisatie: Contract
Het functioneren van een projectorganisatie is sterk afhankelijk van de interne verhoudingen
tussen de betrokken partijen onderling. Wanneer er geen sfeer van openheid en vertrouwen is,
roept dit bijna automatisch afscherming en wantrouwen op, resulterend in bijvoorbeeld
vuistdikke contracten, en kan daardoor juist oorzaak zijn voor vergroting van het risico op
conflictsituaties. Die openheid dient zowel tussen partijen te bestaan, maar ook intern in de
organisatie van een partij. In de besproken conflictsituatie was een sterk hiërarchische
projectorganisatie, met nogal sterk gesplitste verantwoordelijkheden, vooral oorzaak voor
slechte communicatie binnen en tussen partijen onderling. De openheid en directheid van de
(Nederlandse) projectmanager, namens de opdrachtgever, was daarbij vooral een voor de
(Duitse) hoofdaannemer ongebruikelijke houding.
Daarbij dient in aanmerking genomen te worden, dat in principe voor de opdrachtgever geen
verplichtingen golden, om de hoofdaannemer op dergelijke zaken te wijzen. Het was dus een
positief meedenken, met de hoop dat dit resulteerde in een voor alle partijen gunstig verlopen
bouwproces. Primair doel daarbij was, om de kosten en de uitvoeringstijd in de hand te kunnen
houden, met behoud van de gewenste en afgesproken kwaliteit.
Overigens bleek later, dat de projectleider ontslag had genomen na afloop van het project. In
een gesprek met de prqjectmanager gaf deze daarop wel toe, dat de voorgestelde open en
directe organisatiestructuur nog niet zo gek was. Wellicht dat hij bij een volgende werkgever
ook erop aandrong om een dergelijke structuur te (blijven) hanteren. In ieder geval bleek
duidelijk, dat plannen en vooruitzien, naast het werken met de juiste gegevens en contracten,
voor alle partijen de kans op een bevredigend resultaat vergroten kon.
Cultuur: Contact
De hiërarchische structuur van de Duitse hoofdaannemer resulteerde in een inefficiënte wijze

van werken. De opsplitsing van taken over meerdere "lagen", zoals de projectleider en hoofdprojectleider, gaf diverse communicatie-stoornissen, en vertraagde het uitvoeringsproces nogal
eens. Daarnaast waren de afdeling werkvoorbereiding en inkoop sterk afhankelijk van de
informatie van de hoofd-projectleider. Terugkoppeling naar andere verantwoordelijke "lagen",
zoals de uitvoerder, vond in principe door deze afdelingen niet plaats.
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Wellicht dat een dergelijke hiërarchische structuur te maken heeft met de door Hofstede
gesignaleerde neiging tot het scheppen van "machtafstand", zoals hij dat als een van de
dimensies uitdrukt [Hofstede, 1980].
De weerstand om te veranderen, en de organisatie en werkwijze aan te passen aan efficiëntere
wijzen van werken (toegespitst op het desbetreffende bouwproject), getuigt nogal van een
sterke neiging tot "behoud van het oude". Immers, men was niet gewend op een dergelijke
wijze te werken, en wilde zoveel mogelijk onzekerheden vermijden, relaterend aan de ook door ,
Hofstede genoemde dimensie "onzekerheidsverrnijding". Pas toen men zag dat dat
·
onoverkomelijke (en kostbare) problemen met zich mee bracht, neigde men enigszins in
aanpassing van interne organisatie en werkwijze.
5. 4. 1 0 Les uit conflict (2)

De organisatie was sterk verdeeld over verschillende schijven. Daardoor onstonden er nogal
wat momenten van informatieoverdracht. Dat werkte communicatie-fouten in de hand. Het
aanpassen van de organisatie naar een meer gestroomlijnde versie riep echter nogal wat
weerstand op, omdat dat voor de hoofdaannemer nogal wat ongewoonlijke zaken met zich mee
bracht. Hij toonde dan ook een neiging tot grote onzekerheidsvermijding. Daardoor waren
echter de contractuele afspraken van de hoofdaannemer met zijn onderaannemers nogal vaag,
met name door summiere tekeningen te verstrekken bij het opvragen van prijzen.
Ondanks dat door onder andere Gibson en Comrie een kenmerk van een contract vooral dient te
zijn dat het geen vaagheden bevat, kunnen er blijkbaar toch achterliggende redenen zijn om een
en ander aan vaagheden "ingebouwd" te laten [Gibson and Comrie, 1988]. Men wilde hier
blijkbaar de onderaannemers niet te veel informatie laten zien, waardoor misverstanden
ontstonden door foutieve afspraken, gevolgd door conflicten.
Een voldoende overdracht van informatie naar de belanghebbende partijen is dan ook erg
belangrijk, om mogelijke conflictsituaties te kunnen voorkomen. Daarop wijzen ook Gibb en
Naase [Gibb, 1974; Naase, 1978]. Naase stelt bijvoorbeeld: "Je gröjJer das Ausrnaj1 an
lnforrnationszurückhaltung ist, desto gröjJer wird die Konflikthäufigkeit sein". Echter, daarin
schuilt wel een dilemma: Rhenman en anderen wijzen er bijvoorbeeld op, dat een overvloed aan
informatie-overdracht het waamemings- en beoordelingsvermogen van de ontvangende partij
negatiefbeïnvloeden kan, waardoorjuist het risico op conflicten toeneemt [Rhenman et al,
1970]. De mate van onstaan van conflicten door te weinig maar eventueel ook door te veel
informatie-overdracht zal dan vooral beïnvloed worden door de "communicatiecapaciteit" van
de betrokkenen, waarop Nick onder andere wijst [Nick, 1974]. Naase zegt het zo: "Je gröjJer
die Kommunikationskapazität eines Individuums ist, desto geringer ist die warscheinlichkeit
von lnforrnationsiiberlastung und desto geringer wird eine daraus resultierende
Km~fliktshäufigkeit sein" [Naase, 1978].
Les (4)

Niet alleen een fout contract, maar vooral ook een vaag contract is in Duitsland een
belangrijke oorzaak voor een conflict. Dit kan enigszins voorkomen worden door de
informatie en communicatie af te stemmen op de behoefte c.q. communicatiecapaciteit van
de betrokken partijen. Bij een in de Duitse bouwnijverheid kenmerkende relatief grote mate
van onzekerheidsvermijding heeft men dan ook niet snel .te veel informatie opgenomen in
een contract.
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5.5

ONTWIKKELING EN BOUW VAN APPARTEMENTEN

5.5.1

Inleiding

De volgende twee case-studies hebben betrekking op conflictsituaties, die ontstaan zijn tijdens
het voorbereiden en uitvoeren van de bouw van een appartementencomplex, gelegen in
Branden burg.

5.5.2

Achtergronden van het bouwproject

Ter stimulering van de wederopbouw van het voormalige Oost-Duitsland heeft de
Bondsregering diverse regelingen in het leven geroepen. Daarvan zijn met name de regels met
betrekking tot belastingvoordelen interessant gebleken. Vooral op de zogenaamde "toplocaties" werden en worden dergelijke bouwprojecten ontwikkeld als belegging, in de vorm
van bijvoorbeeld woningen en appartementen . Deze zijn vooral bedoeld voor de verhuur.
Daarnaast zijn in dergelijke wijken natuurlijk ook voorzieningen nodig, zoals winkels, horecagelegenheden en hotels. Ook in die sectoren is en worden projecten ontwikkeld.
In deze twee case-studies betreft het een dergelijk project, bestaande uit een grondstuk waarop
een appartementencomplex ontwikkeld en gebouwd is.
De projectonderdelen, waarop deze twee case-studies betrekking hebben, zijn met name twee
appartementen-gebouwen. Afbeelding 5.6 geeft een deel van een situatietekening weer van de
bouwlocatie. Daarin zijn de genoemde bouwprojecten aangegeven.

Afbeelding 5.6 Situatietekening met beschouwde projectonderdelen
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De hier genoemde appartementen-gebouwen maken deel uit van een complex van in totaal vijf
van dergelijke gebouwen. Zij zijn geprojecteerd boven en rondom enkele ondergrondse
parkeergarages.
Voor de case-studies rondom dit project is juist gekozen voor deze gebouwen, aangezien hier
interessante aspecten met betrekking tot de projectorganisatie, contracten en daarmee
samenhangende conflicten aan de orde kwamen. Tevens werd hier de mogelijkheid geboden
om de situatie "van dichtbij" te observeren en te analyseren.

5.5.3

Projectfasering

De bij de ontwikkeling en realisatie van genoemde gebouwen te onderscheiden projectfasen,
zoals die in hoofdstuk 2 van het proefschrift uitgewerkt zijn, zijn in onderstaande opsomming
genoemd. De partijen die in die fasen de belangrijkste uitvoerende rol spelen zijn daarbij
vermeld.
Programma (Grundlagenermittlung, Vorplanung)
(1) Initiatief
(opdrachtgever);
(2) Haalbaarheidsstudie --(opdrachtgever en architect);
(3) Project-definitie
(opdrachtgever en architect);
Ontwerp (Entwurfs- und Genehmigungsplanung)
(4) Structuur-ontwerp
(architect en adviseurs);
(5) Voorlopig ontwerp
(architect en adviseurs);
(6) Definitief ontwerp
(architect en adviseurs);
Uitwerking (Ausführungs- und Detailplanung; Ausschreibung und Vergabe)
(7) Bestek
(architect en opdrachtgever);
(8) Prijsvorming
(hoofdaannemer);
Realisatie (Bauausführung)
(9) Werkvoorbereiding ---(architect en adviseurs; later door
hoofdaannemer en adviseurs);
(JO) Uitvoering -----(hoofdaannemer);
(11) Oplevering
(hoofdaannemer).

5.5.4

Projectorganisatie en contracten

Door de opdrachtgever is om redenen van capaciteitsgebrek de uitvoering van de gebouwen per
fase ("Bauabschnitt") uitbesteed aan een (in dit geval Duits) bedrijf. In eerste opzet is daarbij
gebruik gemaakt van een bouwcombinatie, een zogenaamde "Arbeitsgemeinschaft". Deze
"Arge" bestond uit twee (West)-Duitse aannemingsbedrijven A en B, beide met hun
hoofdkantoor in Zuid-Duitsland. In deze Arge werden door bedrijf A de technische leiding en
door bedrijf B de commercieële leiding gevoerd. Administratief en ook juridisch zijn in een
dergelijke combinatie beide partijen gelijkwaardig verantwoordelijk en aansprakelijk,
vastgelegd in een onderling opgesteld Arge-Vertrag.ln deze vorm noemt onder andere Müller
dit een "echt Baukonsortium" [Müller, 1981]. Daarmee duidt hij aan, dat de Arge bestaat uit
een aantal uitvoerende bouw- of aannemingsbedrijven, die zelf daadwerkelijk bij de uitvoering
betrokken zijn, zoals hier het geval is. Daarnaast kan een dergelijke Arge zelf ook
onderaannemers inschakelen..
De Arge heeft via een Generalunternehmer-Vertrag (GU-Vertrag) met de opdrachtgever het
project gerealiseerd. Daarbij werden de architect en adviseurs door de opdrachtgever
gecontracteerd.
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De architect had daarbij zowel opdracht voor vervaardigen van ontwerptekeningen ten behoeve
van de bouwvergunning-aanvraag ("Genehmigungsplanung") alsook voor het vervaardigen
van werktekeningen ten behoeve van de uitvoering ("Werkplanung"). In afbeelding 5.7 is het
organigram van de voor dit project in eerste instantie gebruikte samenwerkingsvorm
schematisch weergegeven.
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I
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Adviseurs:
-Installaties
~

- - -

....
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Onderaannamers
Toelevsranclers

Contractuele relatie

Afbeelding 5.7 Organigram van de in eerste instantie gebruikte samenwerkingsvorm

Bij het realiseren van het eerste appartementen-gebouw bleek, dat de beide aannemers binnen
de Arge het gaandeweg het project niet met elkaar konden vinden. Men kreeg
meningsverschillen over onder andere projectaanpak en wijze van communicatie c.q. overleg
en afstemming tussen de Arge en opdrachtgever. Het bleken met name cultuur-verschillen te
zijn, die uiteindelijk tot gevolg hadden dat de Arge ontbonden werd.
Bij het vervolg van het project (vanaf de realisatie van het tweede appartementen-gebouw) werd
dan ook gewerkt met slechts één hoofdaannemer uit de voormalige Arge, die daardoor als
Generalunternehmer (GU) optrad Ook de adviseurs, zoals de constructeur, werden vervolgens
bij de GU ondergebracht. In afbeelding 5.8 is het organigram weergegeven van de aangepaste
samenwerkingsvorm, zoals die gold vanaf de realiasatie van het tweede appartementengebouw.
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Afbeelding 5.8 Organigram van de in later stadium gebruikte samenwerkingsvorm

5.5.5

ConBiet (3): Een foutief ontwerp van de parkeerkelder

Achtergronden
De beschouwde appartementen-gebouwen zijn voorzien van een parkeerkelder, waarvoor de
architect een ontwerp gemaakt heeft. Het ontwerp voorzag in een kelder zonder mechanische
ventilatie, doordat voorzien was in voldoende natuurlijke ventilatie. In deze situatie bleek
echter, dat de parkeerkelder geen voldoende ventilatie-openingen had om als natuurlijke
ventilatie te kunnen dienen. Er ontstond daardoor een probleem: De parkeerkelder mocht van
het gemeentelijk bouwtoezicht niet in gebruik worden genomen, wanneer geen voorzieningen
getroffen werden. Dat bracht daardoor verhoging van bouwkosten met zich mee, wat niet
voorzien was door de opdrachtgever en hoofdaannemer.
Resumerend beeld van het conOict
Doordat er kostenoverschrijdingen dreigden, dacht de opdrachtgever de hoofdaannemer daar
aansprakelijk voor te kunnen stellen. Immers, het project moest volgens de geldende normen
en regels uitgevoerd en opgeleverd worden. De hoofdaannemer, als opdrachtnemer, verweerde
zich echter door het gegeven, dat hij niet aansprakelijk was voor fouten in ontwerp- en
werktekeningen, wanneer hij deze niet in zijn opdracht had te verzorgen. Die werden immers in
opdracht van de opdrachtgever door de architect gemaakt. Daarmee werd de situatie duidelijker:
De architect zou wel eens diegene kunnen zijn, om aansprakelijk te kunnen stellen.
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Het volgende beeld kon geschetst worden:
Qpdracht~ever:

Was van mening dat de hoofdaannemer maar zien moest hoe hij het gebouw binnen
geplande termijn en aannemingssom realiseerde;

Hoofdaannemer:
Hadfoutieve werktekeningen gekregen van de architect. Deze stond niet bij hem onder
contract, maar bij de opdrachtgever;

Constructeur:
Was in dit conflict geen partij. Hij dient immers alleen de constructies te ontwerpen en te
berekenen, zonder controleplicht voor functionaliteit van de (archectonische) ontwerp- en!af
werktekeningen;

Architect:
Was in deze de aansprakelijke partij, aangezien hij de foutieve werktekeningen vervaardigd
had;

Çontrolerende g:emeente ffiauaufsichtshehörde):
Was niet aansprakelijk te stellen. Gaf echter geen toestemming tot ingebruikname van de
parkeerkelder, voordat de ventilatie-openingen aangebracht waren en een CO-meting
uitwees dat het voldeed aan de geldende normen.

Gekozen oplossing van het conflict
Gaandeweg het conflict bleek, dat in principe alleen de architect en de opdrachtgever de
uiteindelijke in het conflict betrokken partijen waren. Na lange onderhandelingen zat er voor de
architect dan ook niets anders op de schade te betalen. Het contract was volgens de VOB
afgesloten, waardoor in dit geval de aansprakelijkheid beperkt bleef tot de directe schade.
Overeengekomen werd om de ontwerpen aan te passen, inclusief de werktekeningen. Deze
kosten, inclusief herstel- en uitvoeringskosten op de bouwplaats werden voor de architect in
hoofdzaak daarbij gedragen door zijn verplichte aansprakelijkheidsverzekering.
Het conflict tussen de opdrachtgever en de hoofdaannemer over de gevolgschade (door
bijvoorbeeld vertragingen) werd opgelost, door ruimereopleveringstermijnen te stellen.
Uiteindelijk kon het volgende beeld geschetst worden:

Opdrachtgever:
Men had zich niet gerealiseerd dat werktekeningen een zeer bepalende ral spelen in de
aansprakelijkheden rondom problemen c.q. onduidelijkheden in de uitvoerings1ase.
Daarnaast stelde de opdrachtgever echter, dat de hoofdaannemer en de architect maar
onderling moesten uitvechten wie betaalde. Als de kwaliteit en specificaties van het project
er maar niet onder leden;

Hoofdaannemer:
Deze had contractueel correct gehandeld, door een "Baubehinderung" aan te tekenen;

Nederlandse architect:
Deze was op het moment van zijn werkzaamheden nog niet goed ingevoerd in de
(plaatselijke) bauwvoorschriften.

5.5.6 · Commentaar bij conflict (3)
Techniek: Conflict
De plicht tot het voldoen aan de geldende plaatslijke bouwvoorschriften lijkt logisch, maar geeft
toch nogal eens problemen.
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Vooral wanneer buitenlandse partijen in een project betrokken worden speelt de onervarenheid
met geldende voorschriften en gebruiken een rol. In het onderhavige geval was dit wel erg
moeilijk te voorzien, aangezien een bepaalde mate van ventilatie in een garage zich uiteindelijk
alleen goed laat bepalen door metingen ter plaatse. Echter, het rekening houden met dergelijke
aanwezige regels leert men blijkbaar pas vooral na "leergeld" betaald te hebben. Dat geldt voor
alle betrokken partijen, waarbij de locale partijen wel een groot voordeel daarbij hebben;
immers, zij kennen de situatie ter plaatse het beste, naar men mag aannemen.

Intermezzo
Dat ook locale opdrachtgevers, werkend met locale partners wel eens voor een verrassing kunnen
komen te staan, illustreert het volgende Duitse voorbeeld: Een Duitse architect wilde bij
oplevering van het bouwproject graag zijn naam op de gevel hebben. Dit, als zijnde een gebouw
dat gesigneerd was door hemzelf als "geestelijk vader" van het ontwerp. De Duitse opdrachtgever
vond dit wat al te gortig. Immers, daar stond niets van in het contract, en het was tenslotte zijn
eigen gebouw?. Het Bundesgerichtshof (BGH) was echter in 1994 van mening, dat ook architecten
het auteursrecht toekomt (het zogenaamde "Urheberrecht", volgens onder andere § 13 S.2 UrhG;
Urhebergesetz). Daarmee werd aan de architect de mogelijkheid gegeven op een of andere
herkenbare plaats zijn "handtekening" op het gebouw te plaatsen. Hij wilde dit echter doen op een
gevelplaat van zo'n 35 x 70 cm2. Dat vond de opdrachtgever echter buiten alle proporties: Als er
dan al een naam op zou mogen komen, dan wel op een onopvallende plaats. Daarin gaf het
Bundesgerichtshof de opdrachtgever in principe gelijk: Wanneer er sprake is van een auteursrecht,
waarbij de naam van de auteur op het ontwerp geplaatst mag worden, dan dient dat in priocipe op
een niet direct in het oog springende plaats en wijze te zijn. Dat is bijvoorbeeld ook bij
schilderijen het geval: Meestal in een van de onderhoeken [Sky Line, 1995]. En daarmee was de
zaak opgelost.
Dat discussies rondom auteursrecht op gemaakte ontwerpen voor bouwwerken alleen in Duitsland
actueel zouden zijn, is een misvatting. In een artikel van De Haan en Haagsrna wordt ook over
auteursrecht van architecten op door hun ontworpen gebouwen gesproken, met name op basis van
de Nederlandse Auteurswet uit 1912. Zij citeren juristen, die opdrachtgevers aanraden om
mogelijke aanspraken van architecten met betrekking tot het auteursrecht op door hun ontworpen
gebouwen op voorhand af te kopen [Haan De en Haagsma, 1996]. Dat zal vooral wel eens actueel
kunnen worden, wanneer men een gebouw door een min of meer bekende architect laat ontwerpen.
Naast een mogelijk prettig effect in de vorm van extra aandacht en reclame voor het gebouw,
bestaat er namelijk ook een mogelijk wat negatief neveneffect: Wanneer men het gebouw op den
duur wil veranderen, zou dat wel eens heel moeilijk kunnen gaan zonder instemming van de
oorspronkelijke architect. Vooral, wanneer het gebouw ook nog eens op een monumentenlijst
terechtgekomen is.

Projectorganisatie: Contract
In deze situatie werd duidelijk dat het vervaardigen van werktekeningen en het uitvoeren van de
werkzaamheden op de bouwplaats beter niet bij gesplitste partijen plaats kan vinden. Daarmee
creëert men namelijk een opdeling van aansprakelijkheden, wat conflicten met zich meebrengt,
zoals bleek. Bij vergelijkbare vervolgprojecten is dan ook besloten door de opdrachtgever om
zo mogelijk de werktekeningen en uitvoering van bouwwerkzaamheden in één contract bij één
partij onder te brengen.
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Overigens lijkt dat ook verstandig om te doen met alle (architecten)werkzaamheden: Laat ze zo
mogelijk onder contract vallen bij één uitvoerende c.q. coördinerende partij. Daarbij dienen dan
wel afspraken gemaakt te worden om de ontwerp- en verdere coördinatiewerkzaamheden te
kunnen structureren.
De in het voorgaande genoemde aansprakelijkheid van architecten heeft met name betrekking

op fouten, gemaakt in ontwerp- en tekenwerkzaamheden. Overschrijdingen met betrekking tot
verkeerde bouwkostenramingen, bij aanbestedingen te duur uitvallende ontwerpen, etc. zijn in
principe niet aan de architect toe te rekenen. Via de HOAI is daarover wel een en ander geregeld
over aanpassings-kasten van ontwerpen, bijvoorbeeld door (beperkte) meerwerk-opdrachten,
etc. [HOAI, 1993].
Zoals in Nederland ook gebruikelijk is, kent Duitsland daarnaast een trend tot de inzet van
specialisten voor met name het bouwmanagement, en dan vooral voor het beheer van
bouwkosten, -tijd en -kwaliteit. Veelal wordt dit door architectenbureaus verzorgd, maar ook
door gespecialiseerde ingenieurs- en adviesbureaus [Sommer, 1988]. Overschrijding van
bouwkosten die dergelijke specialisten (laten) ontstaan zijn in beperkte mate aan hen toe te
rekenen. Dit is dan uiteraard wel afhankelijk van het contract, dat men met deze specialisten
heeft. Een daarop toegeneden zogenaamd "Baucontrollingvertrag" geeft die mogelijkheid in
enigerlei mate, zoals Heinrich aangeeft [Heinrich, 1987]. Voor gespecialiseerde bouwmanagers
geldt daarbij ook een zekere verplichting tot het hebben van een aansprakelijkheidsverzekering.
Hun werkzaamheden, uitgevoerd als bijvoorbeeld architect of ingenieur, worden daarbij vaak
vastgelegd volgens de HOAI. De toename tot toepassing van dergelijke contractvormen is
vooral bepaald door de wens van opdrachtgevers om het volledige financiële risico op de
realisering van hun bouwprojecten bij derden neer te leggen. Ook past in dit kader de trend van
toename van het kiezen voor werken met bijvoorbeeld Generaluntemehmer en
Generalübemehmer.
Wanneer echter een architecten- of ingenieursbureau, naast het verzorgen van onafhankelijke
advies- en ontwerpwerkzaamheden, ook een risicodragende bouwmanagementtaak krijgt in
hetzelfde project, dan bestaat wel het gevaar dat er verstrengeling van belangen ontstaat; zoals
Geluk het uitdrukt wordt er een "conflict of interest" ingebouwd [Geluk:, 1995]. Het verdient
dan ook aanbeveling om als dergelijk bureau te kiezen voor enerzijds (onafhankelijke)
adviserende taken of anderzijds (afhankelijke) bouwmanagementtaken.

Intermezzo
Dat het gespecialiseerde bouwmanagement door architecten uitgevoerd wordt, is evenals in
Nederland ook in Duitsland overigens uiet vanzelfsprekend. Diverse ingenieurs- en adviesbureaus
hebben zich op deze markt gestort, veelal tot ongenoegen van de architecten. Zoals Heinrich
opmerkt, betekent specialisatie in de bouwnijverheid vooral een verdere afslanking van de
traditionele taken van de architect. Vergelijkbaar is het berekenen van de constructies, dat ook niet
meer door architectenbureaus gedaan wordt maar door gespecialiseerde constructiebureaus. Näser
wijst in dit verband op het bouwkostenmanagement als zijnde de grote uitdaging voor architecten,
om ook dat vakgebied goed te kunnen beheersen [Näser, 1984]. Door Megele wordt er echter op
gewezen, dat dit verlies van traditionele taken van de architect grotendeels aan de architecten zelf te
danken is: "... daj3 die Architef...1en insoweit einen Teil ihres Berujsjeldes vernachltissigen, mit der
Folge, daj3 neue lnstitutionen ins Spiet kommen, die irgendwann eine Gejt.thrdung ihrer
Berujstätigkeit darstellen" [Megele, 1981].
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Ook Kaup stelt daarover: "Kostenermittlung und Kostenplanung haben ein deraniges GewichJ
erhalten, dajJ eine Vernachlttssigung dieses Bereichs nicht mR.hr mtJglich erscheint. Bisher entste/11
für die OjJentlichkeit der Eindruck, dajJ innerhalb der Architektenschaft die Verantwortung ftir die
Kostenverfolgung über die verschiedenen Planungsstufen hinweg nur stiefmütterlich entwiekelt
ist" [Kaup, 1982].

Duidelijk zal zijn dat, wil een architect of adviseur in het bouwproces een reële taak behouden
c.q. verkijgen, hij dan ook de consequenties in de vorm van verantwoordelijkheid dragen moet
van de gekozen taak. Belangrijk is dan vooral dat dat in principe onlosmakelijk verbonden dient
te zijn met het dragen van (fmanciële) aansprakelijkheid. om dat vooral als een prikkel tot het zo
goed mogelijk verrichten van de aanvaarde taak te laten functioneren.
Cultuur: Contact
Het verschil tussen aansprakelijkheid van de architect in Duitsland en Nederland bij het maken
van ontwerp- en werktekeningen, brengt met zich mee dat Nederlandse ervaringen c.q.
gedachten in de Duitse bouwnijverheid wel eens voor problemen kunnen zorgen. Immers, in
dit geval waren de opdrachtgever (met Nederlandse achtergrond) en de Nederlandse architect
goede bekenden met elkaar. Toch bleek, in relatie tot de genoemde aansprakelijkheid, dat het
niet verstandig was op basis van deze relaties elkaar de volledige opdracht te gunnen. Door het
Duitse regelsysteem ontstaat namelijk een sfeer van "afschermen" van iedere aansprakelijkheid
en verantwoordelijkheid Zoals in gesprekken met betrokkenen in deze case-studie duidelijk
werd, is met name deze afschermingssituatie vaak oorzaak dat betrokkenen tot op het scherpst
van de snede hun belangen verdedigen. Ook de gebruikelijke schriftelijke vastlegging van
problemen, vertragingen, etc. is voor Nederlandse partijen vaak problematisch. Er bestaat
daardoor weinig tot geen ruimte voor onderhandelingen. Wanneer dan Nederlandse bedrijven
zich onderling min of meer door andere Duitse partijen gedwongen voelen om deze houding te
volgen, kan een sfeer van ongewilde confrontatie onder elkaar ontstaan. Vertrouwen tussen
partijen in samenwerkingsverbanden speelt dan ook een grote rol, zoals onder andere Tijhuis
en Maas benadrukken [fijhuis and Maas, 1996a].
5.5. 7

Les uit conflict (3)

De architect beschikte in deze conflictsituatie over een verkeerde inschatting van de situatie. Het
contract tussen hem en de opdrachtgever maakte, dat de hoofdaannemer ook niet aansprakelijk
gesteld kon worden voor fouten van de architect, alhoewel deze direct afhankelijk was van
voortgang van het project. Door hiaten in de kennis en ervaring van de architect werden
daardoor de foutieve ontwerpen en werktekeningen een bron van conflict. Echter, doordat de
contracten met betrekking tot ontwerp- en uitvoeringsgerichte zaken over meerdere partijen
opgesplitst waren, bemoeilijkte dat de oplossing van het conflict. Daarnaast schermde de
opdrachtgever zich af voor elke aansprakelijkheid, zodat een patstelling dreigde.
Wanneer de ontwerp- en werktekeningen van de architect foutloos waren geweest, en de
contracten ook op een meer gecombineerde manier afgesloten waren geweest, had het conflict
wellicht niet zo'n uitgebreide vorm aangenomen. Daarnaast zou overigens de vorm van het
contract op zichzelf echter geen aanleiding behoeven te zijn voor een conflict, .mits de
informatie en communicatie rondom de inhoud en vooral reikwijdtegged -gestroomlijnd wordt.
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Les (5)
Door de taken in een Duitse projectorganisatie slechts bij een beperkt aantal partijen onder te
brengen, kan daarmee de noodzaak tot (externe) contactmomenten gereduceerd worden, en
kan dat het aantal benodigde contracten reduceren. 'hJ mogelijk dienen dan voor elke
betrokken partij wwel verantwoordelijkheid alsook aansprakelijkheid onlosmakelijk aan
elkaar verbonden te zijn, vooral als prikkel voor het goed uitvoeren van de aan haar
opgedragen taken.
5.5.8

Conflict (4): De Arbeitsgemeinschaft

Achtergronden van het conflict
In hetzelfde project als in de voorgaande conflict-situatie genoemd is, ontstond een conflict
rondom een zogenaamde "Arbeitsgemeinschaft" (Arge), waarin twee Duitse bedrijven deel
namen. Bedrijf A was verantwoordelijk voor de technische leiding, en bedrijf B voor de
commercieële leiding. Gezamenlijk werd begonnen aan de uitvoering van het eerste
appartementen-gebouw. Dit ging een tijd lang naar genoegen van alle partijen. Daarbij werd het
project in opdracht volgens een GU-Vertrag uitgevoerd.
Resumerend beeld van het conflict
Gedurende de uitvoeringsfase verliep het bouwproces goed. Echter, al snel bleek dat de
opdrachtgever (met Nederlandse achtergrond) er de voorkeur aan gaf om open met elkaar in
contact te treden bij eventuele problemen. Dit bleek echter voor één bedrijf in de Arge niet de
gebruikelijke manier van werken. Bij elk probleem of probleempje dat er ontstond werden
nagenoeg direct "stapels" faxberichten en andere correspondentie verstuurd door hen.
Uiteindelijk ontstond toch verschil van inzichten in de te kiezen houding en werkwijze binnen
de Arge. Deels had dat te maken met de genoemde communicatieverschillen. Een andere
oorzaak was onder andere gelegen in de manier van' werken: Bedrijf A wilde wel wat meer
efficiënte bouwmethoden gebruiken, zoals bijvoorbeeld prefabricage en montage van complete
(dak)elementen. BedrijfB was dat echter niet gewoon, en wilde er ook niet mee instemmen. Zo
waren er meer vaak kleine conflicten onderling. De opdrachtgever merkte dat uiteraard wel,
maar zolang het project zijn voortgang kende en de kwaliteit en prijs gehandhaafd konden
worden, werd de situatie geaccepteerd. Het nodigde echter niet direct uit om met het
desbetreffende "moeilijke" bedrijf vervolgprojecten te realiseren.
Gekozen oplossing van het conflict
Na diverse interne strubbelingen binnen de Arge kwam het bericht, dat zij besloten hadden de
samenwerking binnen de Arge te ontbinen. Bedrijf A nam daarbij de contractuele
verplichtingen over van bedrijf B. Daarmee werd de Arge ontbonden. Juridisch bleef zij wel
voortbestaan, echter met slechts één deelnemende partij (bedrijf A). Resumerend kan het
volgende beeld geschetst worden:

(a)
(b)
(c)

De deelnemende bedrijven in de Arge hadden verschillende technische en
organisatorische inzichten;
Ondanks hun gelijke streek van oorsprong kenden zij toch verschillende
bedrijfsculturen: Een open en informele organisatie tegenover een gesloten en formele
organisatie;
De opdrachtgever bemoeide zich in beginsel niet met interne Arge-problemen, maar
ervoer wel duidelijk een bepaalde spanning in de communicatie onderling;
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(d)

5.5.9

Na ontbinding van de Arge verbeterde de sfeer zienderogen. Daarom werd ook
besloten om met vervolgprojecten in deze samenwerking door te gaan (echter wel met
een andere organisatievorm, zoals in de vorige case-study besproken is).
Commentaar bij conflict (4)

Techniek: Conflict
Het toepassen van bepaalde productiewijzen vereist een zekere mate van durf om te blijven
innoveren. Dat geldt ook en vooral voor de bouwnijverheid. Contacten met afnemers
(bijvoorbeeld kopers of huurders van woningen) en een duidelijke bedrijfsstrategie zijn
daarvoor echter wel essentieel, zoals Pries opmerkt [Pries, 1995]. Daarvoor dienen vaak
risico's genomen te worden, die in het begin nog niet geheel te overzien zijn. In het genoemde
voorbeeld was het kiezen van meer efficiënte uitvoeringsmethoden al een conflict: Bleef men
wel of niet op traditionele wijze werken?, etc.
Projectorganisatie: Contract
Het werken met een Arge houdt vooral in, dat de keuze van de Arge-deelnemers zodanig dient
te zijn dat vooral erop gelet wordt of ze wel "bij elkaar passen". Dit heeft niet alleen te maken
met financiële en produktieve capaciteiten, maar vooral ook met de heersende bedrijfsculturen.
Voordeel van een Arge is in ieder geval wel dat men tot een bundeling van capaciteiten kan
komen, en daardoor minder afhankelijk is van een beperkt bedrijf. Echter, coördinatie en
interne afstemming van werkzaamheden van de Arge verdient dan wel bijzondere aandacht;
immers, er zijn daarmee één of meerdere extra partijen betrokken binnen een bijvoorbeeld
"normaal" GU-Vertrag.
Cultuur: Contact
In deze conflictsituatie werd duidelijk dat de wijze van communiceren niet uitsluitend bepaald
wordt door het land of streek waaruit men voortkomt (beide bedrijven A en B kwamen uit
dezelfde streek in Zuid-Duitsland), maar ook door de bereidheid om tot samenwerking te
kunnen komen.
5.5.10 Les uit conflict (4)

Doordat de beide bedrijven binnen de Arge een nogal verschillende interpretatie van wijze van
samenwerking hadden, en daarnaast een verschil in bedrijfscultuur kenden, leidde dit tot een
conflict in de samenwerking. Onafhankelijk van de contractvorm zou bijvoorbeeld ook in een
hoofdaannemer-onderaannemer-verband dit conflict tussen deze beide bedrijven opgetreden
kunnen zijn. Ze hadden immers te zeer verschillende inzichten om goed te kunnen
samenwerken. Het contract kan daarbij wel van invloed zijn, door bijvoorbeeld in plaats van
met twee, met slechts één hoofdaannemer te werken. Met andere woorden: Geen Arge-contract
toepassen, wanneer men niet zeker is of de betrokken partijen wel goed bij elkaar passen.
Les (6)
Wanneer partijen willen gaan samenwerken, dient niet alleen op contractuele voorwaarden
gelet teworden, maar vooral ook op contactuele voorwaarden. Voor het succesvol doen
verlopen van een samenwerking, dienen partijen namelijk wel goed bij elkaar te passen,
vooral voor wat betreft hun bedrijfs- c.q. organisatiecultuur en daarmee verband houdende
omgangsvormen. Dit geldt vooral bij samenwerkingen tussen partijen van verschillende
nationaliteiten, zoals Nederlandse en Duitse.
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5.6

ONTWIKKELING EN BOUW VAN EEN HOTEL BIJ
BERLIJN

5.6.1

Inleiding

De volgende case--study heeft vooral betrekking op een conflict, welke ontstaan is tijdens het
voorbereiden en uitvoeren van de bouw van een hotel, gelegen in de regio van Berlijn.

5.6.2

Achtergronden van het bouwproject

Naast nieuwe woningen zijn in de nieuwe Duitse deelstaten ook voorzieningen nodig, zoals
winkels, horeca-gelegenheden en hotels. Ook in die sectoren is en worden projecten
ontwikkeld. In deze case-studie betreft het een dergelijk project, bestaande uit een grondstuk
waarop een hotel ontwikkeld en gebouwd is. Enkele projectgegevens zijn onder andere:
Circa 265 kamers;
Bistro, bar, restaurant;
Conferentiezalen;
Sauna, solarium en stoombad;
Parkeerkelder.

Afbeelding 5.9 geeft een situatietekening weer van de bouwlocatie. Daarin is het genoemde
bouwproject aangegeven.

Afbeelding 5.9 Situatietekening met beschouwde proj ectonderdeel
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Met betrekking tot de case-study is gekozen voor dit gebouw, aangezien hier interessante
aspecten rondom de projectorganisatie, contracten en daarmee samenhangende conflicten
ontstaan zijn. Evenals bij de andere beschreven case-studies werd daarnaast de mogelijkheid
geboden om de situatie "van dichtbij" te observeren en te analyseren.

5.6.3

Projectfasering

Bij de ontwikkeling en realisatie van genoemde bouwlocatie, en in het bijzonder van het
beschouwde hotel, zijn project-fasen te onderscheiden, zoals die in hoofdstuk 2 uitgewerkt
zijn. In onderstaande opsomming zijn deze genoemd, met de partijen die in die fasen de
belangrijkste uitvoerende rol speelden.
Programma (Grundlagenermittlung, Vorplanung)
(1) Initiatief
(projectvennootschap =opdrachtgever);
(2) Haalbaarheidsstudie-- (projectvennootschap);
(3) Project-definitie
(projectvennootschap );
Ontwerp (Entwurfs- und Genehmigungsplanung)
(4) Structuur-ontwerp
(proj.ontwikk. vennootschap, architect en adviseurs);
(5) Voorlopig ontwerp
(proj.ontwikk.vennootschap, architect en adviseurs);
(proj.ontwikk. vennootschap, architect en adviseurs);
(6) Definitief ontwerp
Uitwerking (Ausführungs- und Detailplanung; Ausschreibung und Vergabe)
(7) Bestek
(proj.ontwikk. vennootschap, architect en adviseurs);
(8) Prijsvorming
(projectvennootschap en hoofdaannemer);
Realisatie (Bauausführung)
(9) Werkvoorbereiding--- (hoofdaannemer en adviseurs);
( 10) Uitvoering
(hoofdaannemer);
(11) Oplevering
(hoofdaannemer en project-vennootschap).

5.6.4

Projectorganisatie en contracten

Door de opdrachtgever (als ontwikkelaar en bouwer met Nederlands I Duitse achtergrond) is
om capaciteitsredenen gekozen voor uitbesteding aan een in hotelbouw ervaren Deense
hoofdaannemer. Deze heeft volgens een zogenaamd Generaluntemehmer-V ertrag (GU-Vertrag)
het project gerealiseerd.
Bij de desbetreffende projectorganisatie werd een Duitse architect ingeschakeld, die de
ontwerpen gemaakt heeft. Vervolgens werd het gehele project, inclusief werktekeningen en
detail-berekeningen, uitbesteed aan een Deense hoofdaannemer. Deze had op kantoor een sterk
in hotelbouw gespecialiseerde stafvan werkvoorbereiders en inkopers, naast projectleider,
uitvoerder en directe medewerkers op de bouwplaats. Overigens hadden zij daarnaast nagenoeg
tegelijkertijd in de directe nabijheid een kleiner hotel in voorbereiding en uitvoering. Dit werd
echter in opdracht van een Duitse ontwikkelaar en eigenaar gebouwd.
In afbeelding 5.10 is een overzicht gegeven van de projectorganisatie, zoals die door de
(Nederlands I Duitse) opdrachtgever in hoofdlijnen gehanteerd werd.
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Nederland

Duitsland

aoquisilie en
conlnlt:llerlng

Afbeelding 5.10 Organigram in hoofdlijnen van gehanteerde projectorganisatie

Het in het voorgaande beknopt geschetste project kende tijdens het verloop van het bouwproces
weinig tot geen directe grote conflicten. Door het min of meer schlüsselfertig (turnkey)
uitvoeren van de werkzaamheden door de Deense hoofdaannemer, gekoppeld aan zijn grote
specialisme op dit soort projecten, resulteerde dat in een redelijk vlot verlopen bouwproces.
Wat in deze echter vooral interessant was, waren de opmerkingen c.q. ervaringen van
respectievelijk de projectmanager namens de opdrachtgever en de project-leider namens de
hoofdaannemer. Daarin kwam namelijk een aantal verschillen aan het licht over het verloop van
het bouwproces van het genoemde hotel, en dat van het hotel dat in de buurt gerealiseerd werd
voor een specifiek Duitse opdrachtgever en projectontwikkelaar. In deze case-study wordt
daarvan een en ander besproken.
5.6.5

Conflict (5): Geïntegreerd of gesplitst projectmanagement?

Achtergronden van het conflict
Bij de realisering van het project werd door de Nederlands I Duitse opdrachtgever slechts één
coördinerende project-manager aangesteld. Deze coördineerde en controleerde de totale
organisatorische voortgang en financiële staat van het prQject. Voor de technische contrölewerkzaamheden werd door hem vervolgens één zogenaamde "Bauleiter" ingezet. Deze
controleerde met name de uitwerking en uitvoering van voorgestelde details, materialen, etc.
Hij rapporteerde rechtstreeks aan de projectmanager. Zodoende bestond het team van
begeleiding voor dit project eigenlijk uit slechts twee directe personen.
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Daarnaast werden nog diverse secretariaats- c.q. boekhoudkundige werkzaamheden in
opdracht van hen door anderen verricht. In afbeelding 5.11 is schematisch de opbouw van de
coördinerende geïntegreerde projectorganisatie weergegeven.

Projectorganisatie van de opdrachtgever

Afbeelding 5.11 Schematische opbouw van coördinerende geïntegreerde projectorganisatie

Het is in een dergelijke organisatie vooral belangrijk dat de informatie op de juiste wijze, en op
het juiste moment, bij de juiste personen terecht komt. Daarbij is het essentieel om de lijnen zo
kort mogelijk te laten zijn. Daardoor werd deze organisatie, vooral vanuit de opdrachtgeverzijde, gekenmerkt door een klein team van "generalisten". Door de Deense hoofdaannemer
werd ditals duidelijk en vooral slagvaardig ervaren.
Bij het ook door de hoofdaannemer voorbereidde en gerealiseerde hotel in de directe nabijheid
van het beschreven project was een dergelijk projectteam echter niet in die vorm aanwezig.
Daar bestond het team met name uit een aantal individuele specialisten. De eigenlijke leiding
werd in wezen wel door een uiteindelijk verantwoordelijke coördinator gedragen, maar deze
had blijkbaar geen overzicht over de beschouwde (technische) delen; daarvoor schakeldehij
immers zijn circa acht à tien specialisten in. Ieder had daar zijn eigen specifieke werk- en
verantwoordelijkheidsgebied.
In afbeelding 5.12 is schematisch de opbouw van die coördinerende gesplitste
projectorganisatie weergegeven.
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Ajbeeû:ling 5.12 Schematische opbouw van coördinerende gesplitste projectorganisatie

Bij het voorgaande dient ook in aanmerking genomen te worden, dat het beschouwde hotel met
circa 265 kamers een stuk grotere omvang had dan het in de directe nabijheid gerealiseerde
hotel met circa 150 kamers.
Resumerend beeld van het conflict
Tijdens het coördineren van de werkzaamheden kwam het nogal eens voor dat er technische
problemen en probleempjes waren. Die dienden uiteraard opgelost te worden, en wel zo snel
mogelijk. De hoofdaannemer maakte de problemen schriftelijk aan de opdrachtgever bekend,
zodat er actie ondernomen kon worden. Door beide partijen werd dit open en eerlijk besproken
en geaccepteerd. Kortom, ondanks de wijze van schriftelijke vastlegging van afspraken, was er
toch een informele sfeer tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarbij werd door de
opdrachtgever ook niet geschuwd om bij vooral grotere fouten te werken met een Gutachter,
wanneer bijvoorbeeld iets naar zijn oordeel niet goed gemaakt was. Het rapport van de
Gutachter diende er dan voor, om in ieder geval "druk op de ketel" te houden, zodat de
hoofdaannemer gefundeerd op de hoogte was van het feit, dat er iets niet goed was.
Herstelwerkzaamheden door hem konden dan zo spoedig mogelijk volgen.
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Door de hoofdaannemer werd dat echter bij het naburige hotelproject wel anders ervaren.
Daar had namelijk de Duitse opdrachtgever een compleet team van circa acht à tien opzkhters
op de bouwplaats aanwezig; en dan niet af en toe, maar nagenoeg continue.
Met elke fase van uitvoeringswerkzaamheden werden de contröle-werkzaamheden uitgevoerd, I
en vastgelegd. Vervolgens werd de hoofdaannemer op de tekortkomingen gewezen, waarbij bij I
hem de indruk ontstond dat men dacht dat hij "nog nooit een lwtel gebouwd had". Daarmee
kweekte dit een vorm van wantrouwen tegenover elkaar.
Immers, de hoofdaannemer had telkens weer te maken met een onpersoonlijke en zeer
intensieve "papierstroom ", waarin diverse grote, maar vooral ook kleine onvolkomenheden
vastgelegd en aangewezen werden. Daardoor kreeg de hoofdaannemer, zoals hij zelf
opgemerkt had, als het ware een indruk dat men een sterke neiging tot wantrouwen in hem had.
Er ontstond een situatie waarin min of meer bewust of onbewust de conflictsituatie "gezocht"
werd door de opdrachtgevende partij. En dat verstoorde de samenwerkingbehoorlijk
Resumerend kan van het voorgaande het volgende beeld geschetst worden:
Qpdracht~:ever van beschouwde hotelproject:
Bij het beschouwde hotel had de Nederlands I Duitse opdrachtgever een kleine en platte
organisatie voor het coördineren en controleren van de uitvoeringswerkzaamheden opgezet.
De relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (Deense hoofdaannemer) werd vooral
gekenmerkt door vertrouwen en openheid.
Opdrachtgever van naburige hotelprojeçt:
Bij het naburige hotel had de Duitse opdrachtgever een grote en hiërarchische organisatie
voor het coördineren en controleren van de bouwwerkzaamheden opgezet. De relatie tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer (Deense hoofdaannemer) werd vooral gekenmerkt door
wantrouwen en het bij wijze van spreken "zoeken" van de conflictsituatie door de
opdrachtgever.
Hoofdaannemer:
Was specialist in het bouwen van hotels. Droeg als hoofdaannemer met name ook zorg voor
werktekeningen en detail-berekeningen. Ervoer de kleine en platte organisatie van de
opdrachtgever van het beschouwde hotelproject als prettig om mee samen te werken.
Daarentegen werkte de grote hiërarchische organisatie van de opdrachtgever van het
naburige hotelproject wantrouwen en conflicten in de hand.

Gekozen oplossing van het conflict
In tegenstelling tot wat bij de vorige case-studies geconstateerd werd, was er in deze min of
meer conflictsituatie bij de uitvoering van het naburige hotelproject geen echte oplossing.
Immers, het hotel werd afgebouwd, waarbij diverse problemen door middel van verschillende
procedures uit de wereld geholpen werden. Uiteindelijk was het project gereed. Zoals genoemd
door de bij het beschouwde hotelproject betrokken projectmanager, deed dat de hoofdaannemer
afsluitend de volgendeopmerking maken: "Mit euch immer, mit ... (n.n.) ... nimmer". Dat
houdt zoveel in als: "Met jullie wil ik zo weer (een hotel) bouwen, maar met hen ... (n.n.) ...
nooit meer". En dat was een nogal treffende opmerking, waarmee de Deense hoofdaannemer
zijn verschil in ervaringen met een geïntegreerde en platte organisatie in verhouding tot een
opgesplitste hiërarchische organisatie kort samenvatte.
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5.6.6

Commentaar bij conflict (5)

Techniek: Conflict
Om redenen van capaciteitsgebrek werden door de Nederlands I Duitse opdrachtgever zowel de
ontwikkelings- en voorbereidingswerkzaamheden, als ook de uitvoeringswerkzaamheden
uitbesteed aan "derden". De coördinatie en controlewerkzaamheden werden wel rechtstreeks
door de opdrachtgever uitgevoerd.
Technisch werd dit project vooral gekenmerkt door de grote mate van prefabricage van
onderdelen, zoals betonelementen, natte-cellen, etc. Daarin was de hoofdaannemer
gespecialiseerd. De benodigde materialen kwamen bijna allemaal uit Denemarken. Door zijn
keuzevrijheid werd een hoge bouwsnelheid en hoge kwaliteit van het eindproduct gerealiseerd,
voor een interessante bouwprijs.
Wanneer voor dergelijke projecten gekozen wordt, is het dan ook bijna onmisbaar, dat de
uitvoerende (hoofd)aannemer de vrijheid krijgt om zijn eigen bouwystemen toe te kunnen
passen in het ontwerp van de (eventueel externe) architect. Pas dan kan er een optimale
wisselwerking ontstaan tussen bouwconcept enerzijds, en realisatietijd (in relatie tot kwaliteit
en prijs) anderzijds. Met name ingrediënten uit de gedachte van het prestatieconcept, zoals dat
in Nederland door het Bouwbesluit ook gestimuleerd wordt, kunnen daarin wellicht een
positieve rol spelen [fijhuis, Maas en Spekkink, 1992; VROM, 1992]. Dat houdt dan niet
automatisch in dat projecten gegarandeerd goedkoper of kwalitatief beter zullen worden. De
hier besproken projecten hadden immers ook (ondanks de systeemkeuze door de
hoofdaannemer) wel diverse relatief kleine en grotere gebreken tijdens de uitvoering, maar die
werden in overleg opgelost.
De bovenvermelde ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld prestatieconcepten kunnen echter wel
een goede mogelijkheid bieden om de prijs I prestatie-verhouding van bouwprojecten te kunnen
verbeteren.
Projectorganisatie: Contract
Het werken met een hoofdaannemer, die zelf de vrijheid heeft om zijn "eigen" bouwysteem toe
te passen c.q. in de door hem te vervaardigen werktekeningen uit kan werken, heeft in deze
Duitse situatie ook voor de opdrachtgever een mogelijk positief gevolg: Hij kan de
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor systeemkeuze afschuiven op de
hoofdaannemer. Mede in het licht van de problematiek van aansprakelijkheid voor (fouten in)
werktekeningen, zoals in een van de vorige case-studies beschreven is, is een dergelijke
werkwijze ook voor betrokken architecten en adviseurs interessant. Daarbij vermindert
uiteraard wel hun invloed op de totale ontwerp-werkzaamheden van het bouwproject, maar hun
risico's voor eventuele schadeclaims nemen daarbij ook aanzienlijk af. Dat dient uiteraard een
hoofdaannemer, die bijvoorbeeld ook de complete ontwerp-werkzaamheden verzorgt (met
bijvoorbeeld een "eigen" interne architect) zich wel degelijk te beseffen: Als hij bijvoorbeeld als
zogenaamde Generalübernehmer (GÜ) dergelijke werkzaamheden verzorgt, en het project
turnkey oplevert, draagt hij ook de aansprakelijkheid voor eventuele gebreken, zoals
bijvoorbeeld uitwerkingsfouten in de werktekeningen en foutief gekozen c.q. geleverde
materialen, zoals ook onder andere Donusopgemerkt heeft [Donus, 1988].
Cultuur: Contact
De Deense hoofdaannemer merkte als het ware een cultuur-verschil: Een Nederlands I Duitse
opdrachtgever met een kleine en platte organisatie enerzijds, en een Duitse opdrachtgever met
een grote en hiërarchische organisatie anderzijds.
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Dat met name de eerst genoemde organisatie hem beviel, kwam door vooral de openheid en
vertrouwensbasis, waarmee de opdrachtgever hem tegemoet trad. Dit stak wat schril af
tegenover de wijze, zoals de Duitse opdrachtgever hem tegemoet trad, namelijk: Formeel en
nogal wantrouwend.
Dit sluit aan op bevindingen van Davidson en Mohsini, die van mening zijn dat conflicten in de
bouwnijverheid met name hun oorzaak hebben in verkeerde communicatie en informatie tussen
partijen [Davidson and Mohsini, 1987]. Ook Nooteboom noemt dit, weliswaar in meer
algemene zin. Zijn veronderstelling is onder andere ook gebruikt om te komen tot de hypothese
in hoofdstuk 4 [Nooteboom, 1990; 1991].

Intermezzo
Door Sanders wordt er in dit verband op gewezen, dat onderling vertrouwen en loyaliteit, de
zogenaamde "relatiebekwaamheid", een essentie is bij het uitbesteden van opdrachten. Immers, wil
men kwalitatiefhoogwaardige en concurrerende produkten kunnen (blijven) leveren, dan dient men
zich telkens af te vragen of, en zo ja welke, werkzaamheden men kan uitbesteden. Een mogelijk
gevolg van uitbesteden is daarbij onder andere, dat men zichzelf op de kerntaken kan gaan
concentreren. Door nu uit te besteden bij partijen die hetzelfde doel willen nastreven, namelijk een
"win-win-situatie" voor zowel opdrachtgever alsook opdrachtnemer, verhoogt dat de kans op een
succesvol en concurrerend eindproduct De genoemde "relatiebekwaamheid" speelt daarbij een
belangrijke rol [Sanders, 1995]. Het wederijds vertrouwen daarin geeft mogelijkheden voor het
helpen van elkaar: Men wijst elkaar bijvoorbeeld op aanwezige (hiaten in) kennis en ervaring,
waardoor het eindresultaat voor beide partijen verbeterd kan worden.

Volgens Latham is overigens een "afschermende" houding binnen partners in een team
doorgaans niet alleen het gevolg van conflicten, maar ook een mogelijke oorzaak voor
conflicten. Een dergelijke houding ondermijnt namelijk doorgaans de teamgeest in een
projectorganisatie [Latham, 1993; 1994]. Een beoogd team blijft dan ook meestal een coalitie.

Intermezzo
De visie van Latbam, met zijn aanbevelingen voor de (Britse) bouwindustrie om ooder andere de
oplossing van conflicten in het bouwproces te zoeken in een meer vertrouwensgerichte relatie
tussen betrokken partijen, wordt echter niet door iedereen in de huidige (Britse) bouwindustrie
gedeeld. Volgens McDermott en Qninn is men blijkbaar nogal onwillig om zijn aanbevelingen in
praktijk te brengen. Betrokken partijen willen blijkbaar eerst zien hoe een en ander in een
structurele oplossing te realiseren valt [McDermott and Quinn, 1995]. Maar het realiseren van die
wens kan wellicht wel als een uitdaging voor alle in de bouwnijverheid werkzame partijen gelden.

Dat het verschil tussen de "aard" van de opdrachtgevers niet vooral en uitsluitend in de
verschillen tussen Nederland en Duitsland liggen, zal hier duidelijk zijn: Immers, de combinatie
van Nederlandse en Duitse opdrachtgever was duidelijk wel in staat tot een open houding.
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Dit, ondanks dat de Duitse partner dat niet direct gewend was vanuit zijn verleden. Toch, in
combinatie met de Nederlandse partner, ervoer ook hij dat deze werkwijze een goed en relatief
snel verlopen bouwproces tot gevolg kon hebben. En, wat belangrijk was, blijkbaar tot
tevredenheid van zowel opdrachtgever alsmede opdrachtnemer. De "puur" Duitse
opdrachtgever kende echter vanuit zijn werkwijze en (bedrijfs)cultuur deze open houding niet.
Wellicht dat de grote mate van de door Hofstede genoemde dimensie "onzekerheidsvermijding" wel het noodzakelijke ingrediënt is om te resulteren in een dergelijke aard en wijze
van projectorganisatie [Hofstede, 1980; 1991]. Immers, een Duitse partij wordt daarin vooral
gekenmerkt door een in verhouding tot Nederland vooral sterkere mate van
onzekerheidsvermijding, wat een sterke neiging tot het hanteren van formele regels en veel
bijbehorende specialistische controlewerkzaamheden inhoudt. De organisatie is dan vooral
"procesgericht", zoals Sanders en Neuijen dat onderscheiden [Sanders en Neuijen, 1987].
Daarnaast kan een relatief grote mate van "masculiniteit" in Duitsland ten opzichte van
Nederland een rol spelen, waardoor onder andere een "dienstverlenende instelling" naar andere
betrokken partijen in de projectorganisatie nogal eens gebreken kan vertonen.
Overigens kunnen streng controlerende en afgeschermde organisaties zelf wel eens conflicten
oproepen: Immers, het getuigt van een nogal wantrouwende houding tegenover de partij
waarmee men samenwerkt. Daarnaast dient men wel zo reëel te zijn dat samenwerkingsvormen
in projecten in de bouwnijverheid in deze tijd nagenoeg ondenkbaar zijn zonder contracten c.q.
juridisch afdwingbare overeenkomsten, met name wanneer er voor de betrokkenen financiële
risico's aanwezig zijn. Zoals Weber het weergeeft: "... [E]conomic exchange is quite
overwhelmingly guaranteed by the threat of legal coercion ... [A} stabie private economie
system of the modern type ... would be... unthinkable without legal quarantees" [Weber,

1954]. Daarnaast is ook het citaat van Stevens duidelijk, met name op het gebied van
internationale bedrijfsactiviteiten: "De wereldmarkt zit vol juridische valkuilen" [Stevens,
1995]. Daarin schuilt dan ook een dilemma: Het volledig trachten te voorkomen van conflicten,
bijvoorbeeld door het hanteren van strenge controlewerkzaamheden in combinatie met
"vuistdikke" contracten, kan wel eens juist oorzaak zijn van conflicten.
Intermezzo
Het hanteren van strenge controlewerkzaamheden in combinatie met "vuistdikke" contracten biedt
overigens geen waterdichte oplossing voor bijvoorbeeld gevolgen van politieke instabiliteit in het
desbetreffende land waar men actief is. Met name internationale bedrijfsactitiveiten in bijvoorbeeld
de Derde Wereld lopen nogal eens het risico van onteigening van bedrijven of (half af)gebouwde
projecten, zoals Wells en Gleason beschrijven [Wells and Gleason, 1995]. Daarnaast dient men bij
het hanteren van contracten natuurlijk wel de inhoud ervan te kemten. Door Macaulay en Gras
wordt er op gewezen, dat zelfs mensen die veel met standaardvoorwaarden werken, de inhoud van
"de kleine lettertjes" vaaknauwelijks kennen [Macaulay, 1%3; Gras, 1979; 1984].

5.6. 7

Les uit conflict (5)

De hoofdaannemer werd geconfronteerd met een verschillende manier van coördineren en
controleren tijdens het bouwproces en op de bouwplaats. In wezen was dit natuurlijk
contractueel overeengekomen. Voorzover dat geaccepteerd diende te worden door de
hoofdaannemer, was dat eigenlijk geen directe aanleiding voor conflicten.
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Deze aanleiding lag meer in de manier van communiceren: Bij nagenoeg elk (klein of groot)
probleem tijdens het bouwen werd door de opdrachtgever van het genoemde naburige hotel een
onpersoonlijke "papierstroom" verzonden naar de hoofdaannemer. Door continue op een
dergelijke wijze te werken, gecombineerd met de sterk gesplitste organisatie van specialistische
opzichters, ontstonden er vooral communicatieproblemen. De sfeer werd er daardoor niet beter
op tijdens de realisatie van dat hotel. Daarentegen werd op het onderhavige hotel een meer
informele sfeer gehanteerd, waardoor de communicatie een stuk vlotter en aangenamer verliep
in de ogen van de hoofdaannemer. Ook daar werd werd hij wel schriftelijk op zijn contractuele
verplichtingen gewezen, maar er heerste meer een sfeer van samenwerking. Daarmee werd
duidelijk, dat vooral de "overdaad" aan controlerende opzichters resulteerde in een wederzijdse
vorm van wantrouwen in de projectorganisatie, wat een goede communicatie tussen de partijen
verhinderde.
Door onder andere Deutsch en Naase wordt hier ook op gewezen [Deutsch, 1958; Naase,
1978]. Naase stelt bijvoorbeeld: "Je stärker die Kommunikation in der Gruppe behindert wird,
desto gröj3er ist die Feindseligkeit (gejühlter Konflikt) und desto weniger kooperativ verhalten
sich die Gruppenmitglieder". Daarbij speelde hier de vorm van het contract een indirecte rol in
de aanleiding tot het conflict. De vorm en vooral omvang van het contract kan namelijk het
gevolg zijn van, maar ook aanleiding geven tot, wederzijds wantrouwen, wat weer resulteren
kan in verslechterde communicatie. Bij het opstellen van contracten rondom (geïntegreerde of
gesplitste) projectorganisaties dient echter wel onderling vertrouwen en de wil tot
samenwerking structureel bij de betrokkenen aanwezig te zijn.
Les (7)
Een in de Duitse projectorganisatie nogal gangbare "overdaad" aan controlerende partijen in
kan het gevolg zijn van wederwijds wantrouwen, maar kan ook juist wederzijds
wantrouwen opwekken. Vooral dit laatste dient men zich dan ook terdege te realiseren, en
zo mogelijk te streven naar zo weinig mogelijk "overdaad" aan controlerende partijen in een
projectorganisatie.

5.7

NEDERLANDSE WONINGBOUW IN DUITSLAND

5.7.1

Inleiding

Het in deze case-study beschreven conflict heeft vooral betrekking op een situatie, waarbij een
klacht van een koper van een woning niet direct serieus genomen werd door de aannemer.
Vervolgens ging de koper tot het uiterste om zijn gelijk te halen. Het betreft een
woningbouwproject in de regio Nordrhein-Westfalen, maar zou in principe ook in de andere
(Duitse) deelstaten plaatsgevonden kunnen hebben.
5.7.2

Achtergronden van het bouwproject

Bij het realiseren van woningen in Duitsland speelt de verkoopprijs een belangrijke rol. Vooral,
wanneer het een markt betreft waarop grote concurrentie aanwezig is. Gedurende de laatste
jaren zijn met name de Scandinavische en Nederlandse bedrijven in staat gebleken, om relatief
goedkope woningen te ontwikkelen en te bouwen. Daarbij wordt dan vaak gebruik gemaakt
van "eigen" (bijvoorbeeld Nederlandse) bouwconcepten. Het gehanteerde bouwconcept en de
klantbenadering daaromheen staat nagenoeg centraal als aanleiding voor het ontstane conflict.
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In Duitsland werden en worden door vooral Nederlandse aannemers diverse woningen
gebouwd met behulp van kalkzandsteen-casco's. Het bouwen van dergelijke casco's in
Duitsland is aanleiding geweest voor het in deze case-study beschreven conflict. Daarbij zijn
namelijk enkele specifieke kenmerken te onderscheiden, vooral wanneer met Nederlandse
producten en "achtergronden" gewerkt wordt in de Duitse bouwmarkt. Het betreft hier een
woningbouwproject, zoals deze in vergelijkbare vorm door diverse Nederlandse (en ook
Duitse) aannemers gerealiseerd worden in Duitsland.
Afbeelding 5.13 geeft ter illustratie een voorbeeld weer van een kenmerkende gevel van een
"Nederlandse" eengezinswoning in een rij.

voorgevel

Afbeelding 5.13 Voorbeeld van een kenmerkende gevel van een "Nederlandse"
eengezinswoning in een rij

Met name is voor deze case-study gekozen, omdat interessante aspecten rondom de projectorganisatie, contracten en vooral op de uitvoeringswijze op de bouwplaats en daarmee
samenhangende conflicten ontstaan zijn. Evenals bij de andere beschreven case-studies werd
daarnaast de mogelijkheid geboden om de situatie "van dichtbij" te observeren en te analyseren.
5. 7.3

Projectfasering

De realisatie van genoemde woningen gebeurt door diverse hoofdaannemers veelal op turnkeybasis ("schlüsselfertig"). Daarbij wordt het nogal eens in projectontwikkelingsverband
uitgevoerd, waarbij de hoofdaannemer dan als projectontwikkelaar optreedt, en zelf de
bouwwerkzaamheden uitvoert of uitbesteedt. Deze werkwijze is in Duitsland onder andere
bekend als "Bauträger". In de beschouwde case-study had de beschouwde Bauträger zelf
bouwcapaciteit in eigen bedrijf beschikbaar, evenals eigen verkopers. Hij beheerste dus het
geheleprojectontwikkelings-en uitvoerende bouwproces. De werktekeningen verzorgde hij
ook zelf. Alleen de ontwerptekeningen werden door een externe architect verzorgd, en de
constructieberekeningen door een externe constructeur. Controle daarvan werd door een
Prüfstatiker uitgevoerd, zoals gebruikelijk is voor Duitse bouwwerken vanaf een bepaalde
omvang.
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Voor het beschouwde project zijn projectfasen te onderscheiden, zoals die in hoofdstuk 2 van
het proefschrift uitgewerkt zijn. In onderstaande opsomming zijn deze genoemd, met de
partijen die in die fasen de belangrijkste uitvoerende rol speelden.
frowmma (Grundlagenermittlung, Vorplanung)
(1) Initiatief
(projectontwikkelaar);
(2) Haalbaarheidsstudie-- (projectontwikkelaar);
(3) Project-definitie
(projectontwikkelaar);
Ontwerp (Entwurfs- und Genehmigungsplanung)
(4) Structuur-ontwerp
(projectontwikkelaar, architect en adviseurs);
(5) Voorlopig ontwerp--- (projectontwikkelaar, architect en adviseurs);
(6) Definitief ontwerp
(projectontwikkelaar, architect en adviseurs);
Uitwerkin~ï: (Ausführungs- und Detailplanung; Ausschreibung und Vergabe)
(7) Bestek
(projectontwikkelaar, architect en adviseurs);
(8) Prijsvorming
(projectontwikkelaar= hoofdaannemer);
Realisatie (Bauausführung)
(9) Werkvoorbereiding--- (projectontwikkelaar hoofdaannemer, adviseurs);
(projectontwikkelaar = hoofdaannemer);
(10) Uitvoering
(11) Oplevering
(projectontwikkelaar =hoofdaannemer, koper).
5. 7.4

Projectorganisatie en contracten

De organisatie van dergelijke turnkey-woningprojecten werd in deze case-study door de
Bauträger in eigen hand gehouden. In afbeelding 5.14 is de projectorganisatie weergegeven.

--

Architect

Bau1rllger
(ontwikkelaar I opdrachtgever) ~....;;;,..;;;....;;~
Tevens werkZaam als:
Hoofdaannemer
Adviseurs:

-constructies
-Installaties
-bouwtysisch

~Onderaannemers

-Toe leveranciers

- - =Functionele relatie

- - - = Contractuele reüttie

Afbeelding 5.14 Schema van gehanteerde projectorganisatie
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)aarvoor had de Bauträger eigen bouwcapaciteit in huis, waarbij slechts enkele
ieelwerkzaamheden uitbesteed werden aan onderaannemers. Interessant was in dit geval vooral
ie omgang van de Bauträger (hier als projectontwikkelaar en hoofdaannemer) met de Duitse
copers, en hun houding tot elkaar met betrekking tot geconstateerde fouten en afwijkingen
:ondom het gewenste bouwproduct In deze case-study worden daarvan aspecten besproken.

;, 7 .S

Conflict (6): Klantbenadering en houding van de klant

<\chtergronden van het conflict
De binnenspouwbladen van de dragende wanden van de woningen werden met behulp van
Nederlandse kalkzandsteen-elementen uitgevoerd. De maatvoering van de gebruikte
kalkzandsteen-elementen was een belangrijke aanleiding voor het ontstane conflict. Immers,
doordat er Nederlandse elementen van circa 600 mm 1 hoogte gebruikt werden, in plaats van de
Duitse elementen van circa 500 mm 1 hoogte, kwam men in de knoop met de gebruikelijke
verwerkingswijze van benodigde spouwankers.
Bij de toegepaste verwerkingswijze worden de spouwankers in de lintvoegen gelegd, waarover
het volgende element geplaatst wordt. Daardoor wordt de verticale afstand tussen de
spouwankers circa 600 mml (elementhoogte). Dit is echter in strijd met de Duitse
voorscluiften. De Duitse norm DIN 1053 deell scluijft namelijk een maximum verticale
afstand tussen de spouwankers van 500 mm 1 voor, terwijl de Nederlandse prsktijkrichtlijn
doorgaans 600 mml hanteert [DIN 1053; 1993]. Om toch die maximale afstand van 500 mml
te kunnen realiseren, dient dan bijvoorbeeld in de elementen geboord te worden, wat een
afwijkende en tijdrovende bezigheid is. Het past namelijk slecht in het gehanteerde
(lijm)concept van de (Nederlandse) kalkzandsteenwanden.
Ter illustratie geeft afbeelding 5.15 op het linker deel een overzicht weer van een gemetselde
spouwmuur in kalkzandsteen. Let daarbij op, dat de spouwankers in de voegen van het
buitenspouwblad steken. Het rechter deel geeft weer, dat de spouwankers in het
binnenspouwblad geboord zijn, en daarin bijvoorbeeld door een lijmverbinding bevestigd zijn
[Wessig, Brechner u.a., 1992].

Afbeelding 5.15 Overzichtsfoto's van gemetselde spouwmuren in kalkzandsteen
{Wessig, Brechner u.a. , 1992]
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Resumerend beeld van het conflict
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bleek de hoofdaannemer de spouwankers op de
in Nederland gebruikelijke wijze te verwerken. Door de toegepaste Nederlandse kalkzandsteen
elementen werd de onderlinge verticale afstand tussen de ankers daardoor circa 600 mm 1 in
plaats van circa 500 mm 1. De hoofdaannemer verwachtte daarover geen conflict. Immers, het
gebouw zou er echt niet door instorten, en het was ook niet van buitenaf zichtbaar.
Vooral deze veronderstellingen waren nogal gewaagd, want tijdens de bouwwerkzaamheden
was een en ander immers wel waar te nemen. Maar wie gaat er nu nauwkeurig kijken of alle
"verborgen" dingen wel exact op hun plaats zitten volgens de voorschriften? Inderdaad, wel de
desbetreffende Duitse kopers. En ze hadden in principe natuurlijk het volste recht om een en
ander na te gaan, want ze betaalden er immers voor. In afbeelding 5.16 is schematisch een
systeem met respectievelijk een Duitse en Nederlandse gelijmde kalkzandsteenwand
weergegeven. De schematische plaatsen van de spouwankers dienen slechts ter illustratie.

Duitsland:
Werl<ende elementmaat is
circa 1000 x 500 mm2

0

= spouwanker

Nederland:
Werl<ende elementmaat is
circa 900 x 600 mm2
0 = &pouwanker

Afbeelding 5.16 Schematische weergave van Duits en Nederlands systeem voor gelijmde
kalkzandsteen wanden
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In dit concrete geval werd de hoofdaannemer door de kopers tijdens de bouw reeds
opmerkzaam gemaakt op de door hen geconstateerde gebreken. De opmerkingen van de kopers
werden echter slechts voor kennisgeving aangenomen door de hoofdaannemer. "Ze zouden het
nog wel herstellen", werd min of meer gezegd. Echter, door drukte rondom projectvoortgang
en afbouw van het project werd er niet daadwerkelijk iets aan gedaan, ook al omdat het
technisch in principe geen directe bezwaren tot gevolg kon hebben. En deze houding bleek nu
achteraf net iets te veel gevraagd van de kopers.
Nadat de hoofdaannemer de kopers ervan in kennis gesteld had, dat hun woning
opleveringskiaar was, en daarom opgeleverd diende te worden, kwamen de kopers met hun
bezwaren over de bmg: De uitvoering van de spouwmuren voldeed niet aan de eisen, zoals die
in de normen gesteld werden. Daarbij kwamen de kopers met tijdens de bouw genomen foto's,
waarmee zij aantoonden dat de spouwankers daadwerkelijk ontbraken op de juiste plaatsen en
in de juiste hoeveelheden. Vervolgens had men ook hun twijfels over de algemene uitvoering
en kwaliteit van de bakstenen: Deze vertoonden kleurverschillen en uitbloeiingen. En voldeed
de gevel misschien ook wel niet aan andere voorschriften of gebmiken, zoals bekend uit de
"Allgemein anerkannte Regeln der Technik"?
De kopers werden wantrouwend (en waren dat wellicht al voor aanvang van de
bouwwerkzaamheden, aangezien zij zich nogal ingespand hadden om "bewijslast" te
verzamelen) en eisten dan ook herstel of vergoeding voor de geleden "schade" door technische
waardevermindering van een niet volgens de voorschriften gebouwde woning. De
bezwaarmaking van de kopers kwam de hoofdaannemer echter meer voor als "muggezifterij ",
waarbij elke mogelijkheid aangegrepen werd om maar eventueel schadevergoeding (en dus een
lagere koopprijs) te kunnen bedingen. Kortom, er ontstond een conflictsituatie met een
slepende discussie.
Resultaat was dat door de kopers een advocaat werd ingeschakeld en het conflict zich
verhardde, waarna de hoofdaannemer ook niet achter kon blijven: Ook hij schakelde een
advocaat in. Echter, om een goed (technisch) oordeel te kunnen geven, diende daarnaast een
onafhankelijke technische deskundige ingeschakeld te worden. Daar de kopers de partij waren
die niet zondermeer tot een onderlinge oplossing wensten te komen, schakelden zij een
dergelijke onafhankelijke technische deskundige in, een zogenaamde "Gutachter".
De Gutachter stelde voor hen een beoordelingsrapport ("Gutachten") op. Daarin kwam aan het
licht dat de kleurverschillen en uitbloeiingen in de bakstenen geen echte "schadegevallen"
waren. Deze trokken vanzelf wel bij. Het gebrek aan spouwankers echter werd wel als
(weliswaar kleine) "schade" gezien, waarvoor de kopers in het gelijk gesteld werden.
Resumerend kan daardoor het volgende beeld geschetst worden:
Opdracht~:ever.

was tevens hoofdaannemer:

Had geen rekening gehouden met een "zeer kritisch" koperspubliek. Ondanks dat de koper
in zijn recht stond, /..,wam het geheel in de ogen van de hoofdaannemer nogal als
"muggezifterij' van leken voor. Hij wilde het liefst de wken onderling regelen, maar
begreep uiteindelijk dat de kopers bij hun mening bleven;

Kopers:
Hadden tijdens de houwal geklaagd over de door hun geconstateerde gebreken. Voor de
zekerheid hadden zij alvast veel foto's van de woningen in de uitvoeringsfase gemaakt, om
bij oplevering genoeg bew{jsmateriaal voorhanden te hebben. Daarmee werd de
hoofdaannemer dan ook op het laatst geconfronteerd;
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Gutachter:
Gaf een in principe onafhankelijke beoordeling van de technische staat van de geleverde
woning. Daarin kwam volgens hem naar voren dat de spouwankers inderdaad niet goed
geplaatst waren. Uitbloeiing en en verkleuringen van de baksteen werden niet als gebreken
gezien.
Gekozen oplossing van het conflict

Aangezien de rapportage van de Gutachter aangaf dat de constructieve uitvoering (plaatsing van
de spouwankers) fout geweest was, diende er een oplossing te komen. De hoofdaannemer
werd door de Gutachter voorgesteld om extra spouwankers bij te plaatsen door het boren van
gaten in de gevels. Dat bracht echter nogal hoge kosten met zich mee.
Daarnaast had de Gutachter opgemerkt dat er in principe geen schadevergoeding aan de kopers
uitbetaald behoefde te worden. Immers, de schade zou door het bijplaatsen van de ankers
volledig hersteld kunnen worden, waardoor geen blijvende waardevermindering van de gevel
op zou treden. Vooral dit laatste was voor de kopers eigenlijk wel een tegenslag, want zij zagen
ook wel in dat herstel geen van buitenaf zichtbare verbetering op zou leveren. Dus wat zou er
dan mooier zijn om toch nog een schadevergoeding te kunnen ontvangen? Dat ging dus echter
niet.
Het kwam er op neer, dat de partijen wel wat dichter bij elkaar gekomen waren: De schuldvraag
was nu opgelost, want de hoofdaannemer had blijkbaar schuld.
Na verschillende onderhandelingen, vooral door middel van de ingeschakelde advocaten,
kwam men uiteindelijk tot een oplossing: De hoofdaannemer betaalde een beperkte vergoeding,
waarmee beide partijen in principe het conflict oplosten. De woning werd opgeleverd
verklaard, waarna de kopers gesommeerd werden delen van de ingehouden betalingstermijnen
aan de hoofdaannemer te betalen.
Daarmee was de hoofdaannemer vooral een aantal dingen duidelijk geworden:
(a)
(b)

(c)

(d)

5.7.6

Neem de (Duitse) kopers erg serieus, want zij zijn zeer achterdochtig wanneer het het
leveren van een (bouw)product betreft;
Elk mogelijk te constateren gebrek wordt blijkbaar aangegrepen om schadevergoeding
te kunnen claimen. Het verzamelen van "bewijsmateriaal" tijdens de bouw lijkt een
geliefde bezigheid van menige koper van woningen te zijn;
Wanneer men maar enigszins de mogelijkheid ziet om schadevergoeding voor
zogenaamde "technische waardevermindering":te kunnen claimen, laat men dat zeker
niet na. Men schakelt al gauw advocaten en Gutachter in, ook wanneer dat de
onderlinge sfeer niet ten goede komt.
Wanneer "leken" (in dit geval de kopers) zich met (technische) voorschriften
bemoeien, ontstaat al heel gauw de situatie, dat men de "aard" van de voorschriften uit
het oog verliest, en men zich te star op de "letter" richt.
Commentaar bij conflict (6)

Techniek: Conflict

Door de toepassing van Nederlandse kalkzandsteen-formaten, gekoppeld aan de bijbehorende
verwerkingswijze, ontstond in de Duitse situatie een probleem. Niet, omdat de wanden niet
constructief goed waren, maar volgens de letter van de desbetreffende norm voldeden zij niet
aan de geldende voorschriften. Dat wil echter niet zeggen dat de technische waarde daardoor
verminderd wordt.
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Daarbij dient in aanmerking genomen te worden, dat de desbetreffende norm DIN 1053 al een
nogal oude norm is. Sinds circa 1974 is zij als laatste in circa 1990 gewijzigd en aangepast aan
nieuwe inzichten. Echter, voor wat betreft het aantal spouwankers en hun plaats en onderlinge
afstanden is nagenoeg geen wijziging doorgevoerd, zodat dit in principe een sinds circa 1974
bestaand voorschrift is. Het is dan ook wel begrijpelijk, dat huidige internationale inzichten
rondom onder andere stabiliteit en sterkte van gemetselde c.q. gelijmde kalkzandsteenconstructies wel eens tot minder "strenge" voorschriften c.q. richtlijnen zouden kunnen leiden,
zoals in Nederland onder andere het geval is. In Duitsland is dit echter nog niet verwerkt in de
(aangepaste) voorschriften. Mede daardoor kunnen dan (wellicht onnodige) kostenverhogingen
voor bouwprojecten onstaan. Overigens zouden daartegenover de Nederlandse kwaliteitseisen
voor het materiaal voor spouwankers wellicht beter verscherpt kunnen worden in verband met
de duurzaamheid. Door de SBR wordt daar op gewezen, wanneer zij aanbevelen dat alleen
roestvaststalen AISI 316 (A4) spouwankers toegepast zouden moeten worden, zoals al sinds
1974 in Duitsland voorgeschreven is [SBR, 1996b].
Intermezzo
Naast grond- , ontsluiting.;- en bouwkosten spelen de bijkomende kosten zoals honoraria van (in
procedures min of meer verplicht benodigde) adviseurs ook een belangrijke rol. Vereenvoudiging
van regels en voorschriften en vooral van (vergunnings- en controle)procedures zal een verdere
kostenverlaging tot gevolg kmmen hebben. In onder andere Nordrhein-West:fulen heeft men dit
reeds onderkend. Daar geldt vanaf januari 1996 een vereenvondigde bouwverordening, onder het
thema "Leichter Bauen in Nordrhein-Westfalen". De grote vraag naar woonruimte, gekoppeld aan
de trage vergunnings- en controleprocedures, versterkten de afgelopen jaren de woningnood. Men
&'telt dan ook: "Komplizierte Verjakren und Uberlastete BauaufsichtsbehtJrden verztJgem zudem
hitufig den Baubeginn. Das soll sich ändern" [NRW, 1995]. Het streven naar het in relatief korte
tijd kunnen realiseren van betaalbare woonruimte ("die' eigene vier Wände") speelde een belangrijke
rol bij het opstellen van vereenvoudigingen in de bouwverordening. In dit kader is het volgende
citaat, aangehaald in een artikel van Niebuhr, wellicht ook van toepassing: "Wir brauchen
Unternehmer, keine Beamte" [Niebuhr, 1995]. In relatie daarmee kan wellicht ook de volgende
uitspraak genoemd worden: "In economisch slechtere tijden wordt het verschil zichtbaar tussen
bedrijven die geleid worden door bestuurders, en bedrijven die geleid worden door ondernemers".
Duidelijk zal zijn dat in principe zowel bestuurscapaciteit alsook ondernemerscapaciteit benodigd
is om organisaties te leiden. Dit geldt zowel voor de overheid alsook voor het bedrijfsleven.

De aanpassing c.q. verwerking van de nieuwste inzichten in voorschriften zou hier tot gevolg
kunnen hebben gehad, dat daarmee minder strenge voorschriften ontstaan zouden zijn. Deze
voorschriften, in totaal te bezien als onderdeel van de "Allgemein anerkannte Regeln der
Technik", zouden dan in normale gevallen geen probleem hebben gevormd voor de verwerking
van Nederlandse kalkzandsteen-formaten. Dat zou echter in dit geval problematisch zijn want,
zoals onder andere Fischer opgemerkt heeft, de geschreven regels c.q. inzichten blijven net zo
goed hun rechtskracht behouden als eventueel nieuwere ongeschreven regels c.q. inzichten
[Fischer, 1985]. En dat dan vooral, wanneer nieuwere regels c.q. inzichten minder streng
kunnen zijn, zoals hier het geval was. Een letterlijke interpretatie van de norm-teksten kan dan
tot dergelijke conflict-situaties leiden, die de indruk van "muggezifterij" hebben, maar in wezen
vanuit het standpunt van de koper bezien niet meer dan logische acties zijn.
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Zoals de Gutachter ook opgemerkt had, konden de kopers echter niet in aanmerking komen
voor een schadevergoeding op basis van technische waardevermindering. Immers, het gebrek
kon geheel hersteld worden.
Daarbij dient opgemerkt te worden, dat het ook niet gebnûkelijk is, dat bijvoorbeeld een koper
eisen kan om de desbetreffende muur volledig weer nieuw op te bouwen, voorzien van het
juiste aantal spouwankers. De herstelkosten zouden dan in geen verhouding staan tot de
technische waardevermindering ten gevolge van het gebrek. In onder andere § 633 m. 2 van
het Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) wordt daarop gewezen: Herstel van gebreken dient vooral
gericht te zijn op waardebehoud door middel van reparatie, niet door middel van het afbreken
van bouwdelen [BGB, 1993]. Ook Herding en Schmálzl wijzen daarop: Volledige vervanging
dient pas in het allerlaatste in beschouwing genomen worden; het is een zogenaamde "ultima
ratio" [Herding und Schmalzl, 1967].
Projectorganisatie: Contract
De technische voorbereiding en uitvoering van het bouwproces was door de hoofdaannemer
(hier de bouwafdeling van deBauträger) compleet verzorgd. Naast het uitbesteden van diverse
werkzaamheden had deze ook veel werk zelf uitgevoerd. Wat de hoofdaannemer echter min of
meer verzuimd had, was met name een serieuze houding naar de kopers toe: Luisteren en
handelen naar hun opmerkingen en vragen tijdens de uitvoering, etc. Zoals de hoofdaannemer
zelf achteraf aangaf, was dat een van hun grootste fouten geweest. Zij hadden in wezen het
gedrag van de kopers foutief ingeschat, en waren niet precies gewend geweest aan een
dergelijke zeer kritische houding. Daaruit had men een belangrijke lering getrokken voor
vervolgprojecten, waarop ook Tijhuis en Maas nader wijzen [fijhuis and Maas, 1996f].
Het bleek, dat de kopers nogal uitdrukkelijk een schadevergoeding eisten, en dat probeerden af
te dwingen door de inschakeling van advocaten en (technische) deskundigen. Een normale
overleg-situatie was nagenoeg niet aanwezig: Men dwong op basis van de gesloten
koopovereenkomst zijn rechten af, als een van de "nuttige kenmerkende mogelijkheden" van
het hebben van een contract met elkaar, zoals Macaulay onder andere opmerkt [Macaulay,
1963].
Opmerkelijk was hier te zien, dat de Duitse eisende partij betrekkelijk snel de door Felstiner,
Abel en Sarat benoemde fasen van respectievelijk "Naming" , "Blaming" en "Claiming"
bereikten [Felstiner, Abel and Sarat, 1980]. Die fasen laten zich hiervooral vertalen in de
volgende fasen, respectievelijk: "Wat is een gebrek?", "Wie heeft de schuld?" en "Wat is de
schadevergoeding?"

Vooral deze laatste twee fasen worden door Duitse en bijvoorbeeld Amerikaanse partijen bijna
altijd bereikt, integenstelling tot Nederlandse partijen, zoals onder andere Olila onderscheiden
heeft [Olila, 1995]. In de Amerikaanse en Duitse situatie staat namelijk de schuldvraag sterk
centraal. Er wordt nogal vaak door middel van gerechtelijke procedures het recht afgedwongen
bij een conflict, met daaraan gekoppeld een plicht voor de schuldige voor herstel van gebreken,
of het betalen van een schadevergoeding.
In de Nederlandse situatie worden daarentegen nogal vaak zaken onderling opgelost De
schuldvraag staat daar niet specifiek centraal, maar meer de houding van "het samen oplossen
van het conflict". Een uitspraak van een woordvoerder van een groot nederlands
aannemingsconcern spreekt in dit geval boekdelen: "Het is zeer tegen onze zin om tegen
opdrachtgevers te procederen. We zijn het momenteel oneens met onze Duitse opdrachtgever
over wie aansprakelijk is. Rechters op deze wereld zullen uitmaken wie er de fouten heeft
gemaakt. Het past niet in de Nederlandse bouwcultuur om op Amerikaanse manier te gaan
procederen" [Voorn, 1995].
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Dit laatste als kenmerk van de Nederlandse bouwcultuur genoemde maakt echter wellangzaam
plaats voor een "hardere" houding, waarbij er een trend is naar Amerikaanse c.q. Duitse
toestanden. Van den Berg benoemt het als volgt: "De bouwwereld is een paradijs voor
advocaten" [Berg Van den, 1995]. Belangrijk is in ieder geval, dat men zich realiseert dat in
Duitsland ook een soort van "Amerikaanse manier van procederen" heerst.
Doordat een koper in Duitsland in principe na de oplevering aan dient te tonen dat de aannemer
fouten gemaakt heeft (terwijl de aannemer in Duitsland voor de oplevering zijn onschuld dient
te bewijzen voor gemaakte fouten, zoals zowel voor als na de oplevering in Nederland het
geval is), wordt nogal eens een wantrouwende houding in de hand gewerkt bij opdrachtgevers
c.q. kopers van bijvoorbeeld woningen: Men gaat als bijna vanzelfsprekend bewijsmateriaal
verzamelen tijdens de bouw, zoals foto's, etc. Vooral na de oplevering is het namelijk heel
moeilijk om eventuele (verborgen) gebreken nog te kunnen vaststellen, laat staan dat de
uiteindelijke schuldvraag daarmee ook nog moeilijk op te lossen is, zoals onder andere
Jagenburg, Mohns en Boeking en ook Kaiser aangeven [Jagenburg, Mohns und Boeking,
1984; Kaiser, 1983].
De hoofdaannemer was deze handelwijze van kopers echter niet gewoon, en had niet verwacht
dat kopers er op een dergelijke extreme manier gebruik van zouden gaan maken. Daarnaast was
uiteraard het nog niet uibetaalde bedrag van de laatste termijn een redelijk goed dwangmiddel
om de hoofdaannemer in ieder geval tot rede te kunnen dwingen.
In dit kader wordt opgemerkt, dat opdrachtgevers in de bouwnijverheid in het algemeen, in
zowel Duitsland alsook in Nederland, nogal eens de neiging hebben om conflicten rondom
gebreken in bouwprojecten contractueel zodanig van zich af te schuiven, dat uitvoerende
partijen onderling het maar dienen op te lossen. De uitvoerende partijen proberen het dan nogal
een onderling op elkaar af te schuiven. Zelf gebruikt een opdrachtgever dan het inhouden van
betalingen voor het afdwingen van een mogelijke oplossing, zoals het herstel van het gebrek.
In een artikel van Reesen wordt dit met name genoemd voor ervaringen van een Nederlandse
ondernemer in een Duitse situatie: "Duitse opdrachtgevers laten namelijk in hun contracten
opnemen dat zij een flinke smak geld inhouden als zij niet tevreden zijn over de geleverde
prestaties. Bovendien betalen zij de laatste termijnen pas als alles honderd procent in orde is"
[Heesen, 1995]. En honderd procent in orde zal een bouwproject helaas niet vaak zijn, met alle

nare gevolgen van dien.
Het trage (of zelfs helemaal niet) betalen van private opdrachtgever aan opdrachtnemer speelt in
de Duitse bouwnijverheid niet alleen bij kopers van woningen een rol. Het probleem speelt
namelijk ook een rol bij Duitse publieke opdrachtgevers: Zij staan ook nogal eens als slechte
betalers bekend. Het is dan ook niet voor niets dat in een vrij recent Duits bouwvakblad de
volgende noodkreet wordt geuit: "Zahlungsmoral ist katastrophal" [Baukurier 2000, 1995].
Daar dienen ook buitenlandse ondernemingen terdege rekening mee te houden.
Daarnaast speelt ook vooral tussen hoofdaannemer en onderaannemer dit probleem nogal eens,
zoals een artikel van Van Oosten weergeeft voor de zakelijke markt van stukadoors in de
Nederlandse bouwnijverheid [Oosten Van, 1996].Uiteraard kan een hoofdaannemer door het
juist wel zorgen voor stipte betalingen aan onderaannemers daardoor wel zijn imago, en
daarmee zijn concurrentiepositie, verbeteren.
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Intermezzo
In de Duitse bouwnijverheid is het gebruikelijk, dat de laatste circa 5 %van de termijnbetalingen
nagenoeg definitief ingehouden wordt. Dit, omdat er (nog) geen "honderd procent volledige"
herstelwerkzaamheden van bij de oplevering, of daarna in de garantieperiode, geconstateerde
gebreken uitgevoerd zijn. In Nederland is dat echter (nog) slechts af en toe gebruikelijk.. Dit volgt
in de Duitse situatie onder andere uit de zogenaamde Makler- und Bauträgerverordnung [MaBV,
1991]. Het ingehouden bedrag dient dan op een geblokkeerde rekening bij een notaris gestort te
worden (Notar-Anderkonto), zoals dat ook in Nederland gebruikelijk is.
Echter, er zijn ook praktijken waarbij opdrachtgevers contracten opstellen met (onder)aanoemers,
voorzien van clausules, waardoor een zelf gekozen percentage van de aarmeernsom bij oplevering
ingehouden kan worden bij bijvoorbeeld zelf gekozen oorzaken (zoals bijvoorbeeld vertragingen,
etc.). Deze handelwijze, waarmee vooral (buitenlandse) ondernemingen geconfronteerd worden, is
in beginsel in tegenspraak met de opvatting van§ 9 AGBG (Gesetz zur Regelung des Rechts der
allgemeinen Geschäftsbedingung [AGBG, 1976]). Ook§ 641 van het BGB (Bürgerlisches
Gesetzbuch) verbiedt dit, omdat zij stelt dat de vergoeding voor een prestatie in principe bij
oplevering van die prestatie betaald dient te worden [BGB, 1993]. In de jurisprudentie over dit
soort zaken is door het Oberlandesgericht van Karlsruhe daarover een vergelijkbare uitspraak
gedaan [BauR, 1989]. Het is namelijk uitdrukkelijk niet toegestaan dergelijke clausules in een
contract op te nemen, zoals Glatzel en anderen noemen [Glatzel, Hofmann und Frikell, 1992]. Een
dergelijke procentuele inhouding is immers onafhankelijk gemaakt van de aard en omvang van het
gebrek, wat niet reëel is.

Een sterk klantgerichte instelling zal dan ook noodzakelijk zijn om een claim, zoals in deze
case-study behandeld is, te kunnen helpen voorkomen. Daarnaast zal men ook zelf een zekere
verzameling van bewijslast aan dienen te leggen, om enig weerwoord te hebben in geval van
dergelijke conflicten. Een wat "wantrouwende" houding lijkt helaas dan ook haast noodzakelijk
voor een kopersbenadering in dergelijke gevallen. Vooral wanneer men kopers treft, die niet
zozeer kritisch op gebreken letten om daannee een technisch perfecte woning te kunnen
verkrijgen, maar meer om daarmee een lagere eindprijs door middel van schadevergoedingen te
kunnen nastreven.
Bovenstaande inzicht kan wellicht aanleiding zijn om in contracten op te nemen, dat kopers pas
na overleg met de projectleider of zijn uitvoerder de bouwplaats mogen betreden, om zodoende
enige controle te kunnen uitoefenen op de koper, wanneer hij of zij de bouwplaatsen bezoekt.
Dit overigens nog afgezien van het feit, dat daannee tevens het risico op ongevallen van
bezoekers op de bouwplaats verminderen kan, wàarvoor de aannemer veelal in combinatie met
de opdrachtgever, evenals in Nederland, het risico draagt. Ook door SBR wordt op dat risico
gewezen, in relatie tot het Nederlandse Bouwprocesbesluit en het namens de opdrachtgever
aanwezig zijnde Veiligheids- en Gezondheidsplan ('I +G-Plan), dat door de aannemer dient te
worden nageleefd [SBR, 1996a].
Cultuur: Contact

De Duitse kopers waren blijkbaar in deze case-study nogal wantrouwend ten opzichte van het
geleverde bouwproject. Daar behoefde echter in principe geen reden toe te zijn.
Immers, een woning aan de Nederlandse kant van de grens gebouwd "valt in principe ook niet
om", net zo min als een woning die aan de Duitse kant van de grens volgens relatief strengere
voorschriften gebouwd wordt.
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Verschillen in cultuur zijn wat dat betreft moeilijker weg te nemen dan verschillen in
bijvoorbeeld voorschriften, alhoewel er ook verband kan bestaan tussen beide.
Wat verschillen in voorschriften betreft: In de huidige situatie wordt meer en meer in
internationaal verband geprobeerd om dergelijke verschillen weg te nemen. Dat vraagt dan
echter wel om medewerking van alle betrokkenen, zowel van overheden en bedrijven, maar
ook van consumenten. Een woordvoerder van het Centrum voor Rationeel Bouwen te Essen
zegt bijvoorbeeld spottend over de scepsis van Duitse bouwondernemers over (Nederlandse)
gerationaliseerde bouwmethoden: "Als je op de vooroordelen van onze bouwondernemers
afgaat, dan moeten Nederlanders regelmatig het dak van hun huis op hun kop krijgen" [Haar,
1995]. Dat geeft aan dat men vaak nog steeds de opvatting huldigt, dat de rationele (en
daardoor veelal goedkopere) bouwmethoden zeker ook wel slechter zullen zijn dan de
traditionele (en daardoorveelal duurdere) bouwmethoden.
En met name deze laatste opvatting kan dan als een kenmerk van een "cultureel" bepaald
verschil gezien worden. Hofstede duidt daar op, wanneer hij de mate van onzekerheidsvermijding benoemt in zijn onderzoek. Duitsland scoort daarin hoger ten opzichte van
Nederland, wat duidt op een sterke neiging tot precisie, en een grote aarzeling voor
fundamentele innovaties [Hofstede, 1980; 1991]. Die neiging tot precisie en een wat
afwijzende houding ten opzichte van nieuwere technieken kwam in deze case-study duidelijk
naar voren, zich uitend in een nogal wantrouwende handelwijze van de kopers. Daarnaast had
de hoofdaannemer zich meer op een goede communicatie met de koper dienen te richten, in
plaats van vooral uitsluitend op een "technische" voortgang van het werk. Het gebrek aan
goede communicatie tussen partijen is ook tevens een van de door SBR aangehaalde
knelpunten in het huidige Nederlandse bouwproces [SBR, 1995; 1996c]. Daarnaast dient
. uiteraard dan de aandacht voor de technische voortgang van het werk niet te verslappen.

I

:5.7.7
I

Les uit conflict (6)

I Dat er een gebrek ontstaan was door de toegepaste bouwmethode was duidelijk, door het
•oordeel van de Gutachter. Op zich was dat ook niet zo het probleem. Belangrijker waren dat de

klachten van de kopers in eerste instantie niet serieus genomen werden door de
hoofdaannemer. Deze zag die klachten meer als "muggezifterij", aangezien ze inderdaad geen
belangrijk negatieve invloed uitoefenden op de (constructieve) kwaliteit van het bouwproject.
Daarnaast diende het bouwproject uiteraard wel aan de geldende eisen te voldoen, zoals ook het
contract met het bijbehorende bestek suggereerde.
Door gebrek aanjuiste informatie, en vooral door het verkeerd inschatten van de situatie door
de hoofdaannemer, ontaardde het dan ook in een conflict met de kopers. Om dergelijke
conflicten te kunnen voorkomen, zal met name het serieus nemen van de wensen en
opmerkingen van de klant dan ook van essentieel belang zijn. Dat dient samen te gaan met een
grondige kennis van de geschreven, maar vooral ook ongeschreven, voorschriften en
gebruiken in de Duitse bouwnijverheid.
Les (8)

Een goed contact met de opdrachtgever is noodzakelijk om zijn of haar mogelijke wensen
en/of bezwaren goed te kunnen inschatten. Deze noodzaak wordt versterkt in bouwmarkten,
waarin de opdrachtgever "mondig" is, en vooral "claimbewust" is, zoals met name in
Duitsland het geval is.
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5.8

RESULTATEN

5. 8.1 Inleiding

Uit de in dit hoofdstuk uitgewerkte analyses en commentaren van de in bijlage C beschreven
case-studies, zijn lessen getrokken voor bouwers en projectontwikkelaars, die gelden voor een
projectorganisatie in met name de Duitse bouwnijverheid. Op basis van deze lessen wordt de
hypothese getoetst. Per geformuleerde les wordt het toetsen van de hypothese uitgevoerd.
5. 8. 2 Toetsen van de hypothese
Les (1)
Wanneer men in de Duitse bouwnijverheid als opdrachtnemende partij samenwerkt in een
projectorganisatie, dient men vooral een lange-termijn relatie na te streven. In
projectorganisaties met een kortdurende relatie wordt namelijk nogal eens de "zwarte piet"
toegespeeld aan de opdrachtnemende partijen.

Toetsen van de hypothese:
Bij het overeenkomen van een zekere vorm van samenwerking dienen na te streven doelen
zodanig gesteld te worden, dat de betrokken partijen hun belangen min of meer "in evenwicht"
houden. Vooral bij kortdurende samenwerking is de noodzaak minder aanwezig om het contact
goed te houden. Immers, wanneer het project zich bijvoorbeeld in de afrondingsfase zit, zal
met name een opdrachtgevende partij niet direct genoodzaakt zijn om de zakelijke relatie goed te
houden. Vervolgprojecten met dezelfde opdrachtnemende partij worden immers niet door hem
nagestreefd, waardoor vooral in de Duitse bouwnijverheid conflictsituaties niet zorgvuldig uit
de weg gegaan worden. Het afschuiven van ·contractuele aansprakelijkheden, vooral in de vorm
van een probleem {een "zwarte piet") op opdrachtnemende partijen, is doorgaans met name
afuankelijk van de in de contactfase door de opdrachtgevende partij wel of niet beoogde relatief
langdurige samenwerking met de opdrachtnemende partij. Daardoor is dan ook een verband
tussen respectievelijk "Contact" en "Conflict" als oorzaak-gevolg-relatie wel aanwezig. Het
"Contract" speelt daarin een mogelijke rol, maar behoeft niet beslist aanwezig te zijn voor het
bereiken van een conflictsituatie.
De hypothese wordt in deze situatie niet verworpen.
Les (2)
Contacten tussen partijen in projectorganisaties dienen zo mogelijk onderhouden te warden
door personen, die "dezelfde taal" spreken. Dit is zowel letterlijk, maar vooral ookfiguurlijk
bedoeld.

Toetsen van de hypothese:
Wanneer men personen in het bouwproces de contactfase met externe relaties laat behartigen,
dan is het belangrijk dat deze personen de "taal" van andere betrokken partij(en) spreken. Naast
de gesproken taal gaat het dan vooral om het kunnen inschatten van de reikwijdte van
opmerkingen c.q. gemaakte afspraken. De niveaus van respectievelijk inhoud, structuur en
sfeer spelen dan een belangrijke rol. Daarmee kan men mogelijke risico's rondom uit te voeren
projecten beter inschatten, waardoor men die beter beheersen kan. Er is dan ook een oorzaakgevolg-relatie tussen respectievelijk "Contact", "Contract" en "Conflict".
De hypothese wordt in deze situatie niet verworpen.
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Les (3)
Vooral in de contactfase dienen afspraken goed doorgesproken te worden, en dient de
reikwijdte van invloeden op het af te sluiten contract door geschreven regelgeving en vooral
ongeschreven gewoonten op de Duitse bouwmarkt zo veel mogelijk bekend te zijn.

Toetsen van de hypothese:
Zoals uit conflictsituatie (1) duidelijk werd, was met name het gebrek aan kennis en inzicht in
regelgeving en gewoonten in de Duitse bouwmarkt een belangrijke oorzaak voor het ontstaan
van communicatiefouten. Daarmee werden verkeerd geïnterpreteerde afspraken gemaakt. Deze
resulteerden daarna in spraakverwarring en vervolgens in conflicten. Dit geeft aan dat het
verband tussen respectievelijk "Contact", "Contract" en "Conflict" als oorzaak-gevolg-relatie in
zekere mate aanwezig blijkt.
De hypothese wordt in deze situatie niet verworpen.
Les (4)
Niet alleen een fout contract, maar vooral ook een vaag contract is in Duitsland een
he longrijke oorzaak voor een conflict. Dit kan enigszins voorkomen worden door de
informatie en communicatie af te stemmen op de behoefte c.q. communicatiecapaciteit van
de betrokken partijen. Bij een in de Duitse bouwnijverheid kenmerkende relatief grote mate
van onzekerheidsvermijding heeft men dan ook niet snel te veel informatie opgenomen in
een contract.

Toetsen van de hypothese:
In conflictsituatie (2) werd duidelijk, dat voldoende overdracht van informatie naar de
belanghebbende partijen is erg belangrijk is, om mogelijke conflictsituaties te kunnen
voorkomen. Echter, daarin schuilt wel een dilemma: Een overvloed aan informatieoverdracht
kan het waarnemings- en beoordelingsvermogen van de ontvangende partij negatief
beïnvloeden, waardoor juist het risico op conflicten toeneemt. De mate van onstaan van
conflicten door te weinig maar eventueel ook door te veel informatieoverdracht, zal dan vooral
beïnvloed worden door de "communicatiecapaciteit" van de betrokkenen. Bij een
geconstateerde relatief grote mate van onzekerheidsvermijding bij Duitse partijen, verdient het
echter wel aanbeveling om zoveel mogelijk informatie vast te leggen. Immers, de andere
(Duitse) betrokken partij zal dat ook willen doen.
De beschreven conflictsituatie (2) geeft aan dat het verband tussen respectievelijk "Contact",
"Contract" en "Conflict" als oorzaak-gevolg-relatie in enigerlei mate aanwezig blijkt. In die
conflictsituatie is de invloed van een "foutief' contract echter niet zozeer aanwezig, maar meer
de invloed van een "vaag" contract. Overigens dient daarbij opgemerkt te worden, dat een vaag
contract in bepaalde situaties niet altijd foutiefbehoeft te zijn, met name afhankelijk van het
aanwezige evenwicht in belangen tussen de betrokken partijen.
De hypothese wordt in deze situatie niet verworpen.
Les (5)
Door de taken in een Duitse projectorgartisatie slechts bij een beperkt aantal partijen onder te
brengen, kan daarmee de noodzaak tot (externe) contactmomenten gereduceerd worden, en
kan dat het aantal benodigde contracten reduceren. Zo mogelijk dienen dan voor elke
betrokken partij zowel verantwoordelijkheid alsook aansprakelijkheid onlosmakelijk aan
elkaar verbonden te zijn, vooral als prikkel voor het goed uitvoeren van de aan haar
opgedragen taken.
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Toetsen van de hypothese:
De architect beschikte in het geval van conflictsituatie (3) over een verkeerde inschatting van de

situatie. Het contract tussen hem en de opdrachtgever maakte, dat de hoofdaannemer ook niet
aansprakelijk gesteld kon worden voor fouten van de architect, alhoewel deze direct afhankelijk
was van voortgang van het project. Door hiaten in de kennis en ervaring van de architect
werden daardoor de foutieve ontwerpen en werktekeningen een bron van conflict. Echter,
doordat de contracten met betrekking tot ontwerp- en uitvoeringsgerichte zaken over meerdere
partijen gesplitst waren, bemoeilijkte dat de oplossing van het conflict. Daarnaast schermde de
opdrachtgever zich af voor elke aansprakelijkheid, zodat een patstelling dreigde.
Wanneer de ontwerp- en werktekeningen van de architect foutloos waren geweest, en de
contracten ook op een meer geïntegreerde manier afgesloten waren geweest, had het conflict
wellicht niet zo'n uitgebreide vorm aangenomen. Daarnaast is het met betrekking tot de vorm
van het contract aan te bevelen, dat per partij de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden
zo mogelijk aan elkaar verbonden zijn. Immers, dat prikkelt de noodzaak tot het goed uitvoeren
van de opgedragen taken.
Dit geeft hier aan dat het verband tussen respectievelijk "Contact", "Contract" en "Conflict" als
oorzaak-gevolg-relatie in enigerlei mate aanwezig blijkt, alhoewel het "Contract" wat minder
sterk zijn invloed liet gelden in deze conflictsituatie.
De hypothese wordt in deze situatie niet verworpen.
Les (6)

Wanneer partijen willen gaan samenwerken, dient niet alleen op contractuele voorwaarden
gelet teworden, maar vooral ook op contactuele voorwaarden. Voor het succesvol doen
verlopen van een samenwerking, dienen partijen namelijk wel goed bij elkaar te passen,
vooral voor wat betreft hun bedrijfs- c.q. organisatiecultuur en daarmee verband houdende
omgangsvormen. Dit geldt vooral bij samenwerkingen tussen partijen van verschillende
nationaliteiten, zoals Nederlandse en Duitse.
Toetsen van de hypothese:
Doordat in conflictsituatie (4) de beide bedrijven binnen de Arge een nogal verschillende
interpretatie van wijze van samenwerking hadden, en daarnaast een verschil in bedrijfs- c.q.
organisatiecultuur kenden, leidde dit tot een conflict in de samenwerking. Dit geeft hier aan dat
het verband tussen respectievelijk "Contact" en "Conflict" als oorzaak-gevolg-relatie wel
aanwezig blijkt, waarbij het "Contract" wat minder sterk zijn invloed laat gelden in deze
conflictsituatie. Het kan wel van invloed zijn, door bijvoorbeeld in plaats van met twee, met
slechts één hoofdaannemer te werken.
De hypothese wordt in deze situatie niet verworpen.
Les (7)

Een in de Duitse projectorganisatie nogal gangbare "overdaad" aan controlerende partijen in
kan het gevolg zijn van wederwijds wantrouwen, maar kan ook juist wederzijds
wantrouwen opwekken. Vooral dit laatste dient men zich dan ook terdege te realiseren, en
zo mogelijk te streven naar zo weinig mogelijk "overdaad" aan controlerende partijen in een
projectorganisatie.
Toetsen van de hypothese:
In conflictsituatie (5) werd duidelijk, dat vooral een "overdaad" aan controlerende opzichters

resulteerde in een wederzijdse vorm van wantrouwen in de projectorganisatie, wat een goede
communicatie tussen de partijen verhinderde.
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De projectorganisatie was vooral als "procesgericht" te karakteriseren, waarbij een nogal sterke
mate van "onzekerheidsvermijding" aanwezig bleek. Voor de beschreven conflictsituatie geeft
een en ander aan dat het verband tussen respectievelijk "Contact" en "Conflict" als oorzaakgevolg-relatie wel aanwezig blijkt, waarbij het "Contract" wat minder sterk zijn invloed laat
gelden in deze conflictsituatie.
De hypothese wordt in deze situatie niet verworpen.
Les (8)
Een goed contact met de opdrachtgever is noodzakelijk om zijn of haar mogelijke wensen
en/of bezwaren goed te kunnen inschatten. Deze noodzaak wordt versterkt in bouwmarkten,
waarin de opdrachtgever "mondig" is, en vooral "claimbewust" is, zoals met name in
Duitsland het geval is.

Toetsen van de hypothese:
Dat er in de situatie van conflictsituatie (6) een gebrek ontstaan was door de toegepaste
bouwmethode was duidelijk, door het oordeel van de Gutachter. Op zich was dat ook niet het
probleem. Belangrijker waren dat de klachten van de kopers in eerste instantie niet serieus
genomen werden door de hoofdaannemer. Deze zag dieklachten meer als "muggezifterij",
aangezien ze inderdaad geen belangrijk negatieve invloed uitoefenden op de (constructieve)
kwaliteit van het bouwproject. Daarnaast diende het bouwproject uiteraard wel aan de geldende
eisen te voldoen, zoals ook het contract met het bijbehorende bestek suggereerde. Door gebrek
aan juiste informatie, en door het verkeerd inschatten van de situatie door de aannemer
ontaardde het dan ook in een conflict met de koper (als een nogal "claimbewuste" partij).
Dit geeft hier aan dat het verband tussen respectievelijk "Contact", "Contract" en "Conflict" als
oorzaak-gevolg-relatie wel aanwezig blijkt. Om dergelijke conflicten te kunnen voorkomen zal
met name het serieus nemen van de wensen en opmerkingen van de klant dan ook van
essentieel belang zijn. Dat dient samen te gaan met een grondige kennis van de geschreven
maar vooral ook ongeschreven voorschriften in de bouwnijverheid, zo mogelijk vastgelegd in
het te hanteren contract (in combinatie met bestek en tekeningen).
De hypothese wordt in deze situatie niet verworpen.
5. 8. 3 Resumerend

Op basis van de toetsing van de hypothese aan de in dit hoofdstuk geformuleerde lessen, kan
gesteld worden, dat er inderdaad een oorzaak-gevolg-relatie is tussen de drie prominente
aandachtsgebieden "Conflict", "Contract" en "Contact", zoals in de opgestelde hypothese
genoemd wordt. In de case-studies, geplaatst tegen de achtergrond van de categorieën
"Techniek", "Projectorganisatie" en "Cultuur", kan geconstateerd worden dat met name
problemen met "Contact" een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van "Conflict". Het
"Contract" speelt daarin ook een rol, maar is soms meer een tussenschakel, en behoeft niet
beslist aanwezig te zijn om conflicten te veroorzaken. Daarnaast kan zij echter wel zowel door
haar aan- of afwezigheid conflictsituaties veroorzaken, evenals door haar vorm, bijvoorbeeld
een uitgebreid of vaag contract, etc. Daarbij speelt vooral de aan haar ten grondslag liggende
projectorganisatievorm (geïntegreerd of gesplitst, etc.) een rol, samen met de mate van
evenwichtige verdeling van belangen. Dit vooral geplaatst tegen de achtergrond van de beoogde
duurzaamheid van de samenwerking tussen de betrokken partijen.
De hypothese wordt binnen het kader van dit onderzoek dan ook niet verworpen.
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5.9

RESUMEREND

In het volgende hoofdstuk wordt een validering van de lessen uitgewerkt. Daarop wordt de
validering van de hypothese gebaseerd. Daarmee wordt beoogd een indruk te kunnen
verkrijgen van een zekere mate van algemene geldigheid van wwel de lessen alsook van de
hypothese. Voor de validering wordt gebruik gemaakt van een expert-panel. Dat panel bestaat
uit een aantal deskundigen, komende vanuit verschillende bedrijven, die ervaring hebben
binnen de Nederlands I Duitse bouwnijverheid.
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6
EXPERT-PANEL
6.1

INLEIDING

Resultaten van de case-studies, in hoofdstuk 5 in de vorm van lessen weergegeven, duiden er
vooral op dat de in hoofdstuk 4 opgestelde hypothese binnen het kader van dit onderzoek niet
verworpen wordt. Om een indruk te krijgen van de mate van algemene geldigheid (validering)
van de hypothese, zijn de daaraan ten grondslag liggende geformuleerde lessen uit de casestudies voorgelegd aan leden van een voor dit onderzoek gevormd zogenaamd "expert-panel".
De panelleden zijn geselecteerd op basis van met name hun grote ervaring en bekendheid met
zowel de Nederlandse alsook buitenlandse en vooral Duitse bouwmarkt. In een open discussie
zijn de geformuleerde lessen in hoofdlijnen getoetst, en vervolgens aangevuld c.q. gewijzigd.
De zo ontstane resultaten dragen uiteindelijk bij aan de opstelling van conclusies en
aanbevelingen in het volgende hoofdstuk.

6.2

OPZET VAN HET EXPERT-PANEL

6.2.1

Voorbereiding

Het uitvoeren van de validering van de geformuleerde lessen en de daaruit niet-verworpen
hypothese, is met name volgens een open groepsdiscussie uitgevoerd. Daarbij konden alle
deelnemers hun mening zeggen, en werd door de gespreksleiding telkens een terugkoppeling
gemaakt naar de geformuleerde discussiepunten. In december 1995 heeft de discussie
plaatsgevonden in Utrecht. Daarmee werd in principe niet voldaan aan de door Agar
gepropageerde mening om mensen te interviewen in hun eigen omgeving (op hun eigen
werkplek), om daarmee de dagelijkse gang van zaken van de geïnterviewde zo min mogelijk te
verstoren [Agar, 1980]. Aangezien echter het expert-panel vooral als functie had om resultaten
van met name eerdere observaties (die juist wel op de werkplek van de daarvoor geobserveerde
personen uitgevoerd zijn) te kunnen valideren, was het voor deze opzet van het expert-panel in
principe niet bezwaarlijk. De discussie is op geluidsband vastgelegd via een memo-recorder.
Vervolgens zijn deze geluidsbanden na afloop letterlijk uitgetypt, net zoals bij de uitgevoerde
interviews in een eerdere fase van het onderzoek het geval geweest is. Door onder andere
Sanjek wordt vooral op het nut van een zo nauwkeurig mogelijke vastlegging van
waarnemingen "in het veld" gewezen [Sanjek, 1990]. Daardoor kan immers met name de sfeer
van het gesprèk een extra dimensie gegeven worden: Aarzelingen, directe of ontwijkende
antwoordende. worden zo meer duidelijk
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Zoals ook tijdens de beschrijving van de opzet van de diepte-interviews aangeduid is, zal ook
een raadpleging van een expert-panel een momentopname zijn, waarbij een zekere vorm van
subjectiviteit niet uitgesloten is. Dit is echter het geval bij nagenoeg elke vorm van wetenschap.
Een poging om toch een goede toetsing mogelijk te maken is met name gedaan door juist te
kiezen voor personen, welke een jarenlange ervaring in de Nederlandse en buitenlandse (met
name Duitse) bouwnijverheid hebben. Daarnaast dienden deze personen een breed overzicht te
hebben over het vakgebied van "de bouwbranche", en daarnaast geconstateerde ontwikkelingen.
in een breder maatschappelijk kader kunnen plaatsen.
6.2.2

Discussieronden

Om een algemene inleiding in het onderzoeksgebied te kunnen maken en daarmee en kader te
kunnen scheppen, vond de discussie na een algemene inleiding door de gespreksleiding plaats
in drie ronden:

( 1)
(2)
(3)

Eerste indrukken van "werken met Duitsers op de bouw";
Ingaan op ervaren kwesties volgens methode van "critical-incidents";
Afsluiting.

~

Deze ronde was met name bedoeld om het inzicht en achtergrond van de "feeling" van de
panelleden met betrekking met het onderzoeksonderwerp duidelijker in beeld te krijgen.
Daarnaast diende het ook als een "opwarmronde" voor de disC11ssie in met name de tweede
ronde.

~

Zoals ook tijdens de analyse van de case-studies het geval geweest is, werd bij de raadpleging
van de leden van het expert-panel met name gelet op "critical-incidents". Daartoe werd beoogd
ervaringen van de leden van het expert-panel rondom verschillendekwesties (met name
conflicten) tijdens het bouwproces te inventariseren. Per discussiepunt werden deze besproken,
waarbij tijdens de discussie de lijnen doorgetrokken werden naar de in het onderzoek
waargenomen conflictsituaties. De gezamenlijke commentaren op het geheel van ervaringen en
constateringen dragen in dit onderzoek bij aan de vorming van conclusies en aanbevelingen.

A.d..Q1
Als afsluitende derde ronde is een soort rondvraag gehouden. Daarmee werden de besproken
zaken afgerond, en enkele afsluitende hoofdlijnen vastgesteld.
6.2.3

Discussiepunten

Een aantal discussiepunten heeft vooral in de tweede ronde als leidraad gediend voor het
verloop van de paneldiscussie. Daarmee is een zeker parallel verband gemaakt met die punten,
welke ook in de hypothese opgenomen zijn, en ook bij de toetsing aan de hand van casestudies en theorie gehanteerd zijn: Contact, Contract en Conflict. Daarmee werden de
geformuleerde lessen en de opgestelde hypothese gevalideerd. Interessant was daarbij, dat er
"tussendoor" ook diverse andere aspecten naar voren kwamen, waannee de panelleden hun
eigen specifieke ervaringen hadden. Daarop wordt hier echter niet verder ingegaan.
Voor de tweede ronde zijn conflictsituatîes rondom respectievelijk de volgende discussiepunten besproken:
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( 1)
(2)
(3)
(4)

Werken vanuit technische gewoonten;
Omgaan met infomuJtie,Omgaan met andere bedrijfsgewoonten;
Omgaan met andere nationale gewoonten.

De tijdens de behandeling van de vier discussiepunten naar voren gekomen conflicten hebben
vooral verbanden met respectievelijk contracten, met name bij de discussiepunten (1) en (2), en
contacten, met name bij de discussiepunten (3) en (4). Daarbij was het zo dat elementen van de
verschillende discussiepunten doorgaans niet altijd precies na elkaar aan bod kwamen, maar
ook door elkaar genoemd werden.
6.2.4

Leden van het expert-panel

Aan het expert-panel hebben verschillende personen deelgenomen. Belangrijke criteria voor
hun selectie waren met name dat ze:
(a)
( b)
(c)
(d)
(e)

actief zijn of waren in de woningbouw en I of utiliteitsbouw;
een grote ervaring in Nederland en in de internationale bouwnijverheid bezitten, zo
mogelijk ook in Duitsland;
werkzaam zijn of waren bij bouwbedrijven, projectontwikkelaars, architecten- of
ingenieursbureaus of toeleveringsbedrijven;
een breed overzicht hebben over het vakgebied van "de bouwbranche ",geconstateerde ontwikkelingen in een breder maatschappelijk kader kunnen plaatsen.

Vooraf kon niet duidelijk geconstateerd worden, of iemand volledig aan het beschreven profiel
voldeed. Belangrijkste werden met name dan ook de criteria (a), (b) en (c) geacht, aangezien
die gemakkelijker aantoonbaar waren. Gestreefd werd daarnaast om zo mogelijk van iedere bij
(c) genoemde discipline tenminste één persoon in het expert-panel te hebben.
De volgende Nederlandse personen werden gekozen:
( 1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

Projectmanager van Nederlands architectenbureau (internationale ervaring in
Nederland en Duitsland, met name de regio Berlijn);
Directeur van Nederlandse toeleverancier en montagebedrijfvan vliesgevels
(internationale ervaring in Nederland en wereldwijd, waaronder China en Duitsland);
Architect en Projectmanager van Nederlands architecten- en ingenieursbureau
(internationale ervaring in Nederland, Zwitserland en Duitsland, met name in de
regio's Leipzig en Dresden);
Directeur van Nederlandse aannemer in de woning- en utiliteitsbouw (internationale
ervaring als aannemer in Nederland en Duitsland, met name in de regio Keulen);
Directeur van Duitse onderaannemer in de betonsanering (internationale ervaring in
Nederland en Duitsland);
Projectmanager van Nederlandse aannemer in de utiliteitsbouw (internationale ervaring
in Nederland, Het Verre Oosten en Duitsland)_
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6.3

VALIDERING VAN DE LESSEN

6. 3.1 Inleiding

Om de hypothese te kunnen valideren, worden eerst de aan de hypothese ten grondslag
liggende lessen uit hoofdstuk 5 voorgelegd aan het expert-panel. In de volgende paragraaf is
dat weergegeven, waarbij per les telkens de hoofdlijnen uit de reacties van de leden van het
expert-panel weergegeven zijn. Per geformuleerde les wordt de validering uitgevoerd.
6. 3. 2 Validering van de geformuleerde lessen
Les (1)
Wanneer men in de Duitse bouwnijverheid als opdrachtnemende partij samenwerkt in een
projectorganisatie, dient men vooral een lange-termijn relatie na te streven. In
projectorganisaties met een kortdurende rekltie wordt namelijk nogal eens de "zwarte piet"
toegespeeld aan de opdrachtnemende partijen.
Reactie van expert-panel:
Eén van de meest essentiële zaken bij een samenwerking is, dat de betrokken partijen in ieder
geval de wil tot samenwerking hebben. Immers, het komt voor dat betrokken partijen "iets"
nastreven, maar dat "iets" is dan blijkbaar niet een goede afronding van het bouwproject. De
lange-termijn relaties spelen dan inderdaad een belangrijk rol. Het komt in de Duitse
bouwnijverheid namelijk geregeld voor, dat vooral de kleinere uitvoerende partijen bij
afronding van ee project met een kater (de "zwarte piet") blijven zitten. Zij worden immers met
de te leveren garanties geconfronteerd, waarbij de laatste ingehouden betalingstermijn(en) als
inzet dienen. Dit kan zowel bij kortdurende alsook bij langdurige zakelijke relaties voorkomen,
maar vooral bij kortdurende zakelijke relaties zijn er geen evenwichtige belangen. Immers, de
opdrachtgevende partij blijft niet "afhankelijk" van de andere partij. Een conflictsituatie wordt
dan ook niet uit de weg gegaan. Bij langdurige zakelijke relaties speelt dit in mindere mate,
want men moet nog met elkaar verder.
De geformuleerde les is dan ook in hoofdlijnen algemeen geldig, en geldt zeker voor de Duitse
situatie.
Les (2)
Contacten tussen partijen in projectorganisaties dienen zo mogelijk onderhouden te worden
do01·personen, die "dezelfde taal" spreken. Dit is zowel letterlijk, maarvooral ookfiguurlUk
bedoeld.
Reactie van expert-panel:
Het lijkt wat overdreven, maar het komt nogal eens voor dat door bijvoorbeeld taalnuances
misverstanden ontstaan over gemaakte (mondelinge, maar ook schriftelijke) afspraken. Een
goede (letterlijke) taalkennis is dan ook onontbeerlijk, maar dat niet alleen: Immers, men dient
zich vooral ook te realiseren vanuit welke belevingswereld de andere betrokken partij aspecten
van het bouwproces bekijkt. Probeer dan ook "Duitser in Duitsland" te zijn. Dezeals het ware
"figuurlijke" taalbeheersing speelt een belangrijke rol, die aansluit bij de bij les (8) gemaakte
opmerkingen.
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Het kunnen inschatten van de risico's, op basis van de gemaakte inschatting van de
opdrachtgever, is dan ook essentieel voor het tot een succesvoleinde kunnen brengen van een
bouwproject.
De geformuleerde les is dan ook in hoofdlijnen algemeen geldig.

Les (3)
Vooral in de contactfase dienen afspraken goed doorgesproken te worden, en dient de
reikwijdte van invloeden op het af te sluiten contract door geschreven regelgeving en vooral
ongeschreven gewoonten op de Duitse bouwmarkt zo veel mogelijk bekend te zijn.
Reactie van expert-panel:
Vooral de regelgeving en gewoonten op de Duitse bouwmarkt spelen een belangrijke rol.
Wanneer je als Nederlander niet met Duitse gewoonten vertrouwd bent, kan dat problemen
opleveren. Overigens geldt dat ook andersom. Voor de Duitse situatie spelen dan vooral de
"Allgemein anerkannte Regeln der Technik" een belangrijke rol, waarin met name de
ongeschreven regels hun moeilijkheden opleveren voor buitenlandse (Nederlandse) partijen.
Deze regels kunnen immer ook rechtskracht hebben in specifieke gevallen, bijvoorbeeld
rondom meningsverschillen over technische gebreken.
De geformuleerde les is dan ook in hoofdlijnen algemeen geldig.

Les (4)
Niet alleen een fout contract, maar vooral ook een vaag contract is in Duitsland een
belangrijke oorzaak voor een conflict. Dit kan enigszins voorkomen worden door de
informatie en communicatie afte stemmen op de behoefte c.q. communicatiecapaciteitvan
de betrokken partijen. Bij een in de Duitse bouwnijverheid kenmerkende relatief grote mate
van onzekerheidsvermijding heeft men dan ook niet snel te veel informatie opgenomen in
een contract.
Reactie van expert-panel:
Het werken met vage contracten wordt ten zeerste afgeraden. Immers, een Duitse partij zal
nagenoeg altijd proberen je op een of ander gebrek in je prestatie aan te klagen. Wanneer dan
ook die gewenste prestatie niet goed vast ligt, loop je als contractpartij een groot risico op
conflicten. Betwijfeld dient overigens te worden, of een partij zelf graag met een vaag contract
werkt, vooral wanneer er "onevenwichtige" belangen tussen partijen bestaan. Met vage
contracten kan men alleen goed uit de voeten, wanneer men elkaar goed kan vertrouwen, en
wanneer er een evenwicht in belangen ingebouwd is (win-win-situatie). Vooral in beginfasen
van projecten wordt in de Nederlandse situatie nogal eens gebruik gemaakt van dergelijke
contracten. Een dergelijke werkwijze is echter in de Duitse situatie wel moeilijker, ook mede
gezien de constatering dat een Duitser doorgaans vooral zekerheden zoekt, onder andere
vertaald naar sterk procedurele werkwijzen. Het verschijnsel, dat ook het verstrekken van
teveel informatie een conflict kan oproepen, geldt dan ook zeker in de Duitse situatie niet.
Immers, een Duitse partij verwijst ook graag naar een veelvoud aan voorschriften, etc.
Deze les geldt dan ook niet algemeen, maar zal vooral betrekking hebben op de wederzijdse
belangen per fase van een bouwproject.
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Les (5)
Door de taken in een Duitse projectorganisatie slechts bij een beperkt aantal partijen onder te
brengen, kan daarmee de noodzaak tot (externe) contactmomenten gereduceerd worden, en
kan dat het aantal benodigde contracten reduceren. Zn mogelijk dienen dan voor elke
betrokken partij zowel verantwoordelijkheid alsook aansprakelijkheid onlosmakelijk aan
elkaar verbonden te zijn, vooral als prikkel voor het goed uitvoeren van de aan haar
opgedragen taken.

Reactie van expert-panel:
Hoe meer partijen bij een projectorganisatie betrokken zijn, hoe meer momenten van
informatieoverdracht er ontstaan. Daar gaat het veelal fout, omdat elke partij bij externe
contacten (momenten van informatieoverdracht) zich door middel van contractafspraken zal
willen indekken. Wanneer dan binnen deze contacten tussen de partijen geen evenwicht is
tussen enerzijds verantwoordelijkheden, en anderzijds aansprakelijkheden, kan dit leiden tot
onduidelijkheden en zelfs laksheid. Om dat te kunnen voorkomen, is het beter om het aantal
betrokken partijen, en daarmee het aantal momenten van informatieoverdracht te reduceren. Het
zo mogelijk per partij aan elkaar koppelen van verantwoordelijkheden en aansprakelijheden kan
inderdaad als een prikkel dienen, om de opdragen taken zo goed mogelijk te (laten) uitvoeren.
De geformuleerde les is dan ook in hoofdlijnen algemeen geldig.
Les (6)
Wanneer partijen willen gaan samenwerken, dient niet alleen op contractuele voorwaarden
gelet teworden, maar vooral ook op contactuele voorwaarden. Voor het succesvol doen
verlopen van een samenwerking, dienen partijen namelijk wel goed bij elkaar te passen,
vooral voor wat betreft hun bedrijfs- c.q. organisatiecultuur en daarmee verband houdende
omgangsvormen. Dit geldt vooral bij samenwerkingen tussen partijen van verschillende
nationaliteiten, zoals Nederlandse en Duitse.

Reactie van expert-panel:
Wanneer bedrijfs- c.q. organisatieculturen botsen, staat dit een gezonde communicatie in de
weg. Ervaringen met Duitse partijen in projectorganisaties zijn, dat deze vooral procedureel
(met name "star") ingesteld zijn. Als Nederlandse partij is men daarentegen doorgaans vooral
resultaatgericht (met name "flexibel"). Dat geeft nogal eens onderlinge conflicten, omdat men
afwijkend op situaties reageert c.q. er mee om gaat, bijvoorbeeld met afwijkingen in de
planning van bouwprojecten. Met andere woorden: Nederlandse en Duitse gewoonten botsen
nogal eens, wat kan leiden tot verslechterde werkrelaties, die daardoor een vergroot risico op
conflicten in de projectorganisatie tot gevolg kunnen hebben. Wanneer men elkaar echter goed
kent, en zich instelt op elkaars werkwijzen, kan dat risico voor een belangrijk deel gereduceerd
worden, wat overigens niet alleen geldt voor de Duitse situatie, maar ook voor andere landen.
De geformuleerde les is dan ook in hoofdlijnen algemeen geldig.

Les (7)
Een in de Duitse projectorganisatie nogal gangbare "overdaad" aan controlerende partijen in
kan het gevolg zijn van wederwijds wantrouwen, maar kan ook juist wederzijds
wantrouwen opwekken. Vooral dit laatste dient men zich dan ook terdege te realiseren, en
zo mogelijk te streven naar zo weinig mogelijk "overdaad" aan controlerende partijen in een
projectorganisatie.
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Reactie van expert-panel:
Dit is een van de grootste dilemma's in het Duitse (en wellicht ook Nederlandse) bouwproces.
De vraag of men elkaar kan vertrouwen staat hier voornamelijk centraal. Naast de mate van
controlerende partijen in het bouwproces, geldt dit ook voor de te hanteren uitgebreidheid van
contracten: Kan men elkaar vertrouwen, en zodoende met relatief weinig contractvoorwaarden
tot een samenwerking komen? Of dient men zich voor de zekerheid vooraf goed in te dekken,
met als risico dat dit bij de andere partij een belangrijk mate van wantrouwen opwekt?
Het inzetten van een veelheid aan controlerende partijen, bijvoorbeeld in de vorm van
opzichters, verkleint de kans op een (technische) fout c.q. gebrek in het bouwproject. Maar het
kan juist ook de kans op een verstoorde werkrelatie tussen betrokken partijen opleveren. Men
kan immers denken, dat men elkaar niet vertrouwt, doordat er een overdaad aan controlers is
ingebouwd. Hieruit is dan ook geen eenduidige lijn te halen, alhoewel het streven naar
vermijden van onduidelijkheden weliswaar wel aan te bevelen valt, vooral in het Duitse
bouwproces.
Deze geformuleerde les kan dan ook niet goed algemeen geldig verklaard worden, maar zal per
bouwproject nader ingeschat dienen te worden.
Les (8)
Een goed contact met de opdrachtgever is noodzakelijk om zijn of haar mogelijke wensen
en!of bezwaren goed te kunnen inschatten. Deze noodzaak wordt versterkt in bouwmarkten,
waarin de opdrachtgever "mondig" is, en vooral "claimbewust" is, zoals met name in
Duitsland het geval is.
Reactie van expert-panel:
Over deze les was men zeer duidelijk: Een goed contact met de opdrachtgever is absoluut
noodzakelijk. Vooral het kunnen inschatten van wat deze wel of niet wil, c.q. wel of niet zal
accepteren. Onafhankelijk van het feit dat men de afgesproken kwaliteit dient te leveren, zal
men altijd rekening moeten houden met een wantrouwende opdrachtgever, vooral als men een
"buitenlands" bedrijf is (Dat werkt overigens ook in Nederland zo). Daarnaast speelt inderdaad
de mate van claimbewustheid een belangrijke rol: Leidt zelfs een klein gebrek in een
bouwproject tot een "overdreven" conflictsituatie, vergezeld van claims? Dat zijn essentiële
aspecten, die men zich goed dient te realiseren, alvorens men een projectopdracht aanvaard. Dat
geldt zeker in Duitsland, maar wellicht in de nabije toekomst ook in Nederland? De
claimbewustheid van Nederlandse opdrachtgevers lijkt namelijk in zekere zin toe te nemen, ook
met betrekking tot bouwprojecten.
De geformuleerde les is dan ook in hoofdlijnen algemeen geldig, en geldt zeker voor de Duitse
situatie.
6. 3. 3 Resumerend

De geformuleerde lessen, waarmee de hypothese in het voorgaande hoofdstuk getoetst en niet
verworpen werd, zijn in het voorgaande deel van dit hoofdstuk gevalideerd, Uit deze
validering, door middel van ervaringen van leden van het geraadpleegde expert-panel, kan de
conclusie getrokken worden dat de geformuleerde lessen in het kader van dit onderzoek voor
het merendeel als algemeen geldig verklaard kunnen worden.
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6.4

VALIDERING VAN DE HYPOTHESE

Aangezien de geformuleerde lessen in het kader van dit onderzoek voor het merendeel als
algemeen geldig verklaard kunnen worden, leidt dat er in het kader van dit onderzoek toe dat
ook de hypothese als algemeen geldig verklaard kan worden.

6.5

RESUMEREND

In hoofdlijnen bleek, dat de leden van het expert-panel zich konden vinden in de geformuleerde
lessen en de opgestelde hypothese. Men gaf tijdens de discussie diverse aanvullende punten
weer, waarop problemen in projectorganisaties in de Duitse bouwnijverheid ervaren werden.
Deze werden vervolgens bediscussieërd door de panelleden. De daaruit voortvloeiende
inzichten hebben daardoor mede bijgedragen aan de uiteindelijk opgestelde conclusies en
aanbevelingen, zoals deze in het volgende hoofdstuk weergegeven zijn als resultaat van dit
onderzoek.
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7
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
7.1

INLEIDING

De in dit hoofdstuk geformuleerde conclusies en aanbevelingen zijn vooral gericht op projectorganisaties. Voor bedrijfsorganisaties kunnen zij wellicht van toepassing verklaard worden,
maar dat is ni.et primair het geval, tenzij dat anders aangegeven wordt. Resultaten zijn vooral
gebaseerd op de gemaakte analyses van de theorie, gekoppeld aan de ervaringen vanuit de
diepte--interviews en de case--studies. Daarnaast hebben ook de bij de validering van de
resultaten gebruikte ervaringen van de leden van het expert-panel een rol gespeeld. In de
volgende paragrafen zijn de conclusies en aanbevelingen weergegevevan.

7.2

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

7 .2.1 Inleiding

De conclusies worden weergegeven, verweven met aanbevelingen. De structuur, waaruit de
conclusies en daarmee verweven aanbevelingen opgebouwd zijn, bestaat uit de in dit onderzoek
in hoofdstuk 2,3 en 4 vanuit achtergrond (1) en {2) naar voren gekomen prominente kwestie
(4): Versnippering van het bouwproces.

De in de hypothese gehanteerde prominente aandachtsgebieden Contact, Contract en Conflict
zijn als volgt verdeeld over de categorieën van aandachtsgebieden, rondom het ontstaan van
Technische problemen (als Consequenties), en respectievelijk Projectorganisatie (als
achtergrond (1), Organisatie) en Cultuur (als achtergrond (2), Context).

•

•

Cultuur (Context)
Projectorganisatie (Organisatie)
Techniek (Consequenties)

:Contact;
:Contract;
: Conflict.

De hypothese, in de vorm van een oorzaak-gevolg-relatie, luidde voor dit onderzoek:
Wanneer Nederlandse bouwers in Duitsland in conflict komen met andere betrokken partijen
tijdens het bouwproces, is dat het gevolg van foutief opgestelde contracten, als resultaat van
onduidelijkheden tijdens gelegde contacten.
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In afbeelding 7.1 is de hypothese als een cyclisch proces nog eens in schematische vorm
weergegeven.

Afbeelding 7.1 Schematische weergave van de hypothese als een cyclisch proces,
geplaatst tegen de achtergrond van de onderscheiden categorieën

Door de hypothese zijn verbanden aangebracht in de vorm van "oorzaak-gevolg" relaties tussen
in dit onderzoek onderscheiden prominente aandachtsgebieden. De hypothese is vervolgens
getoetst door de in hoofdstuk 5 geformuleerde lessen uit de case-studies, waarna in hoofdstuk
6 een validatie van lessen en hypothese plaatsgevonden heeft. Door hierna voor elk
onderscheiden prominent aandachtsgebied te kijken naar de rol die de onderscheiden
categorieën van aandachtsgebieden ("invloedsrelaties") daarin vooral spelen, worden de
conclusies gevormd, verweven met aanbevelingen. De lessen worden daaraan gerelateerd.
Het bovenstaande wordt hierna in hoofdlijnen beschrijvend weergegeven in de vorm van:
"Welke rol spelen de geconstateerde inzichten met betrekking tot respectievelijk Cultuur,
Projectorganisatie en Techniek vooral voor respectievelijk de categorieën Contact, Contract en
Conflict ?"
Vervolgens worden de beschrijvingen in verband gebracht met één of meerdere van de

geformuleerde en gevalideerde lessen. De beschrijvingen worden telkens afgesloten met een
tweetal kenmerkend geachte trefwoorden als belangrijke aandachtspunten, die vervolgens in de
vorm van een matrix gepresenteerd worden.
7.2.2 Conclusies en Aanbevelingen
(a) Contact: Welke rol speelt vooral de Cultuur hierin?
Zoals Sikkel reeds constateerde, is bouwen mensenwerk. Deze constatering is in dit onderzoek
nog steeds geldig gebleken. Om met mensen te kunnen werken, dien je mensen dan echter wel
te kunnen begrijpen. Het inzicht hebben in hun gedragingen is dan ook erg belangrijk. Vanuit
de door Hofstede gemaakte indeling in dimensies van menselijk gedrag, is dan ook de dimensie
"Onzekerheidsvermijding" als een van de meest prominente gebleken in dit onderzoek. Deze
beïnvloedt namelijk de houding rondom gemaakte afspraken c.q. contracten, en ook bij het
ontstaan en hanteren van conflicten. De overige dimensies kwamen hier minder prominent naar
voren, wat overigens niet wil zeggen dat zij geen rol speelden in de beschouwde situaties.
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Wellicht heeft een en ander te maken met het feit dat vooral gekeken is naar het functioneren
van projectorganisaties in de organisatie van het bouwproces, waarbij vooral procedures daarin
een belangrijke rol speelden. Gebleken is daarbij wel dat het kunnen inschatten volgens welke
dimensies het gedrag van mensen min of meer bepaald c.q. voorspeld kan worden, zeker nuttig
is. Echter, een dergelijke inschatting blijft slechts een indicatie, en zal in individuele gevallen
meestal niet een eensluidend antwoord kunnen geven op onstane (problemen met) gedragingen.
Om met andere mensen te kunnen omgaan in het bouwproces, speelt
onderhandelingsvaardigheid dan ook een onmisbare rol, maar zal altijd gepaard dienen te gaan
met begrip, en vooral respect, voor elkaars cultuur.
Bovenstaande komt in hoofdlijnen overeen met de geformuleerde lessen (2) en (6).
Trefwoorden: Onzekerheidsvermijding en Onderhcmdelingsvaardigheid.
(b) Contact: Welke rol speelt vooral de Projectorganisatie hierin?
De door Sanders en Neuijen gemaakte constatering, dat Duitse organisaties vooral
"procesgericht" gekarakteriseerd kunnen worden, is door dit onderzoek bevestigd. Immers,
men volgt in het bouwproces vaak de vastgelegde procedures, en wijkt daarvan niet snel af.
Wanneer dan ook met Duitse partijen in een projectorganisatie samengewerkt wordt, dient men
deze eigenschap dan ook zeker niet te verwaarlozen. Wanneer de Duitse partij dan niet kiest
voor een in Nederlandse situaties vooral gekozen meer "resultaatgerichte" aanpak, zal het dan
ook verstandig zijn, om dan ook maar te kiezen voor de procesgerichte aanpak, in ieder geval
voor de externe relaties. Wellicht is een mengvorm in enige mate mogelijk. Wanneer dit niet
gewenst is in de eigen organisatie, en men uitsluitend resultaatgericht wenst te werken, dient
men zich af te vragen of men in deze vorm dan wel in projectorganisaties wenst deel te nemen.
Bovenstaande komt in hoofdlijnen overeen met de geformuleerde lessen (2) en (6).

Trefwoorden: Procesgerichtheid en Resultaatgerichtheid
(c) Contact: Welke rol speelt vooral de Techniek hierin?
Een goedekennisopbouw en -uitwisseling zijn essentieel om (conflicten rondom) technische
zaken in het bouwproces te kunnen beheersen. Vooral het op de hoogte zijn met de technische
voorschriften, en in het bijronder de ongeschreven regels en gebruiken, speelt daarin een
belangrijke rol, als onderdeel van de zogenaamde "Allgemein anerkannte Regeln der Technik".
Inschakelingvan (Duitse) technische deskundigen is dan eigenlijk onmisbaar, om rondom deze
aspecten een goed overleg te kunnen voeren met de betrokken partijen in het Duitse
bouwproces.
Bovenstaande komt in hoofdlijnen overeen met de geformuleerde les (3).

Trefwoorden: Voorschriften en Gebruiken.
(d) Contract: Welke rol speelt vooral de Cultuur hierin?
Bij situaties, waarbij betrokken mensen vooral een sterke neiging tot onzekerheidsvermijding
hebben, kan men eigenlijk niet zonder contracten of met vage contracten werken.
Men wenst immers nogal eens "alles" vast te leggen, om problemen achteraftekunnen
voorkomen. Echter, dit hangt ook in sterke mate af met welke intentie men een samenwerking
c.q. contract aangaat: Is er basis van vertrouwen, of van wantrouwen?
Met name betrouwbaarheid en onderling vertrouwen is belangrijk, omdat in een contract nooit
alle mogelijke risico's c.q. onzekerheden afgedekt kunnen worden.
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Vooral, wanneer in contracten geen evenwicht in belangen tussen de partijen aanwezig is, is de
verleiding voor de betrokken partijen groot, om de andere partijen waar mogelijk te benadelen.
Een evenwichtige verdeling van belangen tussen betrokken partijen, zowel in de vorm van
verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, is dan ook aan te bevelen. Probeer dan zo
mogelijk het werken met vage contracten vermijden, om daarmee partijen niet in de verleiding
te brengen tot het "uitbuiten" van onduidelijkheden. Het uitoefenen van een zekere mate van
cotrole is daarbij wel noodzakelijk. Overigens kan een "volledig" contract ookjuist negatief
werken, evenals een "overdaad" aan controlerende partijen, doordat het wantrouwen kan
opwekken. Per situatie dient dit dilemma dan ook ingeschat te worden.
Bovenstaande komt in hoofdlijnen overeen met de geformuleerde lessen (4) en (7).
Trefwoorden: Betrouwbaarheid en Belangenevenwicht.
(e) Contract: Welke rol speelt vooral de Projectorganisatie hierin?
Wanneer contracten tussen organisaties afgesloten worden, dient de projectorganisatie in een
daaruit voortkomende logische vorm opgezet te zijn. Zo mogelijk dient gestreefd te worden
naar een reductie van in het aantal contracten. Dit kan vooral bereikt worden door gebruik te
maken van geïntegreerde projectorganisaties, waarbij de werkzaamheden zo mogelijk
ondergebracht zijn bij slechts enkele betrouwbare partijen. In principe dient de opzet van de
projectorganisatie het uitgangpunt te zijn voor het op te stellen contract. De verdeling van
verantwoordelijkheden en vooral bijbehorende aansprakelijkheden dient dan per partij goed
opgezet te zijn. Met andere woorden: Wie ergens een verantwoordelijkheid voor heeft, dient in
principe ook de bijbehorende aansprakelijkheid te hebben. Dat geeft duidelijkheid, en voorkomt
mogelijk een (langdurige) "strijd" tussen betrokken partijen. Daarnaast voorkomt men dat,
wanneer een verantwoordelijke partij zijn taken niet goed uitgevoerd heeft, deze daarin kan
berusten, door het kunnen afschuiven van zijn of haar aansprakelijkheden op andere partijen.
De in gebreke blijvende partij zal dan in relatief sterke mate geprikkeld worden, om taken tot
een goed einde te gaan brengen, omdat hij of zij de eventueel te verwachten te claimen
schadebedragen niet wenst te betalen. Of, en w ja, deze partij zijn of haar mogelijke risico's
dan eventueel onderbrengt bij een verzekeringsmaatschappij, doet dan in principe niet ter zake:
Immers, de (verhogingen van) premies zijn in zekere mate afhankelijk van de mate van het
beroep doen op die verzekering. In principe is er in dergelijke situaties dan ook sprake van een
zekere vorm van "boete", door het opleggen van premieverhogingen in relatie tot de mogelijk te
verwachten te claimen schadebedragen.
Die kunnen in dergelijke situaties de prikkel tot het goed volbrengen van taken zijn. In ieder
geval beoogd bovenstaande opzet het maken van een duidelijke structuur van
verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden in projectorganisaties, waarbij belangen c.q.
risico's van partijen in een logisch(er) verband met elkaar kunnen komen te liggen.
Bovenstaande komt in hoofdlijnen overeen met de geformuleerde les (5).

Trefwoorden: Integratie en Aansprakelijkheden.
(f) Contract: Welke rol speelt vooral de Techniek hierin?

Voor het voorkomen van (technische) conflicten tussen betrokken partijen, is een goed contract
essentieel. Echter, Men dient zich te realiseren, dat een contract nooit volledige dekking voor
dergelijke risico's levert. In specifieke gevallen kan dan ook een vaag contract net zo veel (of
weinig) waarde hebben dan een "volledig" contract. Immers, de "Allgemein anerkannte Regeln
der Technik" spelen een nogal prominente rol in het ontstaan en de oplossing van conflicten in
de Duitse bouwnijverheid.
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En dan vooral de ongeschreven gebruiken en regels, die slechts moeizaam of nagenoeg
helemaal niet in een contract onder te brengen zijn. Inzicht in de reikwijdte van
contractbepalingen speelt dan ook een belangrijke rol daarin. Het hebben van een contract is
dan ook zeker niet de garantie op een bouwproces zonder conflicten, maar dient wel als
uitgangspunt gekozen te worden. Immers, de nogal "procesgerichtheid" van Duitse partijen
leidt in het algemeen bij mogelijke conflicten direct tot het kijken naar wat overeengekomen is.
En een Duitse partij zal dan doorgaans niet wachten, om een technische c.q. juridische
deskundige in te schakelen, om daarmee zijn of haar gelijk aan te kunnen tonen.
Bovenstaande komt in hoofdlijnen overeen met de geformuleerde les (3).
Trefwoorden: Contractreikwijdte en Deskundigen.
(g) Conflict: Welke rol speelt vooral de Cultuur hierin?
Bij het ontstaan en de omgang met conflicten speelt de cultuur een belangrijke rol, vooral in de
vorm van menselijke gedragingen. Bij het behandelen van conflicten zijn specifieke dimensies
van menselijk gedrag herkenbaar, met name in de vorm van "Onzekerheidsvermijding". Men
volgt nauwgezette procedures voor behandeling van conflicten. Daarin geeft men al snel de
hantering van conflicten in handen van deskundigen, zoals technici (Gutachter) en I of juristen.
Daardoor wil de situatie zich nogal eens verharden, waardoor een conflict kan escaleren.
In dit onderzoek bleek, dat de door onder andere Olila gedane constatering dat Duitse partijen
bijna altijd de fasen "naming", "blaming" en "claiming" bereiken in conflictsituaties, geldig
was. Het zou dan ook inderdaad wel eens kunnen zijn, dat de door Verwoerd en Blankenburg
genoemde reden van het nagenoeg ontbreken van "tussenliggende procedures" in de Duitse
maatschappij in belangrijke mate een rol speelt bij het escaleren van conflicten, leidende tot
civiele rechtzaken. Door het toepassen van meer arbitrage, of andere onderlinge afspraken tot
conflicthantering in de bouwnijverheid, kan wellicht het verharden van conflicten in zekere
mate voorkomen worden. De in Nederlandse bouwnijverheid gesignaleerde trend tot het
hanteren van meer civiele rechtzaken, in plaats van bijvoorbeeld arbitrage, is dan ook op zijn
minst verontrustend te noemen.
Bij activiteiten in de Duitse bouwnijverheid is het echter vooralsnog aan te bevelen om de
houding van de meest conflictueuze partij te kiezen. Dat wil zeggen, dat het wellicht verstandig
is om rondom conflicten dan te werken volgens nauwgezette procedures en eventuele externe
deskundigen, wanneer de andere partij dat ook doet. Dat houdt in Duitsland dan al gauw in, dat
men op "Duitse" wijze gaat procederen met de andere partij, de "tegenpartij", die in eerste
instantie als "medepartij" te karakteriseren viel.
Er zijn daarnaast in de Duitse bouwnijverheid helaas ook opdrachtgevers die, gezien hun
houding, een conflict min of meer bewust laten escaleren, om daarmee een "korting achteraf'
op de door hen te betalen aanneemsom te kunnen bedingen. Dat zijn zaken, die men zich
terdege dient te realiseren. Het geldt vooral, wanneer men zich bedenkt dat de laatste
betalingstermijnen ook door het claimen bij "gezochte" conflicten nogal eens ingehouden
worden. Wat verder uit dit onderzoek bleek, is de relatief grote mate van energie die men in
Duitsland steekt in het aanwijzen van de "schuldige" partij bij conflicten. Daardoor dreigt de
oplossing van conflicten nogal eens buiten beeld te raken. Een Duitse partij in het bouwproces
kan dan ook in hoofdlijnen in als "conflictzoekend" gekarakteriseerd worden. Een Nederlandse
partij richt zich in eerste instantie meer op het oplossen van ontstane conflicten, en is daardoor
in hoofdlijnen meer als "oplossingsgericht" te karakteriseren.
Bovenstaande komt in hoofdlijnen overeen met de geformuleerde lessen (6) en (8).

Trefwoorden: Claimgerichtheid en Oplossingsgerichtheid.
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(h) Conflict: Welke rol speelt vooral de Projectorganisatie hierin?
Bij het werken met projectorganisaties zal het voorkomen van conflicten een belangrijk
onderwerp zijn. Immers, men wenst de samenwerking in goede verstandhouding te doen
plaatsvinden, vooral wanneer men als betrokken partijen hetzelfde doel nastreeft. Dat zal echter
moeilijk gaan, wanneer er geen evenwichtige hantering van eventueel ontstane conflictsituaties
aanwezig is. Vooral bij een procesgerichte organisatie ontbreekt nogal eens de ruimte om
conflicten onderling op te lossen. Men gaat immers elke onzekerheid over een mogelijke slechte
afloop uit de weg, en zal dan ook al snel deskundigen inschakelen. Wanneer dan echter deze
deskundigen ingeschakeld worden, vooral als "dreiging" voor de andere betrokken partij, kan
juist het aanwezig zijn van deze deskundigen als woordvoerder een conflict doen verharden.
Deze door Sander en Sirnon gedane constatering bleek ook in de geanalyseerde case-studies het
geval te zijn. Daarom dient men dan ook zeer voorzichtig om te gaan met het hanteren van
conflicten in de organisatie.
Dat geldt met name, wanneer men de externe zakelijke relatie tussen partijen goed wenst te
houden, en de samenwerking vooral op de lange-termijn gericht is. Vooral door het
inschakelen van "branchevreemde" deskundigen, zoals juristen, kan immers een verharding
ontstaan van de situatie, en komt men niet snel tot een bevredigende oplossing.
Bij korte-termijn relaties ligt het helaas meer voor de hand, om direct "het zwaarste geschut" in
te zetten, in plaats van op persoonlijke wijze met elkaar te onderhandelen. Dat houdt dan ook
bijna automatisch in, dat het niet aan te bevelen is voor (Nederlandse) opdrachtnemende
partijen om korte-termijn relaties aan te gaan met (Duitse) opdrachtgevende partijen.
Via dergelijke zakelijke relaties gerealiseerde bouwprojecten eindigen immers nogal eens in
conflicten rondom bijvoorbeeld te leveren garanties, waarbij de ingehouden laatste
betalingstermijnen nogal eens de inzet zijn.
Het streven naar duurzame zakelijke relaties zal dan ook een belangrijk middel zijn om
mogelijke conflicten tussen betrokken partijen in het bouwproces te kunnen helpen voorkomen.
Een zekere mate van klantgerichtheid is daarbij onmisbaar, om de zakelijke relaties in goede
banen te kunnen (blijven) leiden. Overigens lijkt het erop dat juristen in de Duitse maar ook in
de Nederlandse bouwnijverheid niet meer als "branchevreemd" betiteld kunnen worden. Het
verdient wellicht aanbeveling, om hen en andere deskundigen vooral in te zetten in het
voorkomen van conflicten. Door het w vroeg mogelijk kunnen inschatten van diverse
mogelijke risico's rondom af te sluiten en eventueel afgesloten contracten voor samenwerking
in projectorganisaties, kunnen zij en andere deskundigen een belangrijke rol spelen in een
verschuiving van risicomijdend naar risicobeheersend gedrag van vooral bouwers en
projectontwikkelaars in de nationale en internationale bouwnijverheid.
Bovenstaande komt in hoofdlijnen overeen met de geformuleerde lessen (1) en (8).

Trefwoorden: Relatieduurzaamheid en Klantgerichtheid.
(i) Conflict: Welke rol speelt vooral de Techniek hierin?
Uit de case-studies bleek telkens, dat uiteindelijke conflicten vooral ontstonden door technische

gebreken in de geleverde prestaties.
Daarbij bleek inderdaad, dat verschillen tussen het Nederlandse en Duitse bouwproces vooral
aan het licht komen bij het ontstaan van en het omgaan met conflicten.
Het goed beheersen van de techniek, de vakkennis in het bouwproces, speelt dan ook een
belangrijke rol in het voorkomen van conflicten. Daarmee speelt dan direct het probleem met
betrekking tot een grote verscheidenheid aan technische regels een rol, nog afgezien van hun
onderlinge verschillen per Bundesland. Bij het voorkomen van conflicten, en ook bij de
hantering van conflicten, is het inschakelen van deskundigen dan ook haast onmisbaar.
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7: conclusies en aanbevelingen

Wel dient deze beslissing dan mede gebaseerd te worden op de houding, die de andere partij in
eerste instantie etaleert.
Daarnaast kan bijvoorbeeld de Duitse overheid bijdragen, door het relatief grote aantal
complexe regels en voorschriften te reduceren. Door diverse Duitse initiatieven rondom het
thema "Schlanker Staat" is dit enigszins in gang gezet. Overigens is het nogal verontrustend,
dat in de Nederlandse situatie geen echte afslanking van regels en voorschriften plaatsvindt.
Wellicht kan men uit de situatie, die in de huidige Duitse bouwnijverheid heerst, nog enigszins
lering trekken.
Bovenstaande komt in hoofdlijnen overeen met de geformuleerde les (3).
Trefwoorden: Vakkennis en Regelcomplexiteit.
7. 2. 3 Overzicht van de resultaten: De NEDU-Matrix

De trefwoorden van de hierboven weergegeven resulterende conclusies en daarmee verweven
aanbevelingen, worden in afbeelding 7.2 schematisch in de vorm van een matrix geplaatst, de
hier genoemde NEDU-Matrix, die op de volgende bladzijde nader toegelicht wordt.

NEDU·
Matrix

Onzekerheidsvermijding

Procesgelichtheld

Voorschriften

Onderhandelingsvaardigheid

Resultaat·
gerichtheld

Gebrulken

(d)

{e)

(0

Betrouwbaarheid

Integratie

Contractreikwijdte

Belangenevenwicht

Aansprakelijk·
heden

Deskundigen

(g)

(h)

(I)

Claimgerichtheid

Relatieduurzaamheld

Vakkennis

Oplossingsgerichtheld

Klantgerichtheid

RII!Jelcomplexiteit

Afbeelding 7.2 NEDU-Matrix, waarin door middel van trefwoorden de conclusies met de
daarin verweven aanbevelingen als resultaat van dit onderzoek geplaatst zijn
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Deze matrix geeft conclusies en aanbevelingen weer voor NEderlandse partijen, die actief zijn
of willen worden op de DUitse bouwmarkt. Daarbij wordt in principe gericht op
bouwbedrijven en projectontwikkelaars, en gaat het met name om de door hen of anderen
gehanteerde projectorganisaties, waarin zij deelnemen.
De matrix dient vooral als volgt gelezen te worden: Langs de verticale as zijn de prominente
aandachtsgebieden uit de in dit onderzoek gehanteerde hypothese vermeld, namelijk Contact,
Contract en Conflict. Langs de horizontale as zijn de bijbehorende categorieën
aandachtsgebieden vermeld, namelijk Cultuur (Context), Projectorganisatie (Organisatie) en
Techniek (Consequenties). De conclusies met de daarin verweven de aanbevelingen zijn in het
voorgaande vormgegeven als een soort "invloedsrelaties", in de vorm van: "Welke rol spelen
de geconstateerde inzichten met betrekking tot respectievelijk Cultuur, Projectorganisatie en
Techniek vooral voor respectievelijk de categorieën Contact, Contract en Conflict ?"
Dat is in de matrix te lezen, door vanuit de verticale as per prominent aandachtsgebied
horizontaal naar rechts te kijken, in de richting van de pijlen.
Daarna kan door middel van de trefwoorden in hoofdlijnen afgelezen kan worden wat
respectievelijk voor Cultuur, Projectorganisatie en Techniek geacht wordt een belangrijke rol te
spelen in respectievelijk Contact, Contract en Conflict. De trefwoorden refereren daarbij aan de
in het voorgaande vermelde conclusies en aanbevelingen (a) tot en met (i).

7.3

RESUMEREND

Als afsluiting van dit onderzoek zijn bovenstaande conclusies opgesteld, verweven met diverse
aanbevelingen. Hopelijk dragen zij bij tot het doel, wat voor ogen stond toen dit onderzoek
gestart werd: Het vergroten van inzicht in enerzijds verschillen tussen Nederland en Duitsland
in de organisatie van het bouwproces, en anderzijds in mogelijke achtergronden voor
geconstateerde verschillen.
Hoofdlijnen uit de resultaten zijn vooral, dat er binnen de huidige nationale en internationale
bouwnijverheid in het algemeen een vorm van "cultuur-omslag" nodig is. Inzicht in het "weten
wat de klant wil", en vooral in hoe de klant een geleverde prestatie beoordeeld (bijvoorbeeld in
de vorm van een bouwwerk of bouwprodukt) speelt dan een onmisbare rol, vooral wanneer er
conflicten ontstaan, bijvoorbeeld rondom gebreken in geleverde prestaties. Het voorkomen van
dergelijke conflicten kan vooral bereikt worden door een grotere mate van vertrouwen en
betrouwbaarheid tussen alle betrokken partijen in het bouwproces. Dit dient gekoppeld te
worden aan een grotere mate van samenwerking en duidelijker communicatie enerzijds, en het
beschikken over de juiste informatie anderzijds, vooral in de vorm van actuele" geschreven"
vakkennis, en inzicht in "ongeschreven" gebruiken. Het afslanken van "overbodige"
regelgeving door de regulerende overheden zou dan wel eens een van de belangrijkste
voorwaarden kunnen zijn, om daarmee een goede voedingsbodem te kunnen scheppen voor
realisering van deze hoofdlijnen.
Wanneer daarnaast partijen uit de doelgroep, door bijdragen van in dit onderzoek geleverde
inzichten, beter gaan functioneren in projectorganisaties op de huidige en toekomstige nationale
en internationale bouwmarkt, en daarmee vooral het functioneren van Nederlandse bedrijven op
de Duitse bouwmarkt verbeterd wordt, dan heeft het onderzoek aan zijn doelstelling voldaan.
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8
ENKELE PRAKTISCHE
HANDREIKINGEN VOOR BOUWERS
8.1

INLEIDING

De conclusies en aanbevelingen zijn in het voorgaande hoofdstuk weergegeven en
gepresenteerd door middel van een wgenaamde NEDU-Matrix. Als vooral praktische
"vertaling" van enkele hoofdlijnen daaruit, worden in dit hoofdstuk enkele praktische
handreikingen in willekeurige volgorde gegeven. Deze zijn in het kader van dit onderwek
vooral gericht op bouwers (met name bouwbedrijven en projectontwikkelaars), die
internationaal actief zijn of willen worden. Deze handreikingen zijn vooral bedoeld als een
eerste aanzet, waarmee men de activiteiten op de buitenlandse bouwmarkt kan beoordelen. En
wellicht kunnen zij ook op de "eigen" nationale bouwmarkt toegepast worden.

8. 2

ENKELE PRAKTISCHE HANDREIKINGEN VOOR
BOUWERS

(1) Tijdens onderhandelingen met een buitenlandse partij is het van groot belang dat de eigen
onderhandelaars een groot inzicht hebben in de gebruiken van die partijen. Het zal dan ook niet
vreemd zijn te ervaren, dat niet alleen geduld ook hier een schone zaak is, maar vooral het
hebben en houden van respect voor elkaars achtergronden en opvattingen.

(2) Let er vooral op, of de persoon tegenover je wel beslissingsbevoegd is. Wanneer de
deelnemende onderhandelaars namelijk niet gelijke beslissingsbevoegdheden hebben, kunnen
de onderhandelingen nogal eens lang gaan duren, veelal gepaard gaande met misverstanden en
ergernis.
(3) Houdt er rekening mee dat vastgelegde (Duitse) procedures ook zeker gevolgd gaan
worden rondom het uitvoeren van bepaalde taken in een projectorganisatie, ook al komt dit de
snelheid van het bouwproces niet ten goede. Kom daarom niet in de verleiding door te denken
dat met improviseren de zaken wel even geregeld kunnen worden. Een dergelijke houding
voorafwordt nogal eens afgestraft, onder andere bij ontstane problemen. Men zal dan immers
nogal eens proberen munt te slaan uit de "steken", die je hebt laten vallen. Kijk dan ook of de
eigen bedrijfsorganisatie wel past in projectorganisaties met een nogal procedurele werkwijze.
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(4) Zorg voor een evenwicht van belangen in een contract. Een omvangrijk contract is zeker
niet de garantie voor een succesvol verlopen bouwproces. Met name onderling vertrouwen op
basis van vooral evenwichtige wederzijdse belangen, kan het succesvol verlopen van een
bouwproces bevorderen.
(5) Wanneer er meedere partijen in een projectorganisatie opgenomen dienen te worden, dient
men er voor te zorgen, dat deze ook een zekere aansprakelijkheid dragen, naast hun
verantwoordelijkheid roru:lom bijvoorbeeld het coördineren van werkzaamheden. Dat voorkomt
een projectorganisatie met teveel risicomijdende partijen, die in geval van problemen geen echte
meerwaarde geven, maar slechts de mate van verstoring van het onderlinge overleg vergroten.
(6) Vertrouw niet uitsluitend op de technische normen of geleverde tekeningen en bestekken.
Vooral de ongeschreven regels spelen immers nogal eens een beslissende rol bij het beoordelen
van bijvoorbeeld de kwaliteit van het geleverde bouwproject of -produkt.
(7) Neem in principe geen opdrachten aan van opdrachtgevers, waarbij geen inzicht bestaat in
de achtergrond van die opdrachtgevers. Men kan immers de zoveelste zijn in de rij van
opdrachtnemers die de "zwarte piet" toegeschoven krijgt. Het opbouwen van een duurzame
relatie met de opdrachtgever is dan ook erg belangrijk voor een succesvol verlopen
bouwproces.
(8) Stel de opdrachtgever centraal, en bedenk dat kwaliteit leveren niet is het uitsluitend leveren
van dat wat overeengekomen (beschreven) is. Probeer vooral de meerwaarde te vinden in het
·voldoen aan het (onbeschreven) verwachtingspatroon van de opdrachtgever, en hou daar voor
het opgeven van de aanneemsom reeds rekening mee. De opdrachtgever zal immers bij
problemen toch proberen zijn of haar gelijk te halen, en zal in het kader van onder andere de
produktaansprakelijkheid voor de opdrachtnemer nogal eens in zekere mate gelijk krijgen.
(9) Een bouwopdracht houdt niet op bij het opleveren van het bouwproject. De nazorg en
garantieperiode kan immers nogal eens een "blok aan het been" vormen, wanneer daar niet
serieus aandacht aan geschonken wordt. Al was het alleen maar om daarmee de kans op het
innen van de door de opdrachtgever ingehouden laatste betalingstermijnen enigszins te kunnen
vergroten.
(10) Realiseer je dat het in een bouwmarkt met een toenemende (Europese) concurrentie
vooral draait om de risicobeheersing van bouwprojecten. Dat het opbouwen van
risicobeheersings-capaciteit een zaak is van onder andere ervaringen en afgesloten
verzekeringen enerzijds zal duidelijk zijn. Anderzijds gaat het echter ook en vooral gepaard met
het betalen van leergeld. Zonder een goede terugkoppeling van die ervaringen dien je je echter
wel te realiseren, dat daarmee nogal eens herhaaldelijk en te vaak leergeld wordt betaald.

8. 3

RESUMEREND

De bovengenoemde praktische handreikingen zouden deel dienen uit te maken van de "bagage"
van Nederlandse bedrijven op nationale en internationale bouwmarkten, in het bijzonder in
Duitsland. Echter, wanneer men eigen bedrijfsactiviteiten op de internationale bouwmarkten
slechts als een kort "uitstapje" ziet, zou men als bedrijfwellicht beter "thuis" kunnen blijven.
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A
SAMENWERKINGSVORMEN IN DE
BOUWNIJVERHEID
A.l

INLEIDING

In deze bijlage worden voor zowel de Nederlandse alsook voor de Duitse bouwnijverheid
enkele relatief veel voorkomende samenwerkingsvormen in de bouwnijverheid besproken. Elk
van deze samenwerkingsvormen wordt geanalyseerd aan de hand van de structuur van de
zogenoemde "UCB-Matrix". Voor een nadere toelichting van diverse gehanteerde
beschrijvingswijzen wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van dit proefschrift. In het laatste deel
van deze bijlage worden nog enkele specifieke onderwerpen met betrekking tot de ontwikkeling
van bouwprojecten in Duitsland beknopt behandeld. Afgesloten wordt met een overzicht van
enkele voor- en nadelen van de behandelde samenwerkingsvormen, gevolgd door een beknopte
bespreking van enkele vrij recente ontwikkelingen op het gebied van samenwerkingsvormen.

A.2

EEN BESCHRIJVINGSSTRUCTUUR VOOR
SAMENWERKINGSVORMEN

A.2.1

Inleiding

Om samenwerkingsvormen op een eenduidige wijze schematisch te kunnen weergeven, wordt
daartoe per samenwerkingsvorm een organigram weergegeven met daarin de functionele en
contractuele relaties. Ook wordt een matrix weergegeven, waarin de rollen van de diverse
partijen weergegeven zijn, in relatie tot hun functie in een bepaalde fase van het bouwproces.
Alvorens deze punten echter nader toe te lichten, wordt eerst een structuur weergegeven,
waarin het bouwproces volgens de gemaakte fasering geschematiseerd wordt.
A.2.2

De UCB-Matrix

Om een beschrijving van de vormen van samenwerkingsverbanden, verantwoordelijkheden en
aansprakelijkheden van partijen in het bouwproces te kunnen maken, wordt in dit onderzoek
gebruik gemaakt van een gekozen structuur.
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Daarmee wordt het bouwproces geschematiseerd voorgesteld. Deze structuur wordt
gekenmerkt door een matrix-vorm, die opgesteld is door het Universitair Centrum voor
Bouwproduktie te Eindhoven. Deze matrix wordt nader aangeduid als "UCB-Matrix".
Van de opgestelde twee-dimensionale matrix bestaat de horizontale as uit de fasen in het
bouwproces, zoals die in het voorgaande onderscheiden zijn. De verticale as bestaat uit functies
in het bouwproces.
In afbeelding A.l is een basismatrix weergegeven, zoals die ook in het onderzoek door Tijhuis
en Maas gebruikt wordt [UCB, 1992]. Deze is onder andere ook verwerkt in de publicatie over
bouworganisatievormen in Nederland [fijhuis, Maas en Spekkink, 1992].

UCB-Matrix

analyseren huisvestingsbehoefte
verrichten haalbaarheidsstudies
besfissen tol huisvesting
op.steBen Programma van Eisen
coördineren
2;

Gnmdboschikboor-..

grond beschikbaar stellen
kiezen van het terrein

3. Gold beschikbaar..-,.
geld beS<:hikbaar stellen

verrichten van betalingen
4.0nrwe,.,.."
maken van een ontwerp:
-(a) cooceptueel

-(b) rui-lijk functioneel
-(c) ruimlefijk materieel

maken bestek én tekeningen
aanvragen van vergunningen
maken van we~klekeningen

5. UitvoerM
voorbereiden en plannen
uitvoeren bouwwerk
leveren garanties

Afbeelding A.I De UCB-Matrix in basisvorm [UCB, 1992]

Door naast de fasen ook de functies in het bouwproces aan te geven, kan de rol van de
desbetreffende partij in het bouwproces weergegeven worden. De bovenstaande basismatrix
vormt dan ook per besproken samenwerkingsvorm de "onderlegger", waarop de
desbetreffende samenwerkingsvorm nader gestructureerd weergegeven wordt.
Uiteraard zijn er meerdere mogelijkheden om een en ander rondom samenwerkingsvormen
weer te geven, maar in dit onderzoek is met name voor de bovenstaande wijze gekozen.
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A.3

NEDERLANDSE SAMENWERKINGSVORMEN

A.3.1

Inleiding

Het goed kunnen samenwerken tussen partijen in een produktieproces in het algemeen, en in
een bouwproces in het bijzonder, is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle
realisering van bouwprojecten. In welke vorm deze samenwerking gegoten is, is daarbij onder
andere afhankelijk van de situatie.
Uit onderzoek van onder andere Tijhuis, Maas en Spekkink is gebleken, dat verschillende
samenwerkingsvormen in Nederland in wezen in drie hoofdvormen in te delen zijn, namelijk
[Tijhuis, Maas en Spekkink, 1992]:
(a)

Traditionee~·

(b)

Bouwteam;

(c)

Turnkey.

Voor de Nederlandse woningbouw kan gesteld worden, dat in het merendeel van de gevallen
gebruik gemaakt wordt van de traditionele vorm, evenals voor bijvoorbeeld kantoorgebouwen,
alhoewel daarvoor de turnkey-vorm in opkomst is [Tij huis, Maas and Dowidar, 1994; 1995].
Volgens Syben en Stroink wordt de traditionele vorm ook in het in het algemeen in de Duitse
bouwnijverheid het meeste toegepast, wat ook uit een onderzoek van PCA bleek [Syben und
Stroink, 1993; PCA, 1994].
A.3.2

Traditioneel

De traditionele vorm van een samenwerkingsverband kenmerkt zich vooral door de centrale rol,
die de architect daarin speelt. De verantwoordelijkheden voor opdrachtgeven, ontwerpen en
uitvoeren zijn sterk: gescheiden over de verschillende partijen. Door de opdrachtgever wordt,
meestal in samenwerking met de architect, een programma van eisen opgesteld. Daarna maakt
de architect de ontwerpen, vertaald in bestek en bestektekeningen. Externe adviseurs brengen
hun kennis in voor specifieke onderdelen, zoals constructie en installaties. Door de architect
wordt deze inbreng gestructureerd tot een plan. Ook materialen, produkten en bouwmethoden
worden door de architect gekozen.
Vervolgens worden de bouwwerkzaamheden uitbesteed. Dit kan rechtstreeks of door middel
van een aanbesteding aan één of meerdere partijen. Aanbestedingsvormen kunnen zijn: (1)
Openbaar, (2) Onderhands en (3) Directe gunning. Bij bouwwerken met een minimum bedrag
van de bouwsom van 5 miljoen ECU is een overheidsopdrachtgever verplicht om opdrachten in
Europees verband internationaal aan te besteden [AVBB, l989b]. Dit geldt voor alle Europese
lidstaten, dus ook voor Nederland en Duitsland. De architect coördineert de aanbesteding
namens de opdrachtgever, en voert ook de onderhandelingen met de verschillende partijen in
deze fase. Die partijen kunnen als eenling, maar bijvoorbeeld ook in een combinatie voor een
specifiek project erbij betrokken worden. Veelal gebeurt dit dan door middel van een speciaal
voor het project·opgerichtebouwcombinatie, in de vorm van een joint-venture, waarop
verderop nog wordt t~<>men.
De ar.dhttoot voert in de tralllitionele vorm ook het opzicht en de coördinatie over de
bol:l"W'Wetkzaamheden. Eventueel wordt hij daarbij ondersteund door een adviseur,
bijvoorbeeld een lf'F~~ager.
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Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden wordt door de bouwer (hoofdaannemer) verzorgd.
In afbeelding A.2 is een organigram voor een Nederlandse traditionele samenwerkingsvorm
weergegeven [Tijhuis, Maas en Spekkink, 1992].

Opdrachtgever

Adviseurs:
-Gonstruelies
-installaties
-bouwtysisch

" Functli:mele relatle

" Contractuele "'laUe

Afbeelding A.2 Organigram voor Nederlandse traditionele samenwerkingsvorm
[Tijhuis, Maas en Spekkink, 1992]

Overigens wordt voor eenjoint-venture veelal als rechtsvorm de commanditaire vennootschap
gekozen (CV), of ook wel de vennootschap onder firma (VOF). Dit is aantrekkelijk, omdat het
dan mogelijk is om bestaande "aanloopverliezen" onmiddelijk door te sluizen naar de
moedermaatschappijen, waar ze ten laste van het fiscale resultaat kunnen worden gebracht.
Nadeel daarbij is, dat bij de VOF elk van de vennoten hoofdelijk aansprakelijk is voor de
verbintenissen die de vennootschap aangegaan is; bij de CV geldt, dat altijd minstens nog één
der vennoten volledig aansprakelijk is [Berg Van den, 1989; NIVRA, 1990].
Een oplossing voor dit probleem is om bijvoorbeeld te kiezen voor een CV, en om vervolgens
een besloten vennootschap (BV) op te laten richten door de commanditaire vennoten van de
CV. Deze BV fungeert dan als beherende vennoot over de CV. Voordeel is daarvan, dat fiscaal
gezien gebruik gemaakt kan worden van de wgenaamde "horizontale verliescompensatie" van
de CV (Mogelijke verliezen van de CV kunnen ten laste gebracht worden van de
moedermaatschappijen). Bijkomend voordeel is, dat de aansprakelijkheid beperkt gehouden
kan worden, door deze onder te brengen bij de beherende BV. Deze BV is daartoe met een
beperkt (klein) kapitaal uitgerust [Berg Van den, 1989].
Ook in Duitsland zijn joint-ventures gebruikelijk. De joint-ventures zijn veelal door middel van
een commanditaire vennotschap opgezet (Komrnandit-Gesellschaft, de KG), met daarbij een
besloten vennootschap (Geselischaft mit Beschränkter Haftung, de GmbH).
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Deze laatste treedt dan op als beherende vennoot. Deze rechtsvorm wordt doorgaans afgekort
als GmbH & Co KG. Meestal wordt dit per project of activiteit,opgezet.
Dergelijke samenwerkingsverbanden tussen bedrijven komen doorgaans voor in de vorm van
een zogenaamde "Arbeitsgemeinschaft", ofwel "Arge". Specifiek voor de bouwnijverheid
geven Senf, Braune en Hager aan dat de rechtsvorm voor dergelijke verbanden doorgaans in
verschillende vormen mogelijk is, evenals Koppe dat benoemt [.Koppe, 1990; Senf, Braune
und Hager, 1990].
In onder andere § 705 en verder van het Bürgerliche Gesetzbuch is over rechtsvormen een en
ander te vinden, vooral met betrekking tot de "Gesellschaft"-rechtsvorm, vooral vertaald als
"vennootschap" [BGB, 1993]. Schabel geeft aan, dat een Arge ook wel gebruikelijk is bij een
samenwerking tussen architecten, voor langere tijd of per project [Schabel, 1991].
~~~

..

Intermezzo
Wanneer men een internationaal samenwerkingsverband wenst op te zetten, bestaat er sinds 1 juli
1989 de mogelijkbeid van het zogenaamde "Europees Economisch Samenwerkingsverband"
(EESV). Dit zou ook aantrekkelijk kunnen zijn voor internationale bouwcombinaties, aangezien
hier bijvoorbeeld ook de mogelijkheid voor horizontale verliescompensatie geldt [NIVRA, 1990].
Vau den Berg ziet echter bezwaren, doordat er een aantal verbodsbepalingen voor de EESV gelden.
Een belangrijk verbod is met name het verbod dat inhoudt, dat het aan het samenwerkingsverband
(EESV) niet is toegestaan "rechtstreeks of middelijk bestuursmacht of zeggenschap uit te oefenen

over de eigen werkzaamheden van zijn leden ofde werkwamheden van een andere onderneming,
met name niet op het gebied van het personeelsbeleid, de financii!n en de investeringen"
[NIVRA, 1990].
V au den Berg ziet hierin met name een oorzaak, waardoor het EESV niet echt geschikt is voor een
bouwcombinatie. Met een bouwcombinatie wordt inuners juist beoogd dat de partijen zich
verplichten om (op afroep van de directie van de combinatie en naar rato van een vooraf bepaalde
verdeling) vanuit ieders eigen bedrijf personeel, materiaal, materieel, diensten en
financieringsmiddelen ter beschikking van de combinatie te stellen. Daarmee verkrijgt de
combinatie in principe in elk van de deelnemende partijen een zekere vorm van zeggenschap, wat
in strijd is met het genoemde verbod [Berg Van den, 1989].

De rollen van de diverse partijen voor de traditionele samenwerkingsvorm in de Nederlandse
situatie staan verderop in afbeelding A.3 weergegeven, gebaseerd op de structuur van de UCBMatrix.
Daarin valt met name de prominente rol van de architect op, samen met de rol van de
opdrachtgever. Vooral voor de doorgaans relatiefkleine projecten is overigens deze
samenwerkingsvorm nog steeds een gebruikelijke wijze van werken. Daarbij doet het er dan in
principe niet toe of de uitvoerende partijen, waaronder de aannemer(s), door middel van een
aanbesteding geselecteerd worden. Kern is en blijft in deze situatie, dat de centrale coördinatie
van het bouwproces door of namens de architect uitgevoerd wordt, waarbij hij of zij veelal zelf
op basis van eerdere ontwerpen en vaardigheden c.q. gehanteerde (ontwerp)stijl gekozen wordt
door de opdrachtgever.
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Afbeelding A.3 Rollen van partijen in Nederlandse traditionele samenwerkingsvorm
[Tijhuis, Maas en Spekkink, 1992; PCA, 1994]

A.3.3

Bouwteam

Naast de traditionele vorm is de bouwteam-vorm een regelmatig toegepaste vorm voor een
samenwerkingsverband in Nederland. Kenmerkend voor het bouwteam is, dat reeds vanaf de
ontwerpfase een team van diverse deskundigen samenwerkt. Naast opdrachtgever en architect
zijn ook adviseurs voor bijvoorbeeld installaties en constructies aanwezig. Belangrijk is
daarbij, dat vanaf de ontwerpfase ook reeds een uitvooeringsdeskundige aanwezig is. Niet
iedereen is het echter met deze zienswijze eens. Ter Haar stelt in zijn proefschrift: "Om de
kennis van een uitvoerend bouwbedrijf te benutten voor het bereiken van een goede kostenkwaliteitsrelatie van projekten, kan de opdrachtgevende partij beter in de fase van
planuitwerking een bouwteam aangaan, dan tijdens het programmeren en ontwerpen"
[Haar Ter, 1991]. Het is dan echter zeer de vraag of dan al niet reeds teveel vastgelegd is in de
programma- en ontwerpfase, om nog volop profJjt van een uitvoeringsdeskundige in een
bouwteam te kunnen hebben vanaf slechts de planuitwerkingsfase. Met name goede afspraken
en coördinatie (communicatie) kunnen een bouwteam succesvol doen zijn, ook al vanaf de
programma- en ontwerpfase. In het bouwteam heeft elke partij in principe evenveel inspraak.
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Het is dan ook in principe een horizontaal georiënteerde projectorganisatie. De opdrachtgever
sluit daarin met elk van de in het bouwteam betrokken partijen een afzonderlijk contract.
Met de bouwteam-gedachte wordt vooral beoogd, dat een zo volledig mogelijk op de
verschillende disciplines afgestemd ontwerp gerealiseerd wordt. Uiteindelijk doel daarbij is een
kwalitatief en functioneel hoogwaardig bouwwerk, voor een zo laag mogelijke prijs. Dit doel
wordt ook bij de andere samenwerkingsvormen wel nagestreefd, maar bij de bouwteamgedachte speelt daarnaast het in een zo vroeg mogelijk stadium integreren van verschillende
deskundigheden een belangrijke rol. Achterliggende gedachte daarbij is, dat wanneer partijen in
staat gesteld worden om hun eigen specifieke deskundigheden en werkmethoden toe te kunnen
passen bij ontwerp en realisatie van een bouwwerk, zij daardoor relatief goedkoper kunnen
werken; immers, investeringen in (al of niet innovatieve) ontwikkelingen bij de diverse partijen
kunnen beter tot hun recht komen, als deze partijen vrij zijn om van de in hun ogen beste
technieken en werkmethoden gebruik te kunnen maken. Ook het Bouwbesluit is onder andere
op bovenstaande gedachte gebaseerd, waarbij in principe alleen de prestaties van bouwdelen
vastgelegd zijn [VROM, 1992].
Belangrijk aspect van een bouwteam is, dat voor met name de opgenomen
uitvoeringsdeskundige, veelal een bouwbedrijf, geldt dat deze niet automatisch de uiteindelijke
bouwwerkzaamheden uitvoert. Het kan namelijk voorkomen, dat tijdens het ontwerp- en
voorbereidingsproces onenigheid ontstaat, bijvoorbeeld over de uiteindelijke aanneemsom.
Daarom wordt dan bij aangaan van het bouwteam tussen de opdrachtgever en het bouwbedrijf
een raamovereenkomst gesloten. Daarin worden aard en omvang van de te verrichten
werkzaamheden vastgelegd. Veelal betreft het daarbij in eerste instantie alleen het meedenken in
het ontwerp- en voorbereidingsproces van het bouwwerk. Het bouwbedrijf dient daarbij tevens
een afstandsverklaring te ondertekenen, waarin deze verklaart geen rechten op realisatie van het
bouwwerk te doen laten gelden. Ook tussen de opdrachtgever en de andere partijen in het
bouwteam (met name architecten en adviseurs) komt het voor dat deze een dergelijke
overeenkomst afsluiten en ondertekenen. Overigens is door onder andere de Vereniging
GrootbedrijfBouwnijverheid (VG-Bouw) een model-bouwteam-overeenkomst opgesteld
[VG-Bouw, 1992a].
In dit verband wordt nog gewezen op een presentatie van Newcombe, die zegt dat het creëren
van een (bouw)team vaak niet het juiste woord is: Het lijkt vaak meer op het creëren van een
(bouw)coalitie. Immers, er blijven verschillen tussen partijen met betrekking tot hun werkwijze
en te bereiken individuele doelen, naast het collectieve doel van ontwerpen, voorbereiden en
realiseren van een bouwproject [Luck and Newcombe, 1996]. In het kader van dit onderzoek
wordt deze vorm echter verder blijvend aangeduid met bouwteam
Bouwteams worden in de regel toegepast voor complexe bouwwerken, zoals bijvoorbeeld
tunnels, vliegvelden, fabriekscomplexen en ziekenhuizen. In een dergelijk bouwteamverband
dienen de verschillende partijen dan uiteraard wel bij elkaar te passen, om gedurende het
bouwproces de verstandhoudingen binnen het team goed te kunnen houden. Dit speelt vooral
een rol, wanneer er verschillende (bedrijfs)culturen binnen één bouwteam samengevoegd zijn.
In het geval van bijvoorbeeld de realisatie van de Kanaal-tunnel speelde dit aspect een
belangrijke rol, aangezien daar zowel Engelse alsook Franse bedrijven en instellingen in één
team verenigd waren [Patterson et al, 1992].
Dat, ondanks het gebruik van effectief en efficiënt werkende samenwerkingsverbanden, de
voortgang van dergelijke complexe projecten nogal eens vertraagd wordt door onder andere
verschillende (ambtelijke) procedures, zal niet vreemd zijn.
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Voor bijvoorbeeld ziekenhuizen constateerde Vietsch dat, wanneer zij aangeeft dat door zeer
lange goedkeuringsprocedures van de overheden het bouwproces te veel tijd in beslag neemt
[Vietsch, 1987]. Dit kan duiden op het feit dat de snelheid van bouwprocessen, met name in de
voorbereidingsfase, vooral sterk afhankelijk is van de snelheid van (controle)werkzaamheden
van overheden, en in mindere mate van de specifieke vorm van het samenwerkingsverband.

Intermezzo
Ook het AVBB noemt de lange besluitvormingsprocedures, waarmee de Nederlandse
bouwnijverheid te maken heeft. Met name wordt deze "stroperigheid", zoals zij dit noemt, ervaren
bij de projectontwikkeling. Een aantal voorstellen worden gegeven, om versnelling van de
besluitvorming te kunnen bewerkstelligen, namelijk [AVBB, 1994]:
- Vernieuwing van de juridische basis voor besluitvorming;
- Verbetering van de organisatorische vormgeving van projectontwikkeling;
- Verandering van de bestuurscultuur.
Kortgezegd komt het erop neer, dat overheden meer resultaatgericht zouden moeten gaan werken.
Het AVBB verwacht dat met bovengenoemde maatregelen de besluitvorming over bouwprojecten
aanzienlijk kan verbeteren, oftewel versnellen. Daarmee kan de bouwsector een betere bijdrage
leveren aan het versterken van het concurrentievermogen van Nederland en aan de werkgelegenheid.
Ook zal dan de steun van de bevolking voor ingrijpende bouwprojecten in de samenleving kunnen
toenemen [AVBB, 1994].

In afbeelding A.4 is een organigram voor een Nederlandse bouwteam-vorm weergegeven

[Tijhuis, Maas en Spekkink, 1992}.
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Afbeelding A.4 Organigram voor Nederlandse bouwteam-vorm
{Tijhuis, Maas en Spekkink, 1992]
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De rollen van de diverse partijen staan in afbeelding A.5 weergegeven, ook hier gebaseerd op
de structuur van de UCB-Matrix.
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Afbeelding AS Rollen van partijen in Nederlandse bouwteam-vorm
[Tijhuis, Maas en Spekkink, 1992]

A.3.4

Turnkey

Wanneer een bouwwerk volgens de turnkey-vorm uitgevoerd wordt, houdt dat in dat alle
werkzaamheden bij één partij ondergebracht worden, de turnkey-organisatie. Vaak wordt door
de opdrachtgever een globaal programma van eisen opgesteld, waarmee deze naar één of
meerdere turnkey-organisaties gaat voor het vragen van aanbiedingen. In het algemeen bestaat
een turnkey-organisatie uit een bouwer (hoofdaannemer), interne architect en eventueel
adviseurs en financiers. Vooral de rol van financier wordt door dergelijke turnkey-organisaties
meer en meer op zich genomen, waarbij vormen van verhuur en leasing niet ongebruikelijk
zijn. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval bij het realiseren van standaard (eventueel mobiele)
kantoorhuisvesting.
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Turnkey-organisaties veelal met standaard ontwerpen en bouwsystemen. De kracht van
dergelijke organisaties ligt dan ook vooral in het feit, dat ze snel een uitgekristalliseerd ontwerp
gereed kunnen hebben, met de daarbij behorende vaste aanneemsom. Ze hebben immers
ervaring op basis van eerder gerealiseerde projecten, waarin in principe steeds dezelfde
standaardontwerpen en bouwsystemen verwerkt zijn. Zodoende is een grote graad van
standaardisatie en herhaling mogelijk, wat de bouwkosten kan reduceren. In principe zijn er bij
het realiseren van een project volgens de turnkey-vorm twee benaderingswijzen denkbaar:
(1) Keuze van standaardsystemen voor maatwerkprojecten:
De eerste benaderingswijze is, dat de turnkey-organisatie het programma van eisen "vertaalt"
naar zijn gehanteerde bouwsystemen en standaardontwerpen. Daarbij wordt door de
opdrachtgever een zekere vrijheid gegeven, om aanpassingen op zijn oorspronkelijke plannen
mogelijk te maken. Als voorbeeld kunnen genoemd worden diverse kantoorpanden, die
volgens vaste systemen gerealiseerd zijn, met slechts aanpassingen in gevels en plattegronden.
(2) Keuze van standaardsystemen voor standaardprojecten:
De tweede benaderingswijze is, dat een opdrachtgever een standaard bouwwerk van een
turnkey-organisatie koopt. Enige kleine aanpassingen zijn daarbij beperkt mogelijk, veelal
tegen meerprijs. Een vroeg voorbeeld van sterk gestandaardiseerde woningbouw is de in de
Verenigde Staten in de veertiger jaren ontwikkelde zogenaamde "Lustron-woning", die bestond
uit onder andere geernameerde staalplaten rondom een stalen frame. Het was een woning, die
"aan de lopende band" geproduceerd werd in de vorm van geprefabriceerde componenten. Wel
waren ook hier enige aanpassingen mogelijk. Door Bender is een paper gepubliceerd van Floyd
E. Barwig, waarin het ontstaan en ondergang van de Lustrou Corporation beschreven staat.
Ook Westra heeft een en ander daarover geschreven [Bender, 1973; Westra, 1987].

Intermezzo
Opmerkelijk voor de Lustron-woning was, dat er destijds problemen ontstonden met betrekking
tot de hypotheekbanken, de "software" van de woningbouw, zoals Delsing dit noemt. Door het
hoge bouwtempo (theoretisch maximaal 96 woningen per dag, praktisch maximaal 30 woningen
per dag) was het in principe ook noodzakelijk om in hoog tempo zoveel hypotheken af te ktmnen ·
sluiten. De banken waren dit echter niet gewend, en vertraagden zodoende de bouwstroom
wezenlijk. Ook het probleem van verschillende bouwregelgevingen in de verschillende deelstaten
stond een snelle realisatie in de weg, aangezien veelal technische aanpassingen aan het standaard
concept nodig waren om aan alle verschillende regels te kunnen voldoen [Delsing, 1989]. Dit lijkt
enigszins op het probleem dat vrij recent in de nieuwe Duitse deelstaten heerst(e): Door de
vertragingen bij de hypotheekverstrekkers ten gevolge van onduidelijke eigendomsverhoudingen
van grondstukken (en daardoor onduidelijke financiële zekerheden), ktmnen en konden de (nieuwe)
eigenaars niet snel ingeschreven worden in het register ("Grundbuch"). Daardoor ktmnen zij niet
snel hypotheken afsluiten. Dit vertraagt daardoor de bouwstroom, en legt een grote financiële druk
op de projectontwikkelaars, vooral in de vorm van bankgaranties. Overigens is tegenwoordig het
gebruik van dergelijke bankgaranties niet meer weg te denken bij bouwcontracten, met name in
situaties waarbij onzekerheden rondom de financiële afwikkeling bestaan [Pabbruwe, 1988].
Daarnaast speelt ook in Duitsland het probleem van verschillende bouwregelgevingen per
deelstaat, zodat vaak diverse aanpassingen aan het bouwprodukt en -project nodig zijn.
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Wat meer recentelijk in Nederland zijn de ontwikkelingen rondom zogenaamde "brochureplannen" of "catalogusplannen". Dit betreft vooral vrijstaande woningen, zoals semibungalows. Een voorbeeld zijn de door Tijhuis en Bakker sinds de tachtiger jaren ontwikkelde
"Tijha-Plan woningen". Deze woningen zijn een voorbeeld van een standaard concept, waarbij
verschillende invullingen mogelijk zijn. Dit zowel voor wat betreft de plattegrond en gevels,
alsmede ook voor wat betreft de materiaalkeuze en afwerking.
Kenmerkend is daarbij wel, dat de uitvoering grotendeels gebaseerd is op traditionele
bouwmethoden. Het zijn geen fabrieksmatig gefabriceerde woningen [fijhuis en Bakker, 1984;
1988]. In afbeelding A.6 is als voorbeeld een aantal gevelvarianten uit een brochure van TijhaPlan woningen weergegeven [fijhuis en Bakker, 1984], en in afbeelding A.7 is een
organigram voor een Nederlandse turnkey-vorm weergegeven [Tijhuis, Maas en Spekkink,
1992].

Afbeelding A.6 Enkele gevelvarianten van Tijha-Plan woningen
[Tijhuis en Bakker, 1984]
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Afbeelding A.7 Organigram voor Nederlandse turnkey-vorm
[TUhuis, Maas en Spekkink, 1992]
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Ook in rijtjeswoningen zijn dergelijke brochureplannen gangbaar. Als voorbeeld kan de
zogenaamde "Weskon 2000-woning" genoemd worden, die in verschillende varianten in
Nederland gebouwd wordt [Kondor Wessels Groep, 1994]. Ook in Duitsland worden op basis
van dezelfde concepten diverse varianten gebouwd [Kondor Wessels Berlin, 1994].
De rollen van de diverse partijen in een Nederlandse turnkey-vorm staan in afbeelding A.8
weergegeven op basis van de structuur van de UCB-Matrix.
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Afbeelding A.8 Rollen van partijen in Nederlandse turnkey-vorm
[Tijhuis, Maas en Spekkink, 1992]

A.3.S

Enkele voor· en nadelen van de samenwerkingsvormen

Wanneer opdrachtgevers een specifieke vorm voor het toe te passen samenwerkingsverband
willen kiezen, kunnen daarbij meerdere aspecten overwogen worden. Menheere noemt in zijn
intreerede enkele voor- en nadelen van de drie samenwerkingsvormen. Enkele zijn [Menheere,
1993]:
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(a) Traditioneel:

• Voordelen:
Open prijsconcurrentie;
Scheiding verantwoordelijkheden;
• Nadelen:
Scheiding ontwerp en uitvoering;
Geen uitvoeringsdeskundigheid in ontwerpfase;
(b) Bouwteam:
• Voordelen:
Uitvoeringsdeskundigheid in ontwerpfase;
Tijdrovende aanbesteding vervalt;
• Nadelen:
Prijsvorming veelal niet op basis van concurrentie;
Afbakening van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden is ingewikkeld;
(c) Turnkey:

• Voordelen:
Totale aanbieding;
Geen risico's coördinatie;
OptimoJe randvoorwaarden integratie ontwerp en uitvoering;
Verkorting bouwtijd mogelijk;
• Nadelen:
Geen bijsturing;
Selectieprobleem bij catalogusplannen met daarbij hoge oanpassingskosten.
Ook door Tij huis, Maas en Spekkink worden nagenoeg dezelfde voor- en nadelen
onderscheiden [Tij huis, Maas en Spekkink, 1992]. Voor onder andere de traditionele vorm kan
overigens de scheiding van verantwoordelijkheden ook nadelig zijn. In aansluiting hierop is
door onder andere Tij huis, Maas en Dowidar een aanzet gegeven om te komen tot een
ondersteunend instrument voor opdrachtgevers voor het kiezen van de gewenste vorm van het
samenwerkingsverband (of samenwerkingsvorm). In hun onderzoek is het daarbij vooral
betrokken op de realisering van kantoorgebouwen [Tijhuis, Maas and Dowidar, 1994; 1995].

A.4

DUITSE SAMENWERKINGSVORMEN

A.4.1

Inleiding

Voor de Nederlandse bouwnijverheid zijn als hoofdindeling de drie organisatievormen (1)
Traditioneel, (2) Bouwteam en (3) Turnkey genoemd In Duitsland zijn met name de laatste
twee genoemde vormen niet direct als zodanig te onderscheiden, maar naar de opzet van de
bijbehorende contracten worden ze min of meer aangeduid met respectievelijk "Budgetvertrag"
en "Schlüsselfertigvertrag" of "Fertighausvertrag" [Donus, 1988]. Deze worden echter veelal
via meer in Duitsland gangbare samenwerkingsvormen uitgevoerd, waarop hierna nader
ingegaan zal worden. De traditionele vorm is daarbij in principe de enige vorm die als zodanig
ook in Duitsland te onderscheiden is, zij het in een wat andere opzet.
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Zij geldt daarbij in principe ook als hoofdvorm voor Duitse samenwerkingsverbanden in het
bouwproces. In een onderzoek van het NVOB naar bouwen in Duitsland, gebaseerd op een
eerder verschenen SBR-rapport, worden voor de Duitse bouwnijverheid, naast de (1)
Traditionele vorm, respectievelijk (2) Generaluntemehmer en (3) Generalübemehmer
genoemd als kenmerkendeorganisatievorm [NVOB, 1990; SBR, 1990b]. Daarnaast
onderscheiden Garaventa en Pirovano in hun vergelijkende onderzoek tussen de Duitse en
Italiaanse bouwnijverheid de vormen (4) Hauptuntemehmer en (5) Totalübemehmer
[Garaventa e Pirovano, 1994]. Aansluitend daarop wordt hier nog de (6) Bauträger
onderscheiden [Tijhuis, 1993], evenals de (7) Arbeitsgemeinschaft (Arge) [Müller, 1981].
Bollmann en Vincent noemen ook hierover een en ander in hun vergelijkende onderzoek tussen
de Duitse en Franse bouwnijverheid, evenals PCA [Bollmann et Vincent, 1993; PCA, 1994].
Achtereenvolgens worden de volgende genoemde in Duitsland gangbare
samenwerkingsvormen in beknopte vorm behandeld:
(a)

(b)
(c)
(d)
( e)
(f)

(h)

A.4.2

Traditioneel;
Generalunternehmer;
Generalübernehmer;
Hauptun.ternehmer;
Totalübernehmer;
Bouträger;
Arbeitsgemeinschaft.

Traditioneel

Net zoals in Nederland gebruikelijk is, kenmerkt de Duitse traditionele vorm van een
samenwerkingsverband zich vooral door de centrale rol die de architect daarin speelt, zoals
Syben en Stroink aangeven [Syben und Stroink, 1993]. Het is daarbij wel opmerkelijk, dat in
de Duitse bouwnijverheid de positie van de architect erg sterk is. Afhankelijk van het
desbetreffende Bundesland is het aan de architect namelijk toegestaan, samen met enkele
categorieën ingenieurs, om een bouwvergunning te kunnen aanvragen. De architect of
ingenieur dient daartoe ingeschreven te zijn in een "Architektenliste" bij de
"Architektenkammer" van het desbetreffende Bundesland. In de verschillende
bouwverordeningen is een en ander geregeld [Schabel, 1991; HAK, 1993].
De verantwoordelijkheden voor opdrachtgeven, ontwerpen en uitvoeren zijn sterk gescheiden
over de verschillende partijen. Door de opdrachtgever wordt, meestal in samenwerking met de
architect, een programma van eisen opgesteld Daarna maakt de architect de ontwerpen,
vertaald in bestek en bestektekeningen.
Externe adviseurs brengen hun kennis in voor specifieke onderdelen, zoals constructies en
installaties. Door de architect wordt deze inbreng gestructureerd tot een bouwplan. Ook
materialen, produkten en bouwmethoden worden door hem gekozen, in overleg met de
opdrachtgever en adviseurs.
Vervolgens worden de bouwwerkzaamheden uitbesteed. Dit kan door middel van
respectievelijk een openbare aanbesteding ("Öffentliche Vergabe"), onderhandse aanbesteding
("Beschränkte Vergabe") of rechtstreeks ("Freihändige Vergabe") aan één of meerdere partijen
gebeuren [NJW, 1993; VOB, 1993]. Het komt daarbij voor, dat partijen in een
bouwcombinatie samenwerken.
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Dergelijke bouwcombinaties zijn dan doorgaans in de vorm van een joint-venture opgezet, en
worden in de Duitse situatie in het algemeen "Arbeitsgemeinschaft" of" Arge" genoemd. In het
voorgaande is daarover reeds een en ander genoemd
In afbeelding A.9 is een organigram voor een Duitse traditionele samenwerkingsvorm
weergegeven [PCA, 1994].
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Afbeelding A.9 Organigram voor Duitse traditionele samenwerkingsvorm [PCA, 19941

Intermezzo
In § 3 van deel A van de VOB is de genoemde indeling van aanbestedingssoorten beschreven.
Overheidsinstanties rijn verplicht om volgens de regels van de VOB aan te besteden. Voor
particuliere opdrachtgevers geldt deze verplichting niet [NJW, 1993; VOB, 1993].
Volgens Abels zullen particuliere opdrachtgevers eigenlijk ook niet vaak aanbesteden volgens de
VOB, aangezien bij aanbestedingen volgens de VOB er een belangrijk verbod geldt op het na de
aanbsteding onderhandelen over aannemingssommen. In § 24 van deel A worden deze
onderhandelingen in beginsel verboden; alleen rijn ze eventueel toegestaan, wanneer er wijzigingen
in de opdracht benodigd zouden rijn, zoals ten gevolge van bijvoorbeeld andere
ontwerpspecificaties. Door particuliere opdrachtgevers wordt echter volgens Abels graag nog
onderhandelt over de prijs, wat dan ook in conflict is met het bovengenoemde verbod [Abels,
1994; VOB, 1993]. Daarnaast zijn ook overheden wel gevoelig voor prijsonderhandelingen,
waardoor veelal toch ook daar een onderhandelingsproces ontstaat, vooral naar aanleiding van
alternatieve aanbiedingen c.q. specificaties («Nebenangebote").
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De architect coördineert de aanbesteding namens de opdrachtgever, en voert ook de
onderhandelingen met de verschillende partijen in deze fase. Ook voert hij of zij het opzicht
over de bouwwerkzaamheden. In sommige Bundesländer geldt daarbij een verplichting om een
extra onathankelijke opzichter, de "Bauleiter", aan te stellen. Deze let daarbij dan vooral op de
veiligheid en afstemming van de diverse bouwwerkzaamheden.
Het uitvoeren van de uitvoerende bouwwerkzaamheden wordt in deze traditionele
samenwerkingsvorm door de bouwers (met name de betrokken aannemers) geregeld, waarbij
de architect vooral een coördinerende rol vervult [PCA, 1994].

Intermezzo
Dat het letten op veiligheid tijdens het uitvoeren van bouwwerkzaamheden geen overbodige luxe
is, zal duidelijk zijn. Er gebeuren immers regelmatig ongelukken op bouwplaatsen.
Dit gaat al of niet met fatale afloop gepaard.
Sinds het nieuwe bouwprocesbesluit, is in Nederland de opdrachtgever verantwoordelijk voor
ongelukken van werknemers op de bouwplaats. Aansluitend verplichten diverse opdrachtgevers in
toenemende mate hun opdrachtnemers (aannemers, etc.) tot controle en bewaking van de
werkomstandigheden. Deze verplichting maakt dan ook steeds meer een vast punt uit van
aannemingscontracten.
Daarnaast kan de architect ook zijn bijdrage leveren aan veiliger arbeidsomstandigheden op de
bouwplaats, bijvoorbeeld door het voorkomen van "gevaarlijke hoeken" in het ontwerp van het
bouwwerk. In een vrij recente SBR-publicatie wordt bijzondere aandacht besteed aanhet ontwerp
in relatie tot arbeidsomstandigheden op de bouwplaats [SBR, 199la].
Overigens is het niet nieuw , dat men een plicht heeft om voor de veiligheid van
bouwwerkzaamheden te zorgen. In Deuteronomium 22:8 staat daarover: "Wanneer gij een nieuw

huis zult bouwen, zo zult gij op uw dak een leuning maken, opdat gij geen bloedschuld op uw
huis legt, wanneer iemand vallende daarvan afviel" [Statenvertaling, 1618 en 1619b].

De rollen van de diverse partijen voor de Duitse traditionele samenwerkingsvorm staan in
afbeelding AlO weergegeven. Deze is gebaseerd op de structuur van de UCB-Matrix. Ook bij
deze traditionele samenwerkingsvorm valt de centrale rol van de architect op, samen met die
van de opdrachtgever.
Net zoals in Nederland wordt deze samenwerkingsvorm ook voor kleinere projecten toegepast,
maar daarnaast ook voor grotere projecten. Door de voor publieke opdrachtgevers verplichte
hantering van de VOB, wordt daarbij in een dergelijke traditionele samenwerkingvorm zelfs
een relatief grote versnippering van de uitvoerende werkzaamheden gestimuleerd. De
inschakeling van meerdere aannemers voor het uitvoeren van de diverse werkdelen ("Losen")
is dan heel gebruikelijk. Daarbij coördineert de architect dan de verschillende betrokken
(deel)aannemers.
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Afbeelding A. JO Rollen van partijen in Duitse traditionele samenwerkingsvorm
[PCA, 1994)

A. 4. 3 Generalunternehmer

Zoals eerder al aangeduid is, kent men in Duitsland in wezen slechts één hoofdvorm, en dat is
de traditionele vorm. Echter, naast deze traditionele vorm zijn enkele varianten te
onderscheiden, zoals onder andere de "Generalunternehmer". Kenmerkend voor de
Generaluntemehmer is, dat deze de totale werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering
overneemt, en daarbij slechts een deel van de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden zelf
uitvoert. Hij voert vaak zelf de ruwbouw uit, en besteedt de overige werkzaamheden uit aan
onderaannemers. Door Tiltrnann en anderen wordt het zo gezegd: "... wobei der
Generaluntemehmer meist die Hauptbauleistungen selbst erbringt und die weiteren Bauarbeiten
durch eingeschaltete Subuntemehmer durchfiihren läjJt" [Tiltmann u.a., 1992].
De Generaluntemehmer heeft in normale situaties geen invloed op de programma- en
ontwerpfase. In principe is namelijk nog steeds de architect diegene, die het programma van
eisen en de ontwerpen maakt, in samenwerking met de opdrachtgever.
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Doordat de Generalunternehmer echter grotendeels verantwoordelijkheid en ook
aansprakelijkheid draagt voor uitvoeringsaspecten van het ontwerp, zoals ook Bühring dit
aangeeft, kan dit bijvoorbeeld afstemmingsproblemen met zich meebrengen in de
voorbereidings-en uitvoeringsfase [Bühring, 1992].
Overigens is er tegenwoordig een trend naar het toepassen van meer allesomvattende varianten
aanwezig, zoals onder andere Syben en Stroink weergeven, namelijk: De Generalunternehmer
die wél voor de programma- en ontwerpfase zorg draagt Hij contracteert daarbij zelf
architecten en adviseurs, naast het uitvoeren van (een deel van de) bouwwerkzaamheden en het
uitbesteden van de overige werkzaamheden aan onderaannemers [Syben und Stroink, 1993].
Deze werkwijze komt in grote lijnen overeen met de werkwijze volgens de zogenaamde
"Design & Construct" samenwerkingsvorm, zoals De Ridder die onder andere beschreven
heeft in zijn proefschrift [Ridder De, 1994].

Intermezzo
Het door De Ridder genoemde aspect dat de risico's voor de aannemer gereduceerd dienen te worden,
aangezien deze met diverse onverwachte (uitvoerings)prob1emen geconfronteerd kan worden, vooral
bij Design & Construct, is in dit verband een belangrijk aandachtspunt. Hij ziet vooral
oplossingen in het creëeren van mogelijkheden voor het door de aannemer indienen van meerwerkkosten bij de opdrachtgever, in plaats van het werken met een vaste aanneemsom [Ridder De,
1996]. Door Tijhuis en Maas wordt er in dat verband op gewezen, dat dan vooral het kunnen
voorzien en inschatten van mogelijke risico's belangrijke aandachtspunten zijn, en dan niet alleen
in de ontwerpfase maar ook en vooral in de realisatiefase [fijhuis and Maas, 1996b]. Het
beheersen en vasthouden van (uitvoerings)kennis en ervaring in een (bouw)bedrijf zou dan wel
eens een prominente rol kunnen gaan spelen, waarop ook Schaefer in zijn proefschrift nader ingaat
[Schaefer, 1991].
·.

De opdrachtgever, die zelf de grond beschikbaar stelt, sluit een aannerningsovereenkomst af
met de Generaluunternehmer. Zo'n overeenkomst wordt wel aangeduid als
"Generalunternehmer-Vertrag", of ook wel kortweg "GU-Vertrag". Naast eigen
uitvoeringswerkzaamheden, besteedt de Generalunternehmer ook werkzaamheden uit aan
onderaannemers. Hij sluit daarmee zelf de contracten af, zodat de onderaannemers geen
contract hebben met de opdrachtgever.
Een gevolg van de in het bovenstaande genoemde aspecten is, dat de Generalunternehmer als
enige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid draagt voor de uitvoeringswerkzaamheden.
Dus zowel met betrekking tot de werkzaamheden van hemzelf, alsmede ook voor de
werkzaamheden, die in zijn opdracht door onderaannemers verricht zijn. Hij is aansprakelijk
tegenover de opdrachtgever voor het gehele bouwwerk.
In afbeelding A.ll is een organigram voor een Duitse Generalunternehmersamenwerkingsvorm weergegeven [NVOB, 1990; SBR, 1990b].
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Afbeelding A.ll Organigram voor Duitse Generalunternehmer-samenwerkingsvorm
[NVOB, 1990; SBR, 1990b]

De Generalunternehmer-samenwerkingsvorm was in principe vergelijkbaar met de in de
voormalige DDR gebruikelijke samenwerkingsvorm voor de realisatie van bouwwerken. Daar
werden ook alle bouwwerkzaamheden bij één partij ondergebracht. Min of meer conform het
politieke systeem waren dat staatsbedrijven (Wohnungsbau-Kombinate), veelal verbonden aan
woningcorporaties, en stonden deze onder direct toezicht van de overheid [Fassbinder e.a.,
1989; SBR, l991b]. Daarbij werd de woningvoorziening als kern van het sociaal-politieke
programma benadrukt: "Kernstück des sozialpolitischen Programins erweist es sich in immeren
stärkeremMajJe das Wohnungsbauprogramm". En vervolgens: "Es istdaraufgerichtet, bis
1990 die Wohnungsfrage als soziales Problem zu lösen" [Honecker, 1977]. Daarbij werd
onder andere ingehaakt op visies met betrekking tot "Zur Wohnungsfrage" van Friedrich
Engels, zoals deze die onder andere gepubliceerd had in de jaren 1872 en 1873 [MEW, 1969;
Woningbouwtribunaal Delft, 1970].
De architecten hadden in de realisering van de woningvoorraad een zeer beperkte rol. Er moest
immers gewerkt worden conform de voorschriften en standaardontwerpen van onder andere de
Banakademie te Berlijn, die met name gebaseerd waren op een door hen en anderen in 1959
gepubliceerde richtlijn, waarin standaardisering een grote rol speelde [Deutsche Banakademie
u.a., 1959]. De Banakademie ontwikkelde standaardcatalogi voor diverse typen
stedebouwkundige concepten en gebouwconcepten, zoals sporthallen, scholen en woningen.
De bouwwijze was opgezet volgens grootschalige geprefabriceerde beton-elementen,
aangeduid met de term "Plattenbau". Daarnaast werden er ook kleinschaliger elementen
gebruikt, voornamelijk aangeduid met de termen "Blockbau" en Streifenbau" [Kress und
Rietdorf, 1972; Schulze und Walther, 1990].
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Ondanks dat deze uitvoeringswijze een nogal star en eenvormig bouwproces tot gevolg had,
waardoor in principe de (technische) risico's tot een minimum beperkt konden worden, waren
de bouwwerken veelal van een slechte kwaliteit. Dit ondanks dat het streven in de voormalige
DDR onder andere gericht was op "Vervollkomnmung der Technologie der Vorfertigung und
Schaffung neuer effektiver Wohnungsbaubetriebe" [Krause, Rubanenko u.a., 1986]. Met
name de beperkte beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige materialen en een (wellicht
begrijpelijk) gebrek aan motivatie van de werknemers speelde daarin vermoedelijk een
bepalende rol.
De rollen van de diverse partijen in een Generalunternehmer-samenwerkingsvorm staan in
afbeelding A.12 weergegeven, gebaseerd op de structuur van de UCB-Matrix.
Daarbij valt op, dat de architect een relatief bescheiden rol speelt in de coördinatie van de
uitvoeringswerkzaamheden. Daarvoor in de plaats komt de rol van vooral de
Generaluntemehmer.

analyseren huisvestingsbehoefte
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opstellen Programma van Eisen
coördineren
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Afbeelding A.12 Rollen van partijen in Duitse Generalunternehmer-samenwerkingsvorm
[PCA, 1994]
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A.4.4

Generalübernebmer

Naast de genoemde Generalunternehmer bestaat er in Duitsland de Generalübernehmer.
Kenmerkend voor deze samenwerkingsvorm is, dat deze in principe alle werkzaamheden met
betrekking tot ontwerp, voorbereiding en coördinatie van de uitvoering op zich neemt. Hij
voert dus zelf geen bouwwerkzaamheden uit. Veelal wordt dezevorm toegepast voor turnkeyprojecten, in het Duits aangeduid met onder andere "Schlüsselfertig-Bau". Het ZDB geeft aan,
dat de Generalübemehmer volledig verantwoordelijk is voor het ontwerp, de voorbereiding en
voor het coördineren en uitvoeren van de bouwwerkzaamheden. Hij besteedt weliswaar de
werkzaamheden uit, maar draagt de volledige aansprakelijkheid voor het uiteindelijke
bouwwerk.
Zoals het ZDB aangeeft, strookt de werkwijze van de Generalübernehmer niet met het systeem
van Teillosen-Vergabe volgens de VOB. De Generalübernehmer voert immers zelf geen
daadwerkelijke bouwwerkzaamheden uit. Wanneer dan ook volgens de VOB aanbesteed zou
worden, is het in principe niet mogelijk om Generalübernehmer tot de aanbesteding toe te laten
[ZDB, 1991]. In principe ligt dan ook het grote verschil met de Generalunternehmer in het feit,
dat de Generalübernehmer zelf geen bouwwerkzaambeden uitvoert, en zelf de controle en
coördinatie van de ontwerpwerkzaamheden regelt.
Door de opdrachtgever, die zelf de grond beschikbaar stelt, wordt een
aannemingsovereenkomst afgesloten met de Generalübernehmer. Een dergelijke overeenkomst
wordt wel aangeduid als "Generalübernehmer~Vertrag", of ook wel kortweg "GÜ-Vertrag".
Naast het regelen van de ontwerpen, het plannen en coördineren van de
uitvoeringswerkzaambeden, besteedt de Generalübernehmer alle werkzaamheden uit aan
onderaannemers. Hij sluit daarmee zelf de contracten af, zodat de onderaannemers geen
contract hebben met de opdrachtgever. Dit wordt ook door het ZDB zo weergegeven [ZDB,
1991].
Opmerkelijk is echter, dat door Garaventa en Pirovano in hun studie aangegeven wordt, dat de
onderaannemers wel een rechtstreeks contract hebben met de opdrachtgever [Garaventa e
Pirovano, 1994]. Uit de praktijk blijkt echter, dat dit laatste in het algemeen niet het geval is bij
een GÜ-Vertrag. Nog een opmerkelijk punt is, dat Garaventa en Pirovano weergeven dat de
Generalübernehmer zelf geen rol speelt in het ontwerpproces. Het ZDB noemt dit echter niet;
zij beschrijven een Generalübernehmer juist wel als iemand, die ook een rol speelt in het
ontwerpproces. Ook Schabel geeft dit zo aan. Garaventa en Pirovano noemen een
Generalübernehmer, die wel zelf een rol speelt in het ontwerpproces, en waarbij de
onderaannemers zelf rechtstreeks een contract sluiten met de opdrachtgever, een
"Totalübernehmer" [Schabel, 1991; ZDB, 1991; Garaventa e Pirovano, 1994]. Verderop wordt
hier nog kort op teruggekomen.
Doordat de Generalübernehmer zelf geen bouwwerkzaamheden uitvoert, behoeft het geen
bouwbedrijf te zijn. Daar staat echter tegenover dat de werkwijze van een Generalübernehmer
niet door een vrijgevestigde architect uitgeoefend mag worden, zoal:s onder andere Schabel
aangeeft. Een Generalübernehmer is immers deels als handelaar bezig (zogenaamde
"Gewerbliche Tätigkeit"), en dat past niet bij de beroepsomschrijving van de architect als
onafhankelijke en dienstverlenende vertrouwenspersoon voor de opdrachtgever (zogenaamde
"Treuhänderische Stellung") [Schabel, 1991].

227

bouwers aan de slag of in de slag? lessen uit internationale samenwerking

In afbeelding A.13 is een organigram voor een Duitse Generalübemehmersamenwerkingsvorm weergegeven [ZDB, 1991; Schabel, 1991].
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Afbeelding A.13 Organigram voor Duitse Generalübernehmer-samenwerkingsvorm
[ZDB, 1991; Schabel, 1991}

In Duitsland worden diverse projecten als "Schlüsselfertig" uitgevoerd. Daarbij wordt dan
doorgaans gebruik gemaakt van de Generalübemehmer: Deze behoort dan ook deskundig te
zijn, en het gehele bouwproces te beheersen. Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden
komen dan bij één partij te liggen, zowel voor ontwerp, de voorbereiding alsmede ook voor de
realisering van de bouwwerkzaamheden.
Een vrij recent voorbeeld van een Generalübemehmer-project is de "FriedrichstadtPassagen" in
het centrum van Berlijn [Bonke et al, 1994]. Bijzonder aan dit project was, dat daar door een
aantal Generalübemehmer één totaal bouwcomplex gerealiseerd is.
Het complex bestaat uit diverse gebouwgedeelten ("Quartier" genoemd). Elke in het project
betrokken Generalübemehmer droeg zorg voor zijn deel, en gezamenlijk werden de benodigde
zaken op elkaar afgestemd [Tishman Speyer, 1993; EP Europrojektentwicklung u.a., 1993].
Het project is in de loop van 1996 afgerond. Duidelijk zal zijn dat het werken met een aantal
Generaluntemehmer op een gezamenlijke bouwlocatie goede communicatie en informatie
vereist.·Dat de projectvoortgang met name berust op het feit dat men als verschillende
(deel)projectorganisaties "met elkaar door één deur kan", is dat een van de belangrijkste
uitgangspunten. Wanneer er dan ook een evenwicht in belangen bestaat, en men elkaar zowel
letterlijk alsook figuurlijk verstaat, kan dat een goede basis voor dergelijke projecten vormen.
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Intermezzo
Vrij recent zijn relatief veel Generalübemehmer actief betrokken bij projecten, welke bijvoorbeeld
als beleggingsobject gerealiseerd werden en worden in de nieuwe Duitse deelstaten.
Bijvoorbeeld in Berlijn zijn recentelijk projecten gerealiseerd, geïnitieerd door gunstige
afschrijvingsregelingen in relatie tot belastingvoordelen voor investeerders.
Met deze regelingen wordt getracht investeringen in de nieuwe Duitse deelstaten te bevorderen,
zodat de daadwerkelijke eenwording niet alleen politiek, maar ook economisch gestalte krijgt
Regelingen voor afschrijvingen op bijvoorbeeld ooroerend goed zijn vooral vastgelegd in het
zogenaamde "Fördergebietsgesetz" (FGG), en dan vooral in § 4 [FGG, 1991]. In het kort komt het
er op neer, dat investeringen in bouwkosten (exclusief grondkosten) van een gebouw volgeus de
FGG over een periode van maximaal 5 jaar voor maximaal50 % afgeschreven mogen worden. De
spreiding is min of meer vrij vast te stellen. Voor bijvoorbeeld woningen geldt dan echter wel, dat
zij voor verhuur beschikbaar zijn. Onafhankelijk van verhuur geldt daarnaast dan nog de
mogelijkheid van lineaire afschrijving volgeus § 7 van het "EinkommensSteuerGesetz" (EStG)
van circa 2 % per jaar, over een periode van maximaal50 jaar [Dombusch V on u.a., 1992;
KPMG, 1992]. Aan genoemde regelingen is echter een beperkte geldigheidsduur gekoppeld: In
onder andere 1996 zijn zij veranderd.

Een ander voorbeeld van een project, door een Generalübernehmer gerealiseerd, is het kantooren winkelproject "Die Pyramide" te Berlijn [Beeren en De Wit, 1995]. Dit project is als een
commanditaire vennootschap (een Duitse KG) ondergebracht in een zogenaamd
"Geschlossenes Immobilienfonds". Investeerders kopen aandelen in zo'n fonds, waarna ze
eigenaar zijn van een bepaald percentage, "aantal vierkante meters vloeroppervlak". De
beleggingen zijn dus niet onderverdeeld in afgegrensde wooneenheden of dergelijke. Dat komt
uiteraard ook wel voor, maar dan betreft het veelal appartementencomplexen, bestemd voor
eigen gebruik of verhuur.
De Generalübemehmer zorgt voor het ontwerp, de uitbesteding van werkzaamheden, en
coördineert het gehele bouwproces. Daarna draagt deze het opgeleverde project over aan de
opdrachtgever, in dit geval het fonds. Aansluitend komt het ook voor, dat een
Generalübemehmer activiteiten ontplooit met betrekking tot beheer en exploitatie van het
gerealiseerde project. Dit wordt dan veelal in een aparte vennootschap ondergebracht [Absto.B
& Wolters, 1992; Fundus Fonds, 1993; Jagdfeld & Partner, 1992].

Intermezzo
Overigens heeft een beheerder van dergelijke pr<!iecten, in de regel het fonds, het voordeel dat uit de
verbuurinkomsten eerst zijn onkosten voor de verrichte werkzaamheden ten behoeve van de
verhuur vergoed worden. Van wat er over blijft, worden de investeerders betaald. De investeerders
lopen daardoor voornamelijk het risico van eventuele onverhuurbaarheid. Sinds het begin van de
negentiger jaren (na de val van de Mum, "Die Wendeu) werden en worden nogal wat van dergelijke
projecten door middel van genoemde fondsen ontwikkeld, aangelokt door met name de gunstige
afscbrijvingsregelingen, voor zolang als die op een of andere manier geldig zijn.
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Of de prijzen, waarvoor dergelijke projecten gerealiseerd worden, echter nog wel geheel reëel zijn,
valt volgens onder andere Der Spiegel overigens te betwijfelen. Beleggers zien alleen het "snelle
geld". Overwegingen met betrekking tot rendementen op langere termijn raken daarbij blijkbaar
wat naar de achtergrond [Spiegel Der, 1994a].

In afbeelding A.l4 staan de rollen van de diverse partijen in een Generalübernehmersamenwerkingsvorm weergegeven, gebaseerd op de structuur van de UCB-Matrix.
Het zal in dergelijke samenwerkingsverbanden duidelijk zijn, dat de Generalübernehmer in de
praktijk vooral wenst te werken met architecten en adviseurs, waarmee hij of zij goede
ervaringen heeft. Het kunnen meedenken als teamlid in dergelijke samenwerkingsverbanden is
voor de ontwerpende en adviserende partijen dan ook van prominent belang. Inzicht van hen in
de specifieke problematiek van de uitvoeringsprocessen op de bouwplaats speelt dan ook
vooral in dergelijke samenwerkingsvormen een belangrijke rol, maar uiteraard ook in andere
samenwerkingsvormen.
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verrichten haalbaarheidsstudies

beslisse-n tot huîsvesting
opstellen Programma van Eisen

coördineren
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3. Geld benhild>aargeld beschikbaar stellen
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maken van een ontwerp:

maken bestek en tekeningen
aanvragen van vergunningen
maken van werktekeningen
6. Uitvoeren
voorbereiden en plannen
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Afbeelding A.l4 Rollen van partijen in Duitse Generalübemehmer-samenwerkingsvorm
[PCA, 1994]
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A.4.5

Hauptunternehmer

Er is in Duitsland nog een samenwerkingsvorm te onderscheiden, en wel de
"Hauptuntemehmer". Door het ZDB, evenals door Garaventa en Pirovano, wordt deze
omschreven als een hoofdaannemer, die er zorg voor draagt dat het gehele bouwproces
afgehandeld wordt [ZDB, 1991; Garaventa e Pirovano, 1994]. Deze draagt in principe voor
dezelfde werkzaamheden zorg als de Generaluntemehmer. Hij neemt de totale werkzaamheden
met betrekking tot de uitvoering over, en voert slechts een deel van de daadwerkelijke
bouwwerkzaamheden zelf uit.
Vaak voert hij vaak zelf de ruwbouw uit, en besteedt de overige werkzaamheden uit aan
onderaannemers. De Hauptuntemehmer heeft geen invloed op de programma- en ontwerpfase,
evenmin als de Generaluntemehmer dat heeft. In principe is namelijk nog steeds de architect
diegene, die het programma van eisen en de ontwerpen maakt, in samenwerking met de
opdrachtgever. Doordat de Hauptunternehmer echter voor zijn uitvoeringswerkzaamheden
grotendeels verantwoordelijkheid draagt voor uitvoeringsaspecten van het ontwerp, kan dit
bijvoorbeeld afstemmingsproblemen met zich meebrengen in de voorbereidings- en
realiseringsfase.
In afbeelding A.15 is een organigram voor een Duitse Hauptuntemehmer-samenwerkingsvorm
weergegeven [ZDB, 1991; Garaventa e Pirovano, 1994].
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-Toeloveranciers

-Installaties
-bouwfyaisch

I
I
I
I
I
I
I
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I
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I
I
I

·Onderaannemers

tijbeetding ti.JS Organigram voor Duitse Hauptunternehmer-samenwerkingsvorm
[ZDB, 1991; Caraventa e Pirovano, 1994]
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De opdrachtgever stelt zelf de grond beschikbaar, en sluit een aannemingsovereenkomst af met
de Hauptuntemehmer. Naast eigen uitvoeringswerkzaamheden, besteedt deHauptunternehmer
ook werkzaamheden uit aan onderaannemers.
Belangrijk verschil met de Generalunternehmer is, dat de Hauptuntemehmer niet zelf contracten
afsluit met de onderaannemers. De onderaannemers hebben namelijk een rechtstreeks contract
met de opdrachtgever, waardoor zij ook ieder zelf tegenover de opdrachtgever aansprakelijk
zijn voor hun werkzaamheden.
De Hauptuntemehmer verzorgt wel de coördinatie van de werkzaamheden, maar is er, voor wat
betreft de werkzaamheden van de onderaannemers, niet zelf aansprakelijk voor. In principe
functioneren de onderaannemers contractueel dan wel als aannemer ten opzichte van de
opdrachtgever, maar oefenen geen directe coördinatie uit in de projectorganisatie. Dat maakt
dan ook vooral voor hen deze samenwerkingsvorm niet direct aantrekkelijk.
Afbeelding A.16 geeft de rollen van de diverse partijen weer, gebaseerd op de structuur van de
UCB-Matrix.
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coördineren

grond beschikbaar steHen
kiezen van het terrein

3. Geld beschikbaar stellen
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Afbeelding A.l6 Rollen van partijen in Duitse Hauptunternehmer-samenwerkingsvorm
[PCA, 1994]
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A.4.6

Totalübernehmer

Er bestaat in Duitsland ook de "Totalübernehmer" als samenwerkingsvorm. Kenmerkend voor
deze samenwerkingsvorm is, dat de Totalübernehmer in principe alle werkzaamheden met
betrekking tot ontwerp, voorbereiding en coördinatie van de uitvoering op zich neemt. Hij
voert dus zelf geen bouwwerkzaamheden uit. Door Garaventa en Pirovano wordt deze vorm zo
omschreven. Evenals de Generalübernehmer, is ook de Totalübernehmer volledig
verantwoordelijk voor het ontwerp, de voorbereiding en voor het coördineren en uitvoeren van
de bouwwerkzaamheden. Echter, hij besteedt weliswaar de werkzaamheden uit, maar is in
tegenstelling tot de Generalübernehmer niet aansprakelijk voor de werkzaamheden van de
aannemers. Deze sluiten namelijk een aannemingscontract rechtstreeks met de opdrachtgever,
en zijn daarvoor rechtstreeks aansprakelijk tegenover de opdrachtgever. [Schabel, 1991; ZDB,
1991; Garaventa e Pirovano, 1994]. Door het ZDB en Schabel wordt deze niet apart genoemd.
Veelal wordt deze samenwerkingsvorm, evenals de Generalübemehmer, toegepast voor
turnkey-projecten. Zoals het ZDB aangeeft, strookt de werkwijze van de Generalübernehmer,
en daardoor ook van de Totalübernehmer, niet met het systeem van Teillosen-Vergabe volgens
de VOB. Hij voert immers zelftotaal geen daadwerkelijke bouwwerkzaamheden uit. Wanneer
dan ook volgens de VOB aanbesteed zou worden, is het in principe niet mogelijk om
Totalübernehmer, evenmin als Generalübernehmer, tot de aanbesteding toe te laten [ZDB,
1991]. In afbeelding A.17 is een organigram voor een Duitse Totalübernehmersamenwerkingsvorm weergegeven [Garaventa e Pirovano, 1994].

Opdrachtgever
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I
I
I
I
I
I
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Architect
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-constructies
-installaties
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Afbeelding A.l7 Organigram voor Duitse Totalübemehmer-samenwerkingsvorm
[Garaventa e Pirovano, 1994]
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De Totalübemehmer behoeft zelf geen bouwbedrijf te zijn, omdat deze zelf geen bouwwerkzaamheden uitvoert. Schabel geeft aan, dat de werkwijze van een Generalübemehmer niet
door een vrijgevestigde architect uitgeoefend mag worden. Ditzelfde kan ook voor een
I
Totalübemehmer gezegd worden. Deze is immers deels als handelaar bezig (zogenaamde
"Gewerbliche Tätigkeit"), evenals een Generalübemehmer. Dit past niet bij de beroepsomschrijving van de vrijgevestigde architect als onafhankelijke en dienstverlenende
vertrouwenspersoon voor de opdrachtgever [Schabel, 1991].
De rollen van de diverse partijen staan in afbeelding A.l8 weergegeven, ook hier gebaseerd op
de structuur van de UCB-Matrix.
Deze komt grotendeels overeen met de voor de Generalübemehmer weergegeven rollenstructuur. Het verschil zit dan ook vooral in het feit, dat de opdrachtgever rechtstreeks de
contracten met de aannemers afsluit, waarbij de Totalübernehmer de werkzaamheden van deze
aannemers coördineert. Dat dit wel eens voor ingewikkelde situaties kan zorgen wanneer er
problemen met uitgevoerde c.q. opgeleverde bouwwerkzaamheden ontstaan, zal niet vreemd
zijn. Een dergelijke splitsing van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden is dan.ook niet
aan te bevelen.

-DuitslandTota/Oblilrnehmer
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Afbeelding A.18 Rollen van partijen in Duitse Totalübernehmer-samenwerkingsvorm
[PCA, 1994]
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A.4.7

Bauträger

Als een andere hier te bespreken samenwerkingsverband in de Duitse bouwnijverheid wordt de
"Bauträger" genoemd. Deze vorm is te vergelijken met een projectontwikkelaar, zoals die in
Nederland gangbaar is. De Bauträger regelt en coördineert het ontwerp, de planning,
voorbereiding en uitvoering van het bouwwerk, en beheerst daarbij de verkoop van het
bouwwerk, al of niet in samenwerking met een makelaar. Bouwwerkzaamheden worden door
hem doorgaans niet verricht; deze besteedt hij meestal uit. Er zijn echter ook Bauträger met
eigen bouwcapaciteît, en eventueel ook met eigen verkoopbureaus binnen de organisatie. Een
en ander wordt door Bollmann en Vincent, en ook door Tijhuis beschreven [Bollmann et
Vincent, 1993; Tijhuis, 1993].
Wezenlijk voor de Bauträger is, dat er een speciale verordening is, waaraan deze moet voldoen.
Deze verordening is bekend onder de naam "Makler- und Bauträgerverordnung" (MaBV). In
deze verordening zijn met name bepalingen opgenomen, die betrekking hebben op onder
andere de werkwijze rondom te stellen (financiële) zekerheden (Grundbuch, etc.), het
vaststellen van het betaalmoment en de groottevan betalingstermijnen [MaBV, 1991].
Dit is met name zo strak geregeld, omdat in het verleden sommige Bauträgers een slechte naam
hadden in Duitsland. Ook voor sommige makelaars gold dit. Deze malafide bedrijven namen
het niet zo nauw met de belangen van kopers van hun projecten. Daarnaast was en is er
uiteraard ook een groot aantal bonafide bedrijven in de markt aanwezig. Het was bij de
malafide bedrijven bijvoorbeeld niet ongebruikelijk om onevenredig grote termijnbedragen te
eisen van kopers, nog voordat een schop voor het project de grond ingegaan was. Nadat de
kopers dan betaald hadden, waren de Bauträger veelal verdwenen, mét de geïncasseerde
bedragen. Doordat dan meestal de eigendomsverhoudingen nog op naam van de Bauträger
stonden, kon de koper geen aanspraak maken op enig deel van het eventuele grondstuk en I of
bouwwerk, maar kwamen dan doorgaans toe aan de desbetreffende schuldeisende bank(en)
van de Bauträger, die veelal dan "leeggehaald" was en daardoor tevens failliet verklaard werd.
Deze aspecten hebben de overheid mede gestimuleerd om regels daarvoor op te stellen.
Zodoende is de controleerbaarheid en betrouwbaarheid van de Bauträger en van de makelaars
verbeterd.

Intermezzo
Bli de aankoop van een bouwwerk dient in het algemeen goed opgelet te worden. Dit geldt ook,
w.tnneer van een Bauträger of makelaar gekocht wordt. Immers, zoals Meier-Ewert erop wijst, zijn
bij eventuele faillissement van de Bauträger of makelaar de kopers meestal nagenoeg hun geld
kwlit, aangezien de Bauträger of makelaar in het algemeen slechts maximaal ter hoogte van zijn
bedrli fsgarantievermogen aansprakelijk te stellen is. De kopers vissen daarbij veelal achter het net,
omdat de banken doorgaans de eerste crediteuren zijn. Men dient er dan ook op te letten, dat de
eigendomsverhoudingen van het reeds gekochte, in aanbouw genomen bouwwerk, goed vastgelegd
zijn in het zogenaamde "Grundbuch" op naam van de koper, zodat deze tenminste het (eventueel
deels afgebouwde) bouwwerk in handen heeft bij evenmeel faillissement van de Bauträger of
makelaar [Meier-Ewert, 1992]. Een aanvullende afbouwverzekering (bijvoorbeeld bij een
waarborgfOnds, zoals dat in Nederland gebruikelijk is [SGIW, 1986], kent men daarbij in
Duitsland nog niet algemeen. Het zou echter aan te bevelen zijn deze op brede schaal in te voeren.
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Vrij recent heeft zich een groot schandaal rondom een Duitse Bauträger afgespeeld (Schneider), die
relatief grote projecten in ontwikkeling had, gefinancierd met bankkredieten. Deze Bauträger
spiegelde de banken hogere mogelijke inkomsten uit verhuur voor hun investeringen in te bouwen
vastgoed voor, dan reëel mogelijk waren. Daardoor werden deze projecten met te hoge kredieten
gefinancierd. Daarnaast was de controle van de banken op de voortgang van de werken in relatie tot
de uitbetaalde kredieten slecht. Het totaal van de reeds uitbetaalde financiële middelen aan Schneider
was daardoor veel hoger dan de waarde van de daarmee reeds gerealiseerde vastgoedprojecten. Toen
Schneider dan ook plotseling verdween, mét de ontvangen bedragen, bleken de banken een
vastgoedbestand in handen te hebben met een relatief geringe waarde ten opzichte van de verleende
kredieten. Daarnaast moesten ook nog de diverse bouwbedrijven uitbetaald worden, die met de
bouwwerkzaamheden bezig waren. Naar gebleken is heeft deze Bauträger de genoemde malversaties
bewust opgezet, waardoor hij al gauw de bijnaam "Der Pleitekönig" (de koning van het
faillissement) kreeg. In diverse publicaties is aan dit schandaal aandacht gewijd [Spiegel Der,
1994b; 1994c; 1995a]. Helaas komen door dit soort malafide zaken projectontwikkelaars
(waaronder de Bauträger) niet in een beter daglicht te staan. Daardoor kunnen ook de bonafide
bedrijven er onder te lijden hebben.

In afbeelding A.l9 is een organigram voor een Duitse Bauträger-samenwerkingsvorm
weergegeven [Tijhuis, 1993].
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Afbeelding A.19 Organigram voor Duitse Bauträger-samenwerkingsvorm
{Tijhuis, 1993]
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Een Bauträger ontwikkelt bouwprojecten voor eigen rekening, op eigen grond. Ook komt het
echter voor, dat ze ontwikkelen in opdracht van een opdrachtgever, op eigen bouwgrond, of op
grond van de opdrachtgever. Belangrijk punt is, dat de Bauträger in de regel zelf de verkoop
van het bouwwerk regelt. Dat is dan ook een verschil met de Generalübernehmer. Deze
bemoeit zich in de regel niet met de verkoop. Doordat ook de verkoopwerkzaamheden beheerst
worden, komt het vaak voor dat een Bauträger nauwe banden heeft met een makelaar, of zelf
gecombineerd is met een makelaar. Aangezien de Bauträger een deel handelsactiviteiten kent, is
een vrijgevestigde architect, als onafhankelijk vertrouwenspersoon voor een opdrachtgever,
volgens Schabel niet gerechtigd om als Bauträger op te treden [Schabel, 1991].
De preciese taakomschrijving van een Bauträger is onder andere te vinden in § 34c van de
"Gewerbeordnung" [GewO, 1991]. Schlüsselfertiges Bauen, vergelijkbaar met een turnkeyproject, wordt ook wel door Bauträger verzorgd.
Van de diverse partijen staan in afbeelding A.20 de rollen weergegeven, ook hier weer
gebaseerd op de structuur van de UCB-Matrix.
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Ajbeelding A.20 Rollen van partijen in Duitse Bauträger-samenwerkingsvorm
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A.4.8 Arbeitsgemeinschaft (Arge)

Het laatste hier te bespreken Duitse samenwerkingsverband is de zogenaamde
"Arbeitsgemeinschaft", oftewel "Arge". Daarvan wordt gesproken, wanneer in de Duitse
bouwnijverheid verschillende partijen in een min of meer vast verband samenwerken. Dit is te
vergelijken met een joint-venture, zoals die bijvoorbeeld in Nederland voor een bouwproject
opgesteld wordt. Ook kunnen bijvoorbeeld enkele fabrikanten gezamenlijk een "Arge"
opzetten. Er worden een aantal typen onderscheiden, afhankelijk van de werkzaamheden
waarvoor ze opgezet zijn. Müller onderscheidt een aantal typen [Müller, 1981]:
(1) Het echte bouwconsortium ("Das echte Baukonsortium"):
Deze is met name opgezet door een aantal uitvoerende bouwbedrijven. Zij voeren gezamenlijk
een bouwopdracht uit, en hebben als Arge een rechtstreeks contract met de opdrachtgever;
(2) Het onechte bouwconsortium ("Das unechte Baukonsortium"):
Dit is een samenwerkingsverband tussen partijen met verschillende disciplines, bijvoorbeeld:
Architect, bouwondernemer, installateur, etc. Het lijkt enigszins op een project-ontwikkelaar,
welke alle benodigde disciplines in de bouwnijverheid in huis heeft. Doel is met naine om door
projectontwikkeling voor de deelnemende bedrijven in de Arge een zekere opdrachtenstroom te
kunnen garanderen. Er behoeft op dat moment nog niet een opdrachtgever bekend te zijn. Het
Arge-contract bestaat dan alleen tussen de partijen onderling. Ook in Nederland komen
dergelijke verbintenissen wel voor, zoals bijvoorbeeld een vrij recente joint-venture tussen vier
Nederlandse en een Britse infrastructuur-aannemers. Het doel van hen is "...projecten te
verwerven op het gebied van railinfrastructuur in Nederland" [Oremus, 1996];
(3) De produktie-Arge ("Die Produktions-Arge"):
Een dergelijke samenwerking is met name gebruikelijk tussen bedrijven, wanneer er voor
bepaalde toeleverings-materialen met name dure produktie-installaties noodzakelijk zijn. Zo
kunnen bijvoorbeeld wegenbouwbedrijven gezamenlijk een betonmortelcentrale of
asfalteringsinstallatie aanschaffen, en die gezamenlijk gebruiken. Daarmee worden kosten- en
risicoreductie beoogd;
(4) De stille Arge ("Die stille Arge"):
Deze samenwerkings-vorm wordt wel opgezet, wanneer tussen een hoofdaannemer vaste
samenwerkingsverbanden ontstaan met onderaannemers. De hoofdaannemer sluit zelf het
contract met de opdrachtgever, en heeft verder eigen contracten met zijn onderaannemers. Deze
voeren (delen van) werk uit, veelal in verband met capaciteitsproblemen van de hoofdaannemer
zelf. Voor de opdrachtgever is dit geen officiële Arge (hij heeft immers alleen een contract met
een hoofdaannemer). Vanclaar dat deze vorm met "stille Arge" aangeduid wordt.

In het algemeen kan gesteld worden, dat de Arge-structuur met name vergelijkbaar is met de
structuur van joint-ventures tussen aannemers van bouwprojecten, zoals die in Nederland ook
gangbaar zijn. De zogenaamde projectvennootschap is daarvan een bekend verschijnsel. Veelal
is dan de reden tot samenwerking met name gelegen in risicospreiding en kapitaal- en
capaciteitsbundeling. Doordat de Duitse bouwnijverheid een grote versnippering kent, en
daardoor relatief veel kleine uitvoerende bedrijven, wordt met name rondom grotere
bouwprojecten veelal een Arge gevormd.
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Een dergelijke Arge kan dan als geheel inschrijven bij bijvoorbeeld een aanbesteding, waardoor
bijvoorbeeld ook relatiefkleine bedrijven gezamenlijk een betere toegang kunnen verkrijgen tot
de uitvoering van relatief grote bouwprojecten. Daardoor kan een versterkte concurrentiepositie verkregen worden op de bouwmarkt.
Ook voor bijvoorbeeld internationale joint-ventures tussen bedrijven kan een dergelijke
samenwerking als voordeel tevens een goede ingang vormen voor het betreden van een
(andere) bouwmarkt, en het reduceren van daarmee gepaard gaande risico's, waarop ook
Badgeren Mulligan gewezen hebben [Badger and Mulligan, 1995].
Wat dan echter wel in acht genomen dient tewordenmis het zo mogelijk werken met lokale
partner-bedrijven c.q. mensen, om de "feeling" met de lokale bouwmarkt te kunnen behouden
c.q. te kunnen vergroten, waarop onder andere Tijhuis en Maas gewezen hebben
[Tij huis and Maas, 1996c].
Naast uitvoerende werkzaamheden door aannemers, kan een Arge overigens ook projectvoorbereidende werkzaamheden omvatten, zoals bijvoorbeeld programmerings- en
ontwerpactiviteiten door architecten, etc. In afbeelding A.21 is schematisch het principe van
een Arge-structuur volgens Müller weergegeven [Müller, 1981].

Afbeelding A.21 Schematisch principe van een Arge-structuur [Müller, 1981]
Op de rolverdeling binnen een Arge in het bouwproces wordt hier niet verder ingegaan,
aangezien daar een nogal veel verschillende mogelijkheden voor bestaan, onder andere
afhankelijk van het soort Arge en de daarin betrokken partijen. Wat echter voor elke Arge geldt
is, dat de betrokken partijen goed met elkaar moeten kunnen samenwerken, zoals in principe
voor elke projectorganisatie geldt.
Voor een Arge geldt dan in het bijzonder dat zij als een eenheid naar buiten dient te treden, met
name naar de opdrachtgever toe. Men moet dan als partijen binnen een Arge ook zeker "samen
door één deur kunnen", wil men als Arge succesvol bouwprojecten kunnen (blijven) realiseren.
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Intermezzo
Van een samenwerking in de vorm van een Arge wordt in de Duitse bouwnijverheid relatief veel
gebmik gemaakt, met name voor de grotere projecten. Door de veelal kleinere bouwbedrijven in de
Duitse bouwbranche, kunnen bijvoorbeeld de grotere projecten moeilijker door de kleinere
bedrijven gerealiseerd worden. Samenwerking in een Arge betekent voor hen, dat risico's gespreid
kunnen worden, en kapitaal en capaciteit gebundeld kunnen worden. Daardoor kunnen ook de
kleinere bedrijven in aamnerking komen voor de grotere projecten, bijvoorbeeld door gezamenlijk
in te schrijven bij aanbestedingen. Uiteraard gelden deze voordelen ook voor grotere bedrijven,
wanneer zij gezamenlijk grote projecten realiseren. Door Benisch wordt het zo gezegd: "Mit Hilfe

dieser Kooperationsform können kleine Bauunternehmer sich an einem grösseren Objekt
beteiligen, fiir dessen alleinige Bewtiltigung die eigene Kapazittit, die eigenen Produktionsmittel,
die eigene Finanzkraft und die eigenen Fachkenntnisse nicht ausreichen" [Sölter und Zimmerer,
1972].

Wanneer een overeenkomst ("Arge-Vertrag") afgesloten wordt, wordt veelal gebruik gemaakt
van standaardformuleringen. Een in Duitsland veelgebruikte pre-ambule van een dergelijke
overeenkomst luidt bijvoorbeeld a1s volgt [BGB, 1993; Müller, 1981]:
"Nachfolgende Unternehmen Geseltschafter- schliessen sich zu einer
Arbeitsgemeinschaft (Arge)- Geseltschaft des bürgerlichen Rechts- zusammen.Sie
verpjlichten sich, im Verhältnis ihrer Beteiligung ihre volle unternehmerische
Leistung zur Erreichung des gesellschaftlichen Zweckes einzusetzen und sich
hierbei gegenseitig zu unterstützen. Für die Rechtsbeziehungen der Geseltschafter
untereinander undjür die Vertretung der Arge Dritten gegenüber gelten in
nachfolgender Reihenfolge:
a)
die Bestimmungen dieses Vertrages (Arge- Vertrag);
b)
die§§ 705 ff. BGB. Die Haftung regelt sich nach § 276 BGB unter
Ausschluss der Leichten Fahrlässigkeit".

Onder andere het Hauptverband der Deutschen Eauindustrie (HDB) heeft rondom het opstellen
van standaardformuleringen voor een Arge-overeenkomst een en ander gecoördineerd. Door
bijvoorbeeld Hochstein en Jagenburg zijn diverse commentaren op deze formuleringen gegeven
[Hochstein und Jagenburg, 1974]. Rondom dergelijke formuleringen vinden indien
noodzakelijk aanpassingen plaats, bijvoorbeeld aan de hand van diverse ervaringen en
juridische uispraken met betrekking tot (conflicten in) Arge-overeenkomsten.
De Arge kan in principe in verschillende rechtsvormen opgezet worden. Afhankelijk van
verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, evenals bijvoorbeeld fiscale (on)mogelijkheden,
kan voor een bepaalde rechtsvorm gekozen worden [BGB, 1993; KPMG, 1987]. In Duitsland
is een gebruikelijke rechtsvorm de zogenaamde commanditaire vennotschap (KommanditGesellschaft, de KG), met daarbij een besloten vennootschap (Gesellschaft mit Beschränkter
Haftung, de GmbH) als beherende vennoot. Deze rechtsvorm wordt doorgaans afgekort als
GmbH & Co KG, waarbij deze meestal per project of activiteit wordt opgezet. Daarnaast is de
rechtsvorm voor dergelijke verbanden ook in andere vormen mogelijk, zoals Koppe evenals
Senf, Braune en Hager aangegeven hebben [Koppe, 1990; Senf, Braune und Hager, 1990].
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In onder andere § 705 en verder van het Bürgerliche Gesetzbuch is daarover een en ander te
vinden [BGB, 1993]. Overigens geeft Schabel aan, dat een Arge ook wel gebruikelijk is bij een
samenwerking tussen architecten, voor bijvoorbeeld langere tijd of per project [Schabel, 1991].
A.4.9 Enkele voor- en nadelen van de samenwerkingsvormen

De genoemde samenwerkingsvormen worden in meer of mindere mate in de Duitse
bouwnijverheid toegepast. Daarbij zijn er verschillende voor- en nadelen te noemen. Ter
illustratie worden hier enkele genoemd, die deels overeenkomen met die, welke bij de
Nederlandse situatie genoemd zijn:
(a) Traditioneel:
• Voordelen:
Open prijsconcurrentie;
Scheiding verantwoordelijkheden;
• Nadelen:
Scheiding ontwerp en uitvoering;
Geen uitvoeringsdeskundigheid in ontwerpfase;
Sterke splitsing van met name uitvoeringswerkzaamheden over verschillende partijen
bij publieke aanbesteding volgens VOB;

(b) Generalunternehmer:
• Voordelen:
Coördinatie van uitvoering in één hand;
Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden voor uitvoering bij één partij;
• Nadelen:
Scheiding ontwerp en uitvoering;
Geen uitvoeringsdeskundigheid in ontwerpfase;
(c) Generalübernehmer:

• Voordelen:
Uitvoeringsdeskundigheid in ontwerpfase;
Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden voor uitvoering bij één partij;
• Nadelen:
Prijsvorming veelal niet op basis van concurrentie;
(d) Hauptunternehmer:
• Voordelen:
Coördinatie van uitvoering in één hand;
• Nadelen:
Geen uitvoeringsdeskundigheid in ontwerpfase;
Afbakening van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden is ingewikkeld;
(e) Totalübernehmer:

• Voordelen:
Coördinatie van ontwerp en uitvoering in één hand;
Uitvoeringsdeskundigheid in ontwerpfase;
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• Nadelen:
Afbakening van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden is ingewikkeld;
Prijsvorming veelal niet op basis van concurrentie;
(f) Bauträger:
• Voordelen:
Totale aanbieding;
Coördinatie van ontwerp en uitvoering in één hand;
• Nadelen:
Geen bijsturing;
Selectieprobleem bij catalogusplannen met daarbij vaak hoge aanpassingskosten;
(g) Arbeitsgemeinschaft:

• Voordelen:
Spreiding risico;
Ontwerp- en uitvoeringscapaciteit te combineren;
• Nadelen:
Vaak verschillende bedrijfsculturen;
Afbakening van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden is ingewikkeld.
Ook in de Duitse situatie kan overigens voor onder andere de traditionele vorm de scheiding
van verantwoordelijkheden nadelig zijn. Wellicht kunnen er meerdere voor- en nadelen
genoemd worden, maar daar wordt hier niet verder op ingegaan. Op basis van diverse
voorkeuren kunnen opdrachtgevers voor een bepaalde vorm kiezen. Uitgangspunt zal dan in de
regel zijn om de diverse projectbeheersingscriteria, zoals onder andere Menheereen Somroer
die weergeven, in de greep te kunnen houden [Menheere, 1993; Sommer, 1988].

A.S

ENKELE AANDACHTSPUNTEN TEN BEHOEVE VAN
ONTWIKKELING VAN BOUWPROJECTEN IN
DUITSLAND

A.5.1 Inleiding

Aansluitend op de behandelde samenwerkingsvormen in zowel de Nederlandse als Duitse
bouwnijverheid worden hier enkele specifieke onderwerpen met betrekking tot de ontwikkeling
van bouwprojecten in de Duitsland beknopt behandeld Daartoe worden voornamelijk enkele
resultaten uit de gedeeltelijk participerende waarnemingen verwerkt. Deze richten zich hier in
beknopte vorm met name op:
(1)
(2)
(3)
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Planologie rondom bouwlocaties voor bouwprojecten;
Financiering van bouwprojecten en bouwgrond;
Het verstrekken van zekerheden.
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A.5.2

Planologie rondom bouwlocaties voor bouwprojecten

Wanneer een locatie voor het realiseren van bouwprojecten voorbestemd wordt, zijn daar
diverse bestuurlijke handelingen voor nodig, net zoals in Nederland dat geval is. Een en ander
is vastgelegd in bepaalde gedeelten van het Baugesetzbuch (BauGB), welke vergelijkbaar zijn
met de Nederlandse Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO).
Vanuit een onder andere door het Bundesland opgesteld "Flächennutzungsplan" (vergelijkbaar
met een in Nederland door de provincie opgesteld streekplan), stelt de gemeente in het
algemeen een "Bebauungsplan" op, vaak afgekort weergegeven als "B-Plan" [Schneider, 1992;
Voss, 1995]. Dit is vergelijkbaar met een in Nederland opgesteld bestemmingsplan. Nadat een
grondstuk zodoende een bouwbestemming heeft verkregen, kunnen eigenaren c.q.
opdrachtgevers het desbetreffende grondstuk voor bebouwing gebruiken.
Voor bijvoorbeeld projectontwikkelaars, die een relatief grote locatie tot ontwikkeling willen
brengen, spelen daarbij met name aspecten zoals samenvoeging ("verschmelzung") en opdeling
("parzellierung") een rol. Deze aspecten zijn vooral belangrijk waneer het gehele grondstuk
kadastraal bestaat uit diverse percelen c.q. in eigendom is van verschillende eigenaren.
Wannèer door de gemeente nog geen bebouwingsplan gereed gemaakt is voor het grondstuk
("B-Plan "),en bijvoorbeeld een projectontwikkelaar in principe de gehele ontwikkeling mag
doen, dan kan door of namens de projectontwikkelaar een zogenaamd "Vorhaben- und
Erschlieflungsplan" ("V +E-Plan") opgesteld worden. In het kader van dit onderzoek wordt hier
niet verder op ingegaan. Belangrijk is in ieder geval, dat een dergelijk proces nauwkeurig
doorlopen wordt, om daarmee de planprocedures niet onnodig door eventuele fouten te
vertragen. Daarbij spelen planspecifieke kenmerken een belangrijke rol, zoals onder andere de
kengetallen GFZ en GRZ, die mede als basis dienen voor het verlenen van bouwvergunningen
voor latere bouwprojecten in het plangebied (GFZ = "GeschoBflächenzahl" = totale bruto
bouwoppervlakte gedeeld door totale bruto terreinoppervlakte; GRZ = "Grundflächenzahl" =
totale bruto bouwoppervlakte op de begane gond gedeeld door totale bruto terreinoppervlakte).
Daarnaast bestaat het zogenaamde "Baumassenzahl" (BMZ =totale bruto inhoud van het
bouwwerk per totale bruto terreinoppervlakte). Dit laatste kengetal, BMZ, heeft vooral
betrekking op industrie- en utiliteitsbouwgebieden, terwijl de overige kengetallen, GFZ en
GRZ, op zowel woon- als industrie- en utiliteitsbouwgebieden betrekking hebben.
Deze kengetallen zijn doorgaans vastgelegd in het Flächennutzungsplan en Bebauungsplan
[Stich und Wiegand, 1989]. Zij worden vooral bepaald volgens onder andere§ 16 en§ 17 van
de "Baunutzungsverordnung" (BauNVO) als onderdeel van het Baugesetzbuch [Hammer,
1994].
A.5.3

Financiering van bouwprojecten en bouwgrond

In de Duitse bouwmarkt zijn diverse mogelijkheden om bouwprojecten te financieren. Een
bekende vorm is het zogenaamde "bouwsparen". Daartoe wordt door de koper een bepaald
bedragjaarlijks van zijn inkomen gespaard, waarbij een aantal fiscaal aantrekkelijke
spaarmogelijkheden van toepassing zijn [Schneidewind und Schiml, 1990]. Vervolgens geeft
de overheid een bepaald bedrag als een achtergestelde lening, in verhouding tot het gespaarde
bedrag, en vult zodoende het uiteindelijk benodigde koopbedrag aan, eventueel met extra
subsidies. Schiebel gaat daarop verder in, waarbij opgemerkt wordt dat er een speciale
wetgeving omtrent het bouwsparen is opgesteld [BMFinanz, 1983; 1991; Schiebel, 1991;
1993].
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Overigens begint deze (vooral Duitse) fmancieringswijze sinds circa 1995 ook in de
Nederlandse bouwnijverheid door te dringen, zoals in diverse persberichten in onder andere
Twentse kranten te lezen viel [Tubantia, 1995]. Met deze financieringswijze, in combinatie met
subsidies en fiscaal aantrekkelijke regelingen, stimuleert de Duitse overheid het woningbezit,
maar dat wil niet zeggen dat het bezitten en met name het exploiteren van een eigen woning
altijd probleemloos verloopt. Met name rondom fiscale en onderhouds-aspecten zijn er nogal
eens knelpunten. Door onder andere Bub wordt op diverse aspecten van het woningbezit nader
ingegaan, waarnaar dan ook verwezen wordt [Bub, 1991; Dombusch Von u.a., 1992].
Er is hiervoor gesproken over het bezitten en exploiteren van woningen. Echter, alvorens daar
mee bezig te zijn, dient men eerst een woning te verwerven. Met name wanneer men nieuw wil
bouwen, brengt het bijbehorende bouwproces nogal eens problemen met zich mee. In
hoofdstuk 2 is het een en ander besproken rondom de diverse procedures van het bouwproces,
vooral van initiatief tot en met oplevering. Vooral in de nieuwe Duitse deelstaten speelt daarbij
een belangrijk probleem, namelijk: Wie heeft de eigenlijke eigendomsrechten van de grond?
Vóór de eenwording van Duitsland waren de woningen en grondstukken of staatseigendom, of
eigendom van woningcorporaties, of (kleinschalig) particulier eigendom. Dit laatste kwam
relatief weinig voor, kenmerkend voor de socialistisch I communistische samenleving van de
voormalige DDR. Met de overige eigendomsvormen was iets bijzonders aan de hand: De
grondstukken en gebouwen waren na de oprichting van het Uzeren Gordijn en de Berlijnse
Muur onteigend door de Oost-Duitse overheid. Dat betekende, dat de vroegere eigenaren
plotsklaps van hun bezit af waren, of ze nou wilden of niet.

Intermezzo
Naast de onteigeningen door de socialistisch I communistische overheid waren ook al tijdens de
nazi-dictatuur grondstukken en gebouwen onteigend, vooral van Joodse rechtmatige eigenaren.
Globaal kan dan ook gesteld worden dat sinds circa 1932 de eigendomsrechten van grondstukken en
gebouwen in met name Oost-Duitsland niet meer in rechtmatige handen waren. Tot ongeveer dat
jaar dient men dan ook terug te zoeken in de kadastrale registers, om te kijken wie er toen
rechtmatige eigenaren waren, en of er daarna oorechtmatige onteigeningen hebben plaatsgevonden
van grondstukken en gebouwen.

Nieuwe woningen werden er vervolgens in grote aantallen op de onteigende grondstukken
gebouwd, om de grote woningnood te verlichten. Dat werd overigens beschouwd als een
nationale opgave [Friedrich-Ebert-Stiftung, 1981]. Op diverse locaties werden
woningcomplexen gebouwd, de zogenaamde "Grollsiedlungen". Toen echter in 1989 het
Uzeren Gordijn wegviel, en in 1990 de verenigingsverdragen opgesteld werden, werd
duidelijk dat de voormalige eigenaren grotendeels hun rechten weer konden laten gelden op hun
destijds onteigende grondstukken en gebouwen [Münch Von, 1990]. De deels nog in aanbouw
zijnde flats ("Plattenbau") werden afgebroken of afgebouwd.
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Dok werden bijvoorbeeld nieuwe voorzieningen bijgebouwd, zoals bijvoorbeeld
winkelgalerijen in een Plattenbau-complex te Alt-Glienicke nabij Berlijn [SenBauWo, 1990].
[n wezen kwam het erop neer, dat de in grote aantallen gebouwde flats als het ware
"zweefden": De grondstukken waren immers niet van de woningcorporaties. Door diverse
regelingen werden de oorspronkelijke grondeigenaren zoveel mogelijk schadeloos gesteld,
waardoor in het algemeen deze flats konden blijven staan. Voor de overige gebouwen en
grondstukken waren en zijn in het algemeen situaties bekend, waarbij de oorspronkelijke
eigenaren eisen dat de "nieuwe bewoners en eigenaren" de locaties verlaten. Dit geeft uiteraard
wrijving, waarbij ook hier in diverse gevallen besloten wordt tot schadeloosstelling van de
gedupeerden.
Het bovenstaande illustreert in het kort de problematiek, zoals die vrij recent heerste en nogal
eens heerst. Bij het ontwikkelen van bouwlocaties komt de genoemde problematiek met name
als volgt aan de orde:
(1)

(a)
(b)
(c)
(d)

Grondaankoop:
Er moet (kadastraal) vastgesteld worden wie de oorspronkelijke eigenaar van het
grondstuk en I of gebouw is;
Grondrtukken dienen aangekocht te worden;
Grondaankoop moet kadastraal vastgelegd worden;
Grondstukken dienen kadastraal samengevoegd te worden ( "Verschmelzung ")
wanneer bijvoorbeeld naast elkaar liggende grondstukken van verschillende eigenaren
gekocht worden;

(2) Grondyerkoo:g:
(e)
(f)

Grondstukken moeten verkaveldworden ("Parzellierung") ten behoeve van
bijvoorbeeld de verkoop per gebouwde woning c.q. gebouw;
Inschrijving van de verkochte kavels in het kadaster.

Wanneer de genoemde aspecten uiteindelijk duidelijk en geregeld zijn, kan bijvoorbeeld een
bank een hypotheek op het grondstuk verstrekken ten behoeve van te bouwen woningen.
Omdat er achterstanden waren en nogal eens zijn in verwerking van dergelijke gegevens door
het kadaster ("Grundbuch") vertraagt deze procedure veelal [Grabis u.a., 1992; Candida,
1994]. Daarnaast kan er overigens ook vertraging ontstaan door de relatief lange
verwerkingstijd vanaf initiatief via bebouwingsplan tot en met uiteindelijke
vergunningverlening, zoals ook Hauth aangeeft [Hauth, 1993]. De ontstane vertragingen in
procedures hebben ook gevolgen voor projectontwikkelaars en bouwers. Immers, wanneer
geen hypotheken verstrekt kunnen worden, zullen er in het algemeen ook geen kopers te
vinden zijn voor woningen. Een mogelijke oplossing is, om dan voor eigen risico toch alvast te
gaan ontwikkelen, en de bouw- en ontwikkelingskosten zelf vooraf te financieren. Dit gebeurt
op diverse locaties in Duitsland.
Bij een dergelijke vorm van tussenfinanciering om daarmee diverse procedures in het
bouwproces te kunnen versnellen, is het dan wel noodzakelijk dat een "verklaring vooraf"
verkregen wordt met betrekking tot het eigendomsrecht van het grondstuk (" AuflassungsVormerkung"). Dit houdt in hoofdlijnen in, dat de uiteindelijke verwerking en inschrijving in
het kadaster nog niet gerealiseerd is, maar de eigenaar in principe wel officieel bekend is bij de
notaris en het kadaster.
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Om nu stagnatie ten gevolge van lange verwerkingstijden te kunnen omzeilen, verstrekt de
notaris dan een dergelijke verklaring, die rechtskracht heeft en door banken geaccepteerd
wordt. Voor het ontwikkelen van de locatie verstrekt de bank dan een soort hypotheek
("Grundschuld"), die vooral gebruikt wordt om de te maken aankoopkosten van de grond plus
de kosten voor ontsluitingswerkzaamheden en -voorzieningen af te kunnen dekken. Ook de
kosten voor de bouwwerkzaamheden worden ermee afgedekt, voor zover nodig.
A. 5. 4 Het verstrekken van zekerheden

Aan de in het voorgaande genoemde mogelijkheden voor het versneld kunnen ontwikkelen en
bouwen van bouwprojecten kleeft vooral als nadeel, dat de tussenfinanciering via bijvoorbeeld
een Grondschuld het ontwikkelen en bouwen relatief duur maakt. Er dienen immers aan de
bank zekerheden afgegeven te worden door de projectontwikkelaar en I of bouwer, wat meestal
in de vorm van een bankgarantie ("Bankbürgschaft") of door met name privépersonen via een
eventuele borgtocht ("Bürgschaft") plaatsvindt. Door onder andere Pabbruwe is over de
werking van bankgaranties en borgtochten het een en ander beschreven [Pabbruwe, 1988].

Intermezzo
Bij het verstrekken van bankgaranties en borgtochten kan nogal eens het een en ander mis gaan.
Vooral wanneer blijkt dat de schuldenaar de verlangde zekerheden niet kan voldoen in geval van
opeisen door de schuldeiser. Nu zal dit in principe niet zo heel veel voorkomen, aangezien de
schuldeiser doorgaans een schuldenaar grondig doorlicht op mogelijk aanwezige en benodigde
zekerheden. Maar ook hier geldt: Uitzonderingen bevestigen de regeL Vooral kunnen zich
problemen voordoen, wanneer bijvoorbeeld ouders van hun kinderen een borgtocht verkrijgen, en
daardoor voor de bank extra zekerheden verschaffen. Daannee kunnen zij dan uiteindelijk
bijvoorbeeld een lening van de bank verkrijgen.
Ter illustratie de volgende twee voorvallen, waarbij het Bundesgerichtshof in Bonn (BGH) een wat
opmerkelijke uitspraak deed [BGH, 1993]:

(1) "Een dienstplichtige soldaat had voor een bouwproject van zijn vader aan hem een borgtocht
verstrekt van ruim 8,6 miljoen DM. Toen het project echter op eenfiasco uitdraaide, eiste de bank
van de zoon een terugbetaling van 4,3 miljoen DM. Die kon c.q. wilde dit niet terugbetalen. De
uitspraak van het Bwu:lesgerichtshof(BGH) was, dat de zoon inderdaad niet terug hoefde te betalen,
om de volgende redenen: (a) De zoon had destijds geen daadwerkelijk eigenbelang bij het project
gehad. (b) De borgtocht-overeenkomst was in strijd met de goede zeden ( "sittenwidrig "), omdat de
zakelijke onervarenheid van de zoon wel eens uitgebuit zou kunnen zijn door de vader. De won
had zich immers verplicht gevoeld om vanuitfamiliebanden te handelen" [BGH, 1993].
Duidelijk zal zijn, dat vader en won (als "niet ervarene") de bank .zodoende van zich af konden
houden. De bank had in deze immers goed moet opletten, met name met betrekking tot
betrokkenheid vau de zoon in het geheel.

(2) "Een 21-jarige dochter verstrekte een borgtocht van 100.000 DM aan haar vader voor een
lening bij de bank. Toen de bank echter dit bedrag terugvorderde van haar, kwam het
Bundesgerichtshof met de volgende uitspraak: De borgtocht-overeenkomst was ook in dit geval in
strijd met de goede zeden ( "sittenwidrig "), om de volgende redenen:
(a) De dochter zou onder een zekere invloed van haar vader gehandeld hebben. De hoogte van de
borgstelling stond immers in geen verhouding tot haar maandelijkse geringe inkomen.
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(b) Bovendien zou de bank de dochter niet gewezen hebben op de mogelijke consequenties van de
borgtocht, endaardoor haar "zakelijke onervarenheid" uitgebuit hebben" [BGH, 1993].
Ook hier zal duidelijk zijn, dat een bank zeker goed moet opletten bij het accepteren van
borgtocht-overeenkomsten door derden. Immers, de (al of niet beperkte) waarde van dergelijke
overeenkomsten in geval van conflicten dient men zich goed te realiseren.

In atbeetding A.22 is schematisch weergegeven hoe voor een projectontwikkelaar
(bijvoorbeeld een Bauträger) een projectfinancieringsconstructie opgesteld kan worden, wat
verderop kort toegelicht wordt [Candida, 1994].

Ausgle!chskotdo
von lautrioor

=

+I-

.....,

Afbeelding A.22 Voorbeeld van projecifinancieringsconstructie voor
projectontwikkelaar (Bauträger) [Candida, 1994]

Het proces rondom de in afgebeelding A.22 weergegeven projectfinancieringsconstructie kan
in hoofdlijnen als volgt beschreven worden:
Stap (1):

De projectontwikkelaar heeft een kredietrekening ("Kreditkonto") bij een bank. Door het bezit
van eigen vermogen of eventueel aanvullende (bank) garantieverklaringen kan de bank een
krediet verstrekken ("Grundschuld") om een project in ontwikkeling te nemen. Daarmee
worden de grondstukken gekocht, en ontwerp-, voorbereidings-en uitvoeringskosten betaald
("Leistungen").
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Sta,v (2):
Zo mogelijk vóór aanvang de bouw, maar wellicht later, worden de woningen aan kopers
verkocht ("Enderwerber"). Deze kopers verkijgen een hypotheek (zo mogelijk bij dezelfde
bank als waar de projectontwikkelaar zijn krediet veikregen heeft). De waarde van de
hypotheek wordt in principe gedekt door de aanwezigheid van het grondstuk met de staat van
de gebouwde c.q. in aanbouw zijnde woning. De koper heeft daarvoor een eigen rekening bij
de bank ("Ansammlungskonto"). De betalingen ten gunste van de projectontwikkelaar zijn
daarbij wel aan een bepaalde indeling van termijnen gebonden in relatie tot de voortgang van
het werk, opgesteld aan de hand van de Makler- und Bauträgerverordnung [MaBV, 1991].

Stap (3):
De waarde van de verstrekte hypotheek wordt in mindering gebracht op het totale krediet van
de projectontwikkelaar ("Abtretung der Grundschuld"). Zodoende neemt bij toenemende
verkoop van de woningen de totale schuld van de projectontwikkelaar bij de bank af. Zolang de
projectontwikkelaar nog een negatief saldo op zijn krediet-rekening heeft, wordt er via een
zogenaamde egalisatierekening (" Ausgleichskonto") de rente op zijn nog resterende schuld
betaald aan de bank. Bij een postief saldo ontvangt hij eventuele rente.

Intermezzo
In de bovenstaande vorm kan het met name aan te bevelen zijn, om zowel voor de
projectontwikkelaar al~mede zijn woningkopers dezelfde bank in te schakelen. Daarmee zijn
meerdere voordelen te realiseren:

(a)
(b)
(c)

De bank kent het project;
Geen individuele taxaties van woningen nodig bij verstrekken van hypotheek;
Door grotere aantallen afte sluiten hypotheken (meerdere woningen verkocht), kan
"kwantum-korting" op de rentetarieven verkregen worden (projectrente ).

Wat met name van belang is, is dat een bank een reële schatting kan maken van de waarde van
het grondstuk met de bebouwing. Ook dient daarbij de voortgang van de bouwwerkzaamheden
in ogenschouw genomen te worden. Immers, een half afgebouwde woning heeft in het
algemeen niet de helft van de totaal geschatte waarde, maar meestal minder. Dit soort
aandachtspunten worden met name beoogd in betalingsregelingen volgens de Makier- und
Bauträgerverordnung [MaBV, 1991]. Vooral bij zakelijke affaires, zoals destijds met het
faillissement van de projectontwikkelaar Schneider, faalde met name het toezicht van de banken
in deze materie [Spiegel Der, 1995a].

Intermezzo
Wanneer de bouwmarkt bekeken wordt, is te zien dat in tijden van euforie enorme aantallen
projecten opgestart worden. Immers, de vraag is groot, en het aanbod klein Tijdens de stroom
opleveringen zakt echter de vraag, en dalen de prijzen Deze zogenaamde "varkenscyclus", die zich
vooral in de kantorenmarkt voordoet, is voor banken en investeerders nogal eens een probleem.
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De leningen zijn verstrekt op basis van hooggespannen verwachtingen, in "overspannen"
vastgoedmarkten. Wanneer op het moment van oplevering van het project de huurprijzen dalen,
kunnen problemen ontstaan doordat inkomstenverwachtingen niet waargemaakt kunnen worden.
Het leegstands-risico is dan actneet Ook in bijvoorbeeld de Berlijnse kantorenmarkt kwam in de
loop van 1995 dit probleem steeds duidelijker naar voren. Door het grote aanbod en de
teruglopende vraag naar kantoorruimte, staan paoden leeg. Aangemoedigd door de verwachte grote
vraag door de hereniging van Oost- en West-Duitsland, en vooral door de gunstige fiscale
voordelen voor investeerders, zijn deze panden destijds "uit de grond gestampt". De uitspraak van
een Berlijnse makelaar spreekt in deze echter wellicht boekdelen: "Mir lamnimmer noch keifier

erklären, warurn die Wiedervereinigung so einen wahnsinnigen Nachfragenschub bringen sol/te".
Hij voegt daar aan toe: "Der Regierungsum.zug konnte der Grund nicht sein. Bund und Land Berlin

sind die grtJjJten Immobilienbesitzer der Stadt. Auch die Lobbyisten im UmzugstrojJ werden nicht
ausreichen, die leerstekenden Btirosilos zuftillen" [Spiegel Der, 1995bJ.

A.6

ONTWIKKELINGEN IN SAMENWERKINGSVORMEN

A.6.1

Inleiding

In het eerste deel van deze bijlage zijn van de Nederlandse en Duitse bouwnijverheid een aantal
regelmatig gebruikte vormen van samenwerkingsvormen beschreven. Voor de Nederlandse
situatie is een en ander vooral gebaseerd op eerder verricht onderzoek, onder andere door
Tijhuis, Maas en Spekkink [Tijhuis, Maas en Spekkink, 1992]. De Duitse situatie is vooral
gebaseerd op het onderzoek van respectievelijk het Zentralverband des Deutschen
Baugewerbes, Garaventa en Pirovano, evenals op het onderzoek van onder ander andere
Bollmann en Vincent en PCA [ZDB, 1991; Garaventa e Pirovano, 1994; Bollmann et Vincent,
1993; PCA, 1994]. Er zijn echter meerdere samenwerkingsvormen dan hiervoor behandeld
zijn. Op dit moment worden deze hier en daar beperkt toegepast, en zijn het nogal eens
varianten op de beschreven samenwerkingsvormen. Daardoor worden zij niet apart
beschreven. De wel beschreven samenwerkingsvormen zijn in het algemeen de meest
kenmerkende hoofdvormen voor de Nederlandse en Duitse situatie.

Dat er vrij recente ontwikkelingen gaande zijn met betrekking tot vormen van samenwerking in
de bouwnijverheid, zal duidelijk zijn. Diverse onderzoeken van onder andere de Commissie
Nijpels, de Atkins-groep en bijvoorbeeld Bakens geven aan, dat het noodzakelijk is om tot een
meer branche-overschrijdende samenwerking te komen. Dit zou de concurrentiekracht kunnen
vergroten, wat noodzakelijk is gezien de toenemende concurrentie op de zich
intemationaliserende (Europese) bouwmarkt. Daarnaast lijkt een integratie van specialismen
rondom het bouwproces een oplossing, waarmee een zo compleet mogelijk pakket van adviesen uitvoerende werkzaamheden, eventueel inclusief financiering, aangeboden kan worden aan
opdrachtgevers [Bakens, 1988; Nijpels e.a., 1992; Atkins et al, 1993].
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In het kort worden enkele ontwikkelingen rondom samenwerkingsvormen voor de

Nederlandse en Duitse bouwnijverheid weergegeven. Wellicht dat zij in de nabije of verre
toekomst een prominente rol gaan spelen. De volgende beknopte indeling wordt gehanteerd:
( 1)
(2)
(3)
(4)

Rolverschuivingen;
Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden;
Andere samenwerkingsvormen;
Overheden en internationalisatie.

A.6.2 Rolverschuivingen

Dat er in de internationale bouwnijverheid rolverschuivingen gaan komen en deels reeds
gekomen zijn, is duidelijk. In de Nederlandse situatie kan bijvoorbeeld gezien worden, dat
ontwerpwerkzaamheden meer en meer geïntegreerd worden in het takenpakket van de
uitvoerende (bouw)bedrijven of van bijvoorbeeld projectmanagement-bureaus. Dit gebeurt
nogal met tegenzin van de gevestigde architecten. In Duitsland is deze ontwikkeling minder het
geval, aangezien daar aan de architecten en bepaalde categeorieën ingenieurs een exclusief recht
toegekend is voor het indienen van bouwvergunningaanvragen.
Wellicht dat een dergelijke regeling voor de Nederlandse situatie wel eens een aanleiding zou
kunnen zijn om de rol van de architect in het bouwproces te kunnen versterken. Of dit echter
strookt met een vrije marktwerking moet betwijfeld worden. Dat echter in bijvoorbeeld de
Nederlandse situatie de architecten zich "bezinnen" over de mogelijke rol van hen en hun
medewerkers, zal duidelijk zijn [SFA, 1990]. Men wenst immers geen marktaandeel te
verliezen.
Daarnaast zijn er ook rolverschuivingen binnen de uitvoerende disciplines te verwachten. Ter
illustratie: In zijn intreerede geeft Maas aan, dat er rolverschuivingen in het bouwproces te
verwachten zijn. Waarom moet bijvoorbeeld een bouwkundig aannemer altijd hoofdaannemer
zijn? Ook wanneer de bouwkundige werkzaamheden slechts een fractie bedragen van de in te
bouwen installatiewerkzaamheden? In zo'n geval, wat bijvoorbeeld in de renovatiesector
regelmatig voorkomt, zou het wellicht zinvoller zijn om de installateur de rol van
hoofdaannemer te laten vervullen [Maas, 1991].
A. 6. 3 Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden

Het afschuiven van verantwoordelijkheden, en vooral van aansprakelijkheden, speelt een zeer
sterke rol in de internationale bouwnijverheid. Vooral in Duitsland is men daar "sterk" in,
gezien de sterke splitsing van het bouwproces.
Bij bijvoorbeeld de traditionele samenwerkingsvorm is dat het geval. Dat vooral de uitvoerende
bedrijven nogal vaak geconfronteerd worden met een grote prijsdruk, gekoppeld aan
onevenredig grote risico's, maakt het bijna noodzakelijk dat zij in onderlinge samenwerking
projecten realiseren. Echter, met name in een krimpende bouwmarkt is te zien, dat men elkaar
zelfs als het ware "het verlies niet gunt". Door Wagner wordt bijvoorbeeld in dit verband
vooral gewezen op risico's met betrekking tot [Wagner, 1989]:
(a)
(b)
(c)
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Calculatie en realisatie ("NachteiligeAbweichungen vonder Vorkalkulation");
Garantiebepalingen na oplevering ( "Gewährleistung ");
Samenwerkingen ("Beteiligung an einer Bau-Arbeitsgemeinschaft").
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Voor een bedrijfin de bouwsector dient men dan ook meer en meer de accenten te verschuiven
van "risicomijdend" naar "risicobeheersend" gedrag, waarop ook Thompson en Perry in
hoofdlijnen ingaan [Thompson and Peny, 1992]. Vooral het elkaar vertrouwen en de wil tot
samenwerking speelt daarin een grote rol, zoals onder andere ook Mohsini en Latham
benadrukken [Mohsini, 1984; Latham, 1994]. Dat kan dan eventueel wel gepaard gaan met
"vuistdikke" contracten, om eventuele risico's te kunnen beheersen, maar niet op een wijze van
"waar kan ik de tegenpartij op pakken". Ook het inschakelen van advocaten, "Gutachter" en
rechters dient dan zo mogelijk ontmoedigd te worden, om eventuele conflicten niet nodeloos te
laten verharden. De houding van partijen dient dan meer gericht te worden op het zoeken van
een oplossing, in plaats van het zoeken naar de schuldige partij. Daarbij kan men elkaar dan
bijvoorbeeld juist op geconstateerde (contractuele) hiaten wijzen, in principe vergelijkbaar met
de bijvoorbeeld in de Duitse VOB omschreven meldingsplicht voor fouten in met name het
bestek en tekeningen [VOB, 1993].

A.6.4

Andere samenwerkingsvormen

In de huidige bouwnijverheid zijn diverse nieuwe samenwerkingsvormen in opkomst. Veelal
zijn het echter varianten op de bestaande drie hoofdvormen, zoals die in de Nederlandse situatie
onderscheiden zijn: (1) Traditioneel, (2) Bouwteam en (3) Turnkey. Enkele varianten c.q.
aanbevolen ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld:
• Voornamelijk gebaseerd op bijvoorbeeld de rol van een onafhankelijke adviserende
managementpartij [Tijhuis, Maas en Spekkink, 1992; PCA, 1994]:
(a)
(b)
(c)

General Contracting;
Management Contracting;
Professional Client;

• En bijvoorbeeld gebaseerd op het parallel doen uitvoeren van fasen in het bouwproces:
(d)
(e)
(f)

System Unit Praeurement [Lahdenperä et al, 1994; 1995];
Fast-tracking [Fazio et al, 1988; Cahill, 1990];
Concurrent-engineering [Lakka and Nykänen, 1992];

• Vooral gebaseerd op het verbeteren van de logistiek en vermindering van overtollige
technische besteksbepalingen en controle- c.q. juridische afschermingswerkzaamheden:
(g)
(h)
(i)

Prestatieconcept [Tijhuis, Maas en Spekkink, 1992];
Lean Production in Construction [Koskela, 1993];
Lean Control in Construction-Management [Tijhuis and Maas, 1996b; 1996e];

• En daarnaast bijvoorbeeld gebaseerd op een totaal geïntegreerde projectorganisatie voor
zowel ontwerp als uitvoering, gecombineerd met eventueel het aanbieden van de
financiering en exploitatie ("Financial Engineering"):
(j)
( k)

Design & Construct [Ridder De, 1994];
Build- Operate I Own- Transfer (BOT) [Walker and Srnith, 1995].
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Op de onder (a) tot en met (i) genoemde ontwikkelingen wordt hier niet nader ingegaan, met

uitzondering van (b) en (c), maar wordt verwezen naar de literatuur. Zij zijn immers in meer of
mindere mate reeds besproken in de voorgaande delen van dit onderzoek. Ondanks dat de
onder (b), (c), (j) en (k) genoemde ook al in meer of mindere mate enigszins besproken zijn,
wordt daarop toch wat nader ingegaan. Immers, zij blijken in een toenemende mate toegepast te
worden, vooral bij relatief grote nationale en vooral internationale samenwerkingsverbanden.
Het herverdelen van invloed van de opdrachtgever en de opdrachtnemer, al of niet gekoppeld
aan het reduceren van risico's van vooral de opdrachtgever, staat daarbij in hoofdzaak centraal.
(b) Management Contracting:
Deze vorm is de afgelopen tijd in toenemende mate gebruikt voor het ontwikkelen en uitvoeren
van bouwprojecten. Aanleiding is veelal enerzijds, dat opdrachtgevers hun invloed willen
versterken door het inschakelen van deskundige adviseurs op het gebied van onder andere
projectmanagement en technische bouwkundige disciplines. Anderzijds wenst men het risico
op bijvoorbeeld budgetoverschrijdingen onder te brengen bij uitvoerende of coördinerende
partijen. Het projectmanagementbureau zelf draagt daarbij meestal geen (budget)aansprakelijkheid, maar wordt betaald op basis van een management-fee [fijhuis, Maas en
Spekkink, 1992]. Daar zijn echter wel varianten op mogelijk. Bijvoorbeeld het zelffinancieel
aansprakelijk stellen van het projectmanagementbureau voor budgetoverschrijdingen is een
goede prikkel voor het beheersen van bouwkosten. Dan dienen de kwaliteitseisen uiteraard wel
goed afgesproken te zijn, zodat een opdrachtgever "weet wat geleverd wordt".
De invloed van projectmanagementbureaus als projectcoördinator kan echter niet altijd als
positief ervaren worden. Vooral niet wanneer men daarmee een splitsing van het bouwproces
beoogd in bijvoorbeeld afzonderlijke werkdel en, om daarmee de prijs door versterkte
concurrentie tussen uitvoerende bouwbedrijven te kunnen verlagen. Het is dan essentieel dat
het projectmanagementbureau een professionele en krachtdadige sturing van het bouwproces
kan bewerkstelligen, in plaats van de in een dergelijke organisatie ontbrekende hoofdaannemer.

Een vrij recent bijvoorbeeld van een dergelijke splitsing is de nieuwbouw van het hoofdkantoor
van een Franse bank in Rotterdam: Daar hanteerde men een aanbesteding in afzonderlijke
(werk)delen, gecoördineerd door een Frans projectmanagementbureau. Deze werkwijze was in
principe te vergelijken met de Duitse methode van "Teillosen-Vergabe". Een sterke coördinatie
door het betrokken projectmanagementbureau was wel nodig om het ontstaan van een
"stuurloze situatie" te kunnen voorkomen, zoals een van de betrokken medewerkers opmerkte,
maar ontbrak echter nogal eens [Stichting Hoogbouw, 1995]. Ook speelden daar mogelijke
internationale cultuurverschillen tussen de betrokken partijen een rol in het niet geheel glad
verlopen van het bouwproces. Daarnaast werkten de veelheid aan partijen ook enigszins
coördinatie- en communicatieproblemen in de hand, zoals dezelfde betrokken medewerker dan
ook opmerkte: "... dat de binnen Nederland vertrouwde vorm van bouwen met een
hoofdaannemer vooralsnog effectiever is vanwege de geïntegreerde aanpak, waardoor minder
verstoringen optreden en het bouwtempo lwger ligt"[Stichting Hoogbouw, 1995]. De rol die

gespecialiseerde aannemers zouden kunnen spelen, bijvoorbeeld bij bouwdeelaanneming, kan
mede daardoor in Nederland slechts moeizaam ingevuld worden [Grevers, 1995]. Ook bij de
bouw van de British Library in Londen ontbrak een sterke coördinerende partij, watleidde tot
conflictsituaties. Door Van der Zee werd het zo verwoord: "Het knelpunt is dat niemand de
algehele verantwoordelijkheid heeft, zodat de 27 aannemers en de ruim 1000 mensen die bij het
project betrokken zijn, de vrije hand hebben" [Zee Van der, 1994]. Overigens zijn er ook

partijen, die vinden dat de hoofdaannemer in de Nederlandse bouw juist teveel macht heeft.
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Wanneer echter bouwdeelaanneming gaat leiden tot een "afschuif'-situatie van
verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, zoals die zich in Duitsland min of meer afspeelt,
dan dient betwijfeld worden of daarnaar gestreefd moet worden. Belangrijk is dan in ieder
geval de goede wil tot samenwerking, en het gezamenlijk streven naar voorkomen c.q.
oplossen van conflicten.
(c) Professional Client:
Deze vorm komt vooral voor bij overheden en relatief grote bedrijven en instellingen, die
gelegenheid en mogelijkheid voor een "eigen" bouwbureau of opdrachtgever-team in huis
hebben. Vooral bij complexe projecten, bedoeld voor specifieke toepassingen, wordt deze
vorm nogal eens gebruikt [PCA, 1994]. Aanleiding is veelal, dat opdrachtgevers hun invloed
willen versterken c.q. behouden, en menen dat een eigen team het beste met hun persoonlijke
wensen en situatie op de hoogte is en blijft. Vooral wanneer het industriële bedrijven betreft,
waar jaarlijks nogal wat bouw- en verbouwwerkzaamheden plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld in
de automobiel- en chemische industrie, wordt deze vorm toegepast. Ook overheden, zoals
bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, kennen een dergelijke vorm, waarmee zeer specifieke kennis en
ervaringen gebundeld en toegepast worden in het voorbereiden en managen van bijvoorbeeld
infrastructurele projecten.

Vrij recent is het voorbeeld van de voorbereiding en bouw van een onderzoeks- en
ontwikkelingscentrum voor een Franse automobielproducent ten zuiden van Parijs. In
afbeelding A.23 is de organisatiestructuur weergegeven van het toegepaste opdrachtgever-team
als samenwerkingsvorm [fijhuis, 1995]

Adviseurs:
- - =Functionele relatle

- - - =Contractuele relatle

-constructies
-installaties
-bouwfysisch

Onderaannemers
Toeleveranciers

Afoeelding A.23 Organigram van opdrachtgever-team [Tijhuis, 1995]
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Belangrijk aspect was, dat het opdrachtgever-team zelf de onderhandelingen voerde met de
betrokken partijen, en vervolgens ook zelf de contracten rechtstreeks met eventueel externe
architecten en adviseurs sloot, evenals met aannemers, onderaannemers en toeleveranciers.
De aannemers zelf hadden dus geen contracten met onderaannemers, maar oefenden wel een
gedeeltelijke coördinerende invloed op hen uit. De uiteindelijke supervisie lag bij het
opdrachtgever-team. Dat team ("Owner's Team") was dan ook de sleutel tot het succes, zoals
Bas benadrukt heeft [Bas, 1995].
Van de diverse partijen staan in afbeelding A.24 de rollen weergegeven, ook hier weer
gebaseerd op de structuur van de UCB-Matrix. Dat een dergelijke rollenstructuur in principe
vooral voor bedrijven met een relatief groot aantal jaarlijkse bouwwerkzaamheden interessant
kan zijn, zal duidelijk zijn. Met bouwt expertise op, en vormt min ofmeervasteprojectteams,
waarmee relatief snel en continue (wijzigingen in) de vastgoedbezittingen van het bedrijf
beheerst en en beheerd kunnen worden. Overigens is daarnaast ook een ontwikkeling
merkbaar, waarbij men zich meer op de eigen kernactiviteiten van het bedrijf richt ("back to
core-business"). Daarbij worden dan dergelijke "bouwdiensten" vanuit het bedrijf
verzelfstandigd, of bijvoorbeeld als specifieke afdeling (lees: min of meer "continue
bouwlocatie") overgenomen door bijvoorbeeld aannemingsbedrijven.

analyseren huisvestingsbehoefte
verrichten haalbaarheidsstudies
beslissen tot huisvesting
opstelen PrQgramma van Elsen
coördineren

2. tlr<>nd beschikbaar stsllen
grond beschikbaar steften

kiezen van het te-rrein
3. Geld beschikbaar ste-Nen
geld beschikbaar stellen
verrichten van betalingen

4.0mwerpen
maken van een ontwerp:
·(a) conceptueel

·(b} ruimtelijk functioneel
·(c) ruimtelijk materieel

maken beSlek en tekeningen
aanvragen van vergunningen

maken van werktekeningen
5. Uifvoenm
voorbereiden en ptannen

uîtvoeren bouwwerk
leveren garanties

Afbeelding A.24 Rollen van partijen voor opdrachtgever-team als samenwerkingsvorm
[Tijhuis, 1995]
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G) Design & Construct:
Deze vorm is een voorbeeld voor een meer allesomvattende variant. De hoofdaannemer draagt
zowel risico's voor de ontwerp- alsook de voorbereidings-en realiseringsfasen. De Ridder
geeft dit in zijn proefschrift nader weer, onder andere aan de hand van grote infrastructurele
projecten. De risico's zijn met name gelegen in het feit, dat de prijsaanbieding door de
hoofdaannemer gebaseerd wordt op door hem opgestelde conceptuele ontwerpen. Om
dergelijke risico's te kunnen spreiden, wordt dan ook vaak gebruik gemaakt van een
consortium van bedrijven. Vooral bij grotere projecten wordt deze vorm nogal eens toegepast,
zowel in nationaal als in internationaal verband. Bijvoorbeeld bij de Kanaaltunnel was dit het
geval is, maar ook bij de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg [Crighton et al, 1992;
Kerstens, 1994]. Door Kerstens wordt in dat verband ingegaan op de risico's bij het
ontwerpen en realiseren van ongewone constructies (een constructie die "(te?) ver van de boom
valt"), zoals bij Design & Construct vaak het geval is.
In Duitsland is overigens een vergelijkbare ontwikkeling waarneembaar, zoals ook andere

Syben en Stroink weergeven. Daar wordt dan meestal een variant op de Generalunternehmer
toegepast, in de zin van dat deze dan wél zelf voor de programma- en ontwerpfase zorg draagt.
Hij contracteert daarbij zelf architecten en adviseurs, naast het uitvoeren van een deel van de
bouwwerkzaamheden en het uitbesteden van de overige werkzaamheden aan onderaannemers
[Syben und Stroink, 1993].
Om echter de risico's voor de aannemer te kunnen verminderen, vooral ten gevolge van
onverwachte (uitvoerings)problemen, pleit De Ridder voor bijvoorbeeld het creëeren van
mogelijkheden voor het door de aannemer indienen van meerwerk-kosten bij de opdrachtgever,
in plaats van het werken met een vaste aanneemsom [Ridder De, 1996]. In dat verband wordt
door Tijhuis en Maas er op gewezen, dat dan vooral het kunnen voorzien en inschatten van
mogelijke risico's belangrijke aandachtspunten zijn, en dan niet alleen in de ontwerpfase maar
ook en vooral in de realisatiefase [Tij huis and Maas, 1996b].
Door Peeters wordt daarnaast gewezen op de mogelijke positieve invloed van beloningen voor
opdrachtnemers, wanneer zij bijvoorbeeld sneller dan de geplande realisatietijd het project
opleveren. Dat een dergelijke prikkel beter werkt dan een straf voor te laat opleveren, is
volgens hem bij onder andere projecten van de NASA wel aangetoond [Peeters, 1993]. Daarbij
moet wel bedacht worden, dat niet bij alle soorten projecten het effect even groot zal zijn.
(k) Build - Operate I Own - Transfer (BOT):
Vooral door de terugtredende overheden, gecombineerd met de afnemende afnemende
financieringscapaciteiten van dezelfde overheden, ontstaat er langzamerhand een vorm van
BOT, onder andere te vertalen als: Bouwen, Exploiteren en Overdragen (BEO). Door het
verlenen van concessies van overheden aan bedrijven, waarbij deze de door het te ontwikkelen
c.q. bouwen projecten voor een bepaalde periode kunnen exploiteren, wordt het voor een
opdrachtgever mogelijk om zonder direct (overheids)geld het gewenste bouwproject
gerealiseerd te zien, waarop ook onder andere Walker en Smith nader ingaan [Walker and
Smith, 1995]. In ruil voor de financiering door marktpartijen verkrijgen deze marktpartijen dan
het exclusieve exploitatierecht op het bouwwerk. In principe zijn het projecten, te
karakteriseren als een vorm van Publiek-Private-Samenwerking (PPS), gecombineerd met een
vorm van "financial engineering".
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Vooral de hier genoemde wijze van projectaanpak wordt door onder andere de Commissie
Nijpels als een voordeel gezien om de internationale concurrentiekracht van de Nederlandse
bouwnijverheid te kunnen behouden. Ook het zogenaamde "Atkins Rapport" geeft adviezen in
die richting [Nijpels e.a., 1992; Atkins et al, 1993].
Ook voor projecten in zich ontwikkelende gebieden zou deze project-aanpak wel eens een
oplossing kunnen zijn, waarop ook onder andere door Loraine en door Tijhuis en Maas nader
ingegaan wordt [Loraine, 1991; Tijhuis and Maas, 1996a]. Door de Duitse minister van
financiën van Sachsen-Anhalt wordt een dergelijke projectaanpak, in de vorm van bijvoorbeeld
huurkoop en leasing-financiering, ook als "akzeptable Alternativen" gezien voor realisering van
publieke bouwprojecten, zoals hij dat betoogde op een studiedag in september 1995 te
Magdeburg. Belangrijk is dan wel om per project een analyse van de gevolgen van private
financiering te maken. Daarmee kan men aantonen of private financiering daadwerkelijk wel het
goedkoopste alternatief is om te kiezen [Schaefer, 1995].
De projectaanpak met private financiering zal ook toegepast kunnen worden voor projecten van
private opdrachtgevers, waarvan bijvoorbeeld de bouw van (semi)permanente
(nood)huisvestingscomplexen een recent voorbeeld is. De uitspraak "Aannemen is·
ondernemen" in de intreerede van Buur is in dit verband zeker van toepassing [Buur, 1993].
Vooral kan deze dan in het licht van de besproken BEO-vorm (BOT) ook aangevuld worden
met: "Aannemen is financieren".
Daarbij dient echter dan wel de ook door Buur genoemde waarschuwing in acht genomen te
worden: "Het aannemen van werk kan worden aangevuld met het bouwen voor eigen risico.
Een aantal bedrijven doet dit ook. Binnen zekere grenzen en vroegtijdige contacten met
afnemers is dit een verantwoorde uitbreiding van de kernactiviteit van een bedrijf'. En dan
vooral: "Mits men zich maar bewust is van het gevaar dat op de loer ligt. Een minder gevulde
orderportefeuille van de bouwafdeling kan niet het argument zijn om maar te gaan bouwen".
[Buur, 1993]. In het algemeen kan overigens gesteld worden dat vooral deze laatste opmerking
voor alle bouwactiviteiten in de bouwnijverheid kan gelden. Aan bouwen voor de leegstand
heeft immers geen enkel bedrijf in de bouwnijverheid (en wellicht ook daar buiten) behoefte.
A.6.5

Overheden en internationalisatie

De toenemende internationalisatie, en dan vooral de Europese eenwording, is een belangrijke
reden voor overheden om hun beleid meer te gaan stroomlijnen volgens internationale
(Europese) richtlijnen.
Enerzijds kan dit bijvoorbeeld betrekking hebben op het stimuleren van technologische
ontwikkelingen in de vorm van internationale Europese technologieprogramma's, zoals onder
andere Stuip die heeft genoemd, of in de vorm van nationale stimuleringsregelingen voor
innovatie, zoals die onder andere door Wijers genoemd zijn [Stuip, 1993; Wijers, 1996].
De invoering van het prestatieconcept, waarop ook het Nederlandse Bouwbesluit onder andere
gebaseerd is, deel uitmakende van de Modelbouwverordening, is een voorbeeld van dergelijke
regelingen [SBR, 1990a; VNG, 199l/1992; VROM, 1992].
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Intermezzo
Naast innovatie op internationaal of nationaal niveau, bestaat er ook innovatie op bedrijfsniveau.
De doorvoering van innnvatie in een bedrijf steunt daarbij vooral op een goede organisatie van het
bedrijf, zoals Bikker aangeeft. Het primaire (productie)proces dient daarbij centraal te staan. Daarbij
dient de aandacht niet alleen gericht te worden op produktkwaliteit, maar vooral ook op
proceskwaliteit, om daarmee een goede produktkwaliteit te kunnen verwezenlijken. Met name het
punt van kostenbeheersing verdient dan ook de nodige aandacht [Bikker, 1996]. Daarnaast kan de
bedrij fs- en projectorganisatie een goede afstemming en structurering van vernieuwende
initiatieven in een bedrijf c.q. zijn omgeving mogelijk maken. Uiteraard zal daarbij ook een vorm
van creativiteit niet mogen ontbreken, wat het aanwezig zijn van een zekere mate van improvisatie
(flexibiliteit) beoogd, naast het aanwezig zijn van een goedebedrijfs-en projectorganisatie.

Anderzijds kan het stroomlijnen van overheidsbeleid bijvoorbeeld ook betrekking hebben op de
bouwvoorschriften en -vergunningsprocedures. Immers, ondanks de Europese eenwording
komt het nog steeds voor dat bouwvoorschriften en -vergunningsprocedures per land
verschillen [Visscher, 1993]. Daarnaast bestaan er zelfs inhoudelijke verschillen per deelstaat,
provincie of gemeente, vooral met betrekking tot de bouwvoorschriften. Op zich is het goed dat
men niet gedwongen wordt om eigen plaatselijke, regionale en landelijke regels en culturen c.q.
gewoonten radicaal overboord te gooien, maar een enigszins overeenstemmende stroomlijning
zou wel gewenst zijn, vooral op het gebied van de bouwvoorschriften. Dat in bijvoorbeeld de
Nederlandse situatie een aanpassing van de bouwvoorschriften plaatsvindt, is bekend. Ook in
de Duitse situatie vindt echter een aanpassing plaats, vooral gericht op versoepeling. In
Nordrhein-Westfalen is een dergelijke versoepeling opgestart [Fickert und Bork, 1991; NRW,
1995]. Niet in de laatste plaats, omdat men zich daar in toenemende mate realiseert, dat de grote
hoeveelheid aan overheidsregels en bouwvoorschriften verstikkend kunnen werken op het
gehele bouwproces. Door Lammerskitten, voorzitter van de Duitse "Kommission zur
Kostensenkung und Verringerung von Varschriften im Wohnungsbau", wordt het zo gezegd:
"EigentZich ist im ganzen Bauablaufniemnnd anzutreffen, dessen Handeln ganz oder nur
vorrangig auf Kostenerspamis ausgerichtet ist" [Lammerskitten, 1994J. Duidelijk zal zijn dat
vooral de bureaucratie rondom het bouwproces verminderd dient te worden, zoals eigenlijk ook
door het AVBB over de "stroperigheid" van de Nederlandse verschillende procedures in het
bouwproces gezegd is [AVBB, 1994]. In Duitsland is het door de Duitse minister Rexrodt
rondom het thema "Schlanker Staat" als volgt gezegd: "... Untemehmen, die durch
bürokratische Regelungen gefesselt sind, kiinnen nicht dynamisch sein und schaffen auch
keine Arbeitsplätze" [IHK, 1995]. Als de Europese eenwording daar een positieve bijdrage aan
kan leveren, bijvoorbeeld door het reduceren van diverse voor de bouwnijverheid
belemmerende voorschriften, dan is dat zeker een goede stap in de richting van een efficiënt en
effectief nationaal en internationaal bouwproces. Publieke overheden en private partijen in de
bouwnijverheid zouden daarin meer kunnen gaan samenwerken, zoals ook Silvester noemt in
zijn artikel [Silvester, 1995]. Drijfveer dient dan wel vooral te zijn het kunnen creëren van een
eerlijke en open concurrentie in de bouwnijverheid, onder andere vormgegeven door een
Europees aanbestedingsbeleid voor publieke opdrachtgevers. Door onder andere de voorzitter
van het Hauptverband der Deutschen Eauindustrie e.V. wordt echter gewezen op mogelijke
corruptie en manipulatie bij overheden rondom publieke aanbestedingen [HDB, 1995].
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De uitspraak van Slagter kan wellicht in dit verband genoemd worden: "Het is naïef te
veronderstellen dat naleving van de genoemde richtlijnen er toe zalleiden dat in grote omvang
aannemers uit het buitenland zullen inschrijven op Nederlandse aanbestedingen. Er zijn eerder
hindernissen van economische en logistieke aard dan vanjuridische aard die aan dit verkeer
staan. Bij kleine werken is het al in het geheel niet verantwoord om in te schrijven op een werk
in het buitenland" [Slagter, 1995]. Of met name dit laatste algemeen geldt, valt enigszins te
betwijfelen. Immers, succes hangt voor een groot deel samen met de kennis, ervaringen en
contacten in een (buitenlandse) bouwmarkt. Vooral contacten zijn dan belangrijk, aangezien
activiteiten in Nederlandse en buitenlandse bouwmarkten in principe nog steeds regionale
aangelegenheden zijn. In het kader van dit onderzoek kan wel in hoofdlijnen aangesloten
worden bij Slagter' s uitspraak op het vlak van "niet inschrijven op kleine werken in het
buitenland". Daarbij wordt wel een kleine nuance aangebracht: Niet inschrijven op werken in
het buitenland, wanneer daardoor kortdurende zakelijke relaties aangegaan worden. Het is beter
om te streven naar langdurige zakelijke relaties met opdrachtgevers en andere betrokken partijen
in het bouwproces. Wellicht is dan een aanbesteding niet het geëigende middel om opdrachten
te verwerven, maar dient men zich meer opbouwteam-en turnkeyprojecten te richten. Ook in
de Nederlandse situatie is dit wellicht een betere optie dan het verwerven van opdrachten door
deel te nemen aan aanbestedingen. Wanneer overigens op een aanbesteding de mogelijkheid
van design & construct aanbiedingen geboden wordt, kan dat ook wellicht een alternatief zijn
voor het verkrijgen van opdrachten, toegesneden op de specifieke deskundigheid en kwaliteit
van de eigen bedrijfs- en projectorganisatie. Ook over andere aspecten rondom publieke
Europese aanbestedingen is echter nogal een en ander te doen, bijvoorbeeld rondom het verbod
op het destijds in de Nederlandse bouwnijverheid gehanteerde systeem van rekenvergoedingen
bij aanbestedingen, en over "bodemprijzen" als gevolg van het systeem van aanbestedingen,
die het streven naar een goede prijs I kwaliteit verhouding in de bouwnijverheid kunnen gaan
belemmeren [VG-Bouw, 1994]. Een recent voorbeeld is het Europese verbod voor gemeenten
om uitbreidingsplannen te gaan ontwikkelen op locaties, die al in handen van een bepaalde
aannemer of projectontwikkelaar zijn [Haagsma, 1996]. Daarnaast zou bijvoorbeeld de Deense
Storebreitbrug niet volgens Europese aanbestedingsregels aanbesteed zijn, evenals het stadhuis
in Den Haag [Ouwerkerk en Voorn, 1993; Staveren Van, 1993]. Zelfs bij de aanbesteding en
de bouw van het nieuwe gebouw voor het Europese Parlement in Brussel blijkt er op dit vlak
nogal wat fout te zijn gegaan, zoals in artikelen van Schils uiteengezet wordt [Schils, 1994;
1995]. Te hopen valt dan ook dat de Europese stroomlijning niet zelfverzandt in "Brusselse"
bureaucratie, want dan schiet zij haar doel duidelijk voorbij.

A.7

RESUMEREND

De in deze bijlage besproken analyses van samenwerkingsvormen in de Nederlandse en Duitse
bouwnijverheid hebben geleid tot het opstellen van enige daaraan verbonden voor- en nadelen.
Samen met enkele besproken vrij recente ontwikkelingen worden deze resultaten in hoofdstuk
2 van het proefschrift gebruikt om een beeld van enkele kenmerkende verschillen tussen
Nederland en Duitsland in de organisatie van het bouwproces vast te stellen. Uiteraard is dit
niet een statisch beeld. Immers, zoals zoveel samenlevingen en bedrijfstakken is ook de
Nederlandse en Duitse bouwnijverheid volop in beweging. Daarbij worden ook
aandachtspunten met betrekking tot mogelijke achtergronden voor deze verschillen
geformuleerd, waarop in onder andere hoofdstuk 3 nader ingegaan zal worden.
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B
CULTUUR-ASPECTEN
B.l

INLEIDING

In deze bijlage worden enkeleonderdelen van de in hoofdstuk 3 genoemde "cultuur-aspecten"
besproken. Zij hebben in het eerste deel met name betrekking op het daar onderscheiden
aandachtsgebied "Mensen". In het kader van het bouwproces is de rol van mensen, en in het
bijzonder het gedrag van hen en verschillen daartussen, van belang. In deze bijlage wordt
daarom nader ingegaan op een mogelijke karakterisering van menselijk gedrag, door het
opstellen van beoogde patronen met betrekking tot dat gedrag.
Dat gedrag uit zich in het bouwproces bijvoorbeeld in verschillende bedrijfs- c.q.
organisatieculturen en organisatiestructuren, waarop verderop in deze bijlage nader ingegaan
wordt. Daarnaast uit het zich bijvoorbeeld ook in verschillen in het omspringen met contacten,
contracten en conflicten. Onder andere op deze onderscheiden aandachtsgebieden wordt nader
ingegaan in de hoofdstukken 2 en 3.
De verschillen in gedrag hebben veelal hun oorsprong in ontwikkelingen, die zich binnen een
bepaalde samenleving voordoen of voorgedaan hebben. Daarom wordt allereerst ook een
aanvullend aandachtsgebied"Algemeen" besproken, waarin vooral enkele min of meer
historische c.q. nationale aspecten behandeld worden voor zowel de Nederlandse alsook Duitse
samenleving, en hun onderlinge relaties en beînvloeding.

B.2

ALGEMEEN

B.2.1

Inleiding

Als mensen contact krijgen met mensen uit een andere "cultuur-achtergrond" worden meestal
eventuele bestaande verschillen tussen die mensen duidelijk. Dit geldt met name, wanneer
diegenen uit verschillende regio's en, in groter verband, uit verschillende landen afkomstig
zijn. In het kader van dit onderzoek wordt met name ingegaan op de situatie die ontstaat,
wanneer Nederlanders en Duitsers "naar elkaar kijken". Er worden enkele voorbeelden
gegeven van opinies en onderzoeken, die "het" zogenaamde beeld trachten te schetsen van de
Nederlands-Duitse verhouding. Uiteraard kan daarbij geen "absoluut" beeld weergegeven
worden, maar is het een interpretatie van een en ander.
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B.2.2

Beeld van "de" Nederlands-Duitse verhouding

Vrij recent zijn en worden er regelmatig artikelen over "de" verhouding tussen Nederland en
Duitsland in de breedst mogelijke zin gepubliceerd. Het zijn daarbij artikelen als resultaat van
wetenschappelijke onderzoeken, maar ook bijvoorbeeld opinies in dag- en weekbladen, etc.
Met elkaar .scheppen zij een beeld van hoe men over elkaar denkt.
Dat dit wel eens heftige reacties met zich mee kan brengen, zal niet verwonderlijk zijn. Immers,
wie wil er graag een negatief geluid over zijn of haar land horen? Ter illustratie worden enkele
artikelen en onderzoeken in het kort weergegeven. Uiteraard zijn er veel meer bekend dan hier
weergegeven. Boerrigter geeft bijvoorbeeld een overzicht over "Duitsland" in onderwijs en
onderzoek aan Nederlandse universiteiten [Boerrigter, 1994]. Ook Wielenga noemt diverse
bronnen in zijn proefschrift over Nederlands-Duitse betrekkingen [Wielenga, 1989]. Door Von
der Dunk wordt ook een en ander weergegeven over de betrekkingen tussen Nederland en
Duitsland [Dunk Von der, 1980]. Naast Nederlanders die over Duitsland schrijven, bestaan er
uiteraard ook Duitsers die over Nederland schrijven. Een voorbeeld is Zahn, die over "das
unbekannte Holland" een onderzoek gepubliceerd heeft, waarin hij Nederlanders "das
einmischungssüchtigste Volk der Erde" noemt [Zahn, 1984]. En uiteraard zijn er ook
Nederlanders die over Nederland schrijven, en Duitsers die over Duitsland schrijven [Iterson
Van and Olie, 1992; Röder u.a., 1985].
Om in het kader van dit onderzoek een globaal beeld te kunnen schetsen van de verhouding
tussen Nederland en Duitsland beperkt het zich in dit verband tot een korte weergave van de
onderstaande vrij recente artikelen met algemene opinies en onderzoeken.
(a) Algemene opinies:
Een artikel in Der Spiegel over "Frau Anlje in den Wechseljahren" gaf een sterk gechargeerd
beeld van een zogenaamde "identiteitscrisis" van de Nederlandse samenleving, gezien door de
Duitse journalist Wiedemann. Daarin komen met name zaken aan de orde, die ook in de
Nederlandse pers reeds ter discussie staan, zoals bijvoorbeeld criminaliteit en druggebruik en beleid, genetische manipulatie van koeien, discriminatie, etc. De teneur van dit artikel is met
name, dat Nederland echt niet dat tolerante, liberale en pittoreske land is, zoals dat vaak
genoemd wordt als (gechargeerd) beeld. Het wordt zelfs voorzichtig anti-Duits genoemd,
gebaseerd op onder andere het oorlogsverleden. Wel wordt Nederland als één van de meest
geliefde buurlanden van Duitsland gezien [Wiedemann, 1994].
Als reactie op het artikel van Wiedemann is door Bleich een artikel geschreven met de titel: "Der
Spiegel deelt slagen uit onder de gordel". Bleich noemt daarin het bewuste artikel "beledigend
en schandelijk" [Bleich, 1994].

Intermezzo
Dat ook de Fransen nogal eens kritisch op de Nederlandse situatie reageren, vooral rond het
drugsbeleid, werd vrij recent duidelijk. Nederland werd door de Fransen zelfs "Narcostaat" genoemd.
Maar dergelijke kritiek geeft wel meer een beeld van "De pot verwijt de ketel dat hij zwan ziet",
zoals De Knegt en Hofland het verwoorden in hun artikel. Immers, de Fransen hebben ook het een
en ander teweeg gebracht met hun nucleaire proeven, dus hun reacties zouden nogal wat arrogant
genoemd kunnen worden. In datzelfde artikel wordt daarover een Belgische hoogleraar Europees
recht geciteerd, die zegt "De Franse arrogantie bestaat, 111ilar de Nederlandse evenzeer" .
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Daarnaast zegt hij: "Frankrijk heeft natuurlijk het gevoel dat het als groot land zijn mening kan
doordrukken. Nederland is altijd wantrouwend geweest ten opzichte van de grote buren Duitsland
en Frankrijk. Ook nu nog, al is het weliswaar geen oorlogsdreiging. Het is nu een bedreiging van
de vrijhandel. In tegenstelling tot de Belgen, die hebben geaccepteerd dat ze zich aan de grote
landen moeten aanpassen, blijft Nederland zich daar altijd tegen afzetten" [Knegt De en Hofland,
1996].

Een wat uitgebreidere reactie op het artikel van Wiedemann schreef onder andere Wielenga in
een artikel in De Volkskrant, waarin naar voren komt, dat het eigenlijk niet mogelijk is van een
land "het" juiste beeld te schetsen. Dit geldt zowel voor Nederland, als ook voor Duitsland. Hij
noemt bijvoorbeeld over de oorlogsperiode, dat de Nederlanders nogal eens de neiging hebben
om hun eigen straatje "schoon te vegen", en het "vuil over de oostgrens te schuiven".
Aansluitend stelt hij: "Wellicht kan Nederland, dat zo graag de wijsvinger heft en zo makkelijk
'woedend' wordt wanneer zich elders bedenkelijke ontwikkelingen voordoen, hier eens een
voorbe.eld aan Duitsland nemen. Geen land ter wereld heeft zich zo intensief met de donkere
zijden van het verleden beziggehouden als het naoorlogse West-Duitsland" [Wielenga, 1994].

Overigens wordt over de Duitse samenleving ook niet altijd positief geschreven door Duitsers
zelf. De journalist Leinemann geeft in een artikel in Der Spiegel aan, dat ook Duitsland in
wezen met een identiteitscrisis worstelt. Het oorlogsverleden speelt een rol, maar vooral ook
bijvoorbeeld de hereniging van Oost en West-duitsland geeft veel interne spanningen tussen
bevolkingsgroepen. Hij stelt: "Der Ernstfall jür die Deutschen ist nicht die Vergangenheit,
sondern die Ge genwart- die unverkraftete Einheit" [Leinemann, 1994]. Deze hereniging is
mede aanleiding voor Duitse enquêtes rondom onder andere het toekomstbeeld van Duitse
jongeren, bijvoorbeeld verwoord in het artikel "Wann möchten Sie sterben?" in Der Spiegel
[Spiegel Der, 1994d]. Ook Van Nuijsenburg gaat daar op in, in zijn artikel: "Vijjjaar na de
hereniging telt Duitsland nog twee volkeren" [Nuijsenburg Van, 1995a]. Hij merkt daarin op,
dat er door zowel "Ossi's" als "Wessi's" nog heel wat geklaagd wordt. Ter illustratie: De
bestuurlijke voorbereiding voor de samenvoeging van de deelstaat Brandenburg en en de
stadstaat Berlijn is bijvoorbeeld ook niet geheel vlekkeloos verlopen, zoals in een artikel van
Tebben beschreven wordt [Tebben, 1996]. In de loop van mei 1996 is door stemming zelfs
vooralsnog deze samenvoeging (voorlopig?) van de baan, waarbij overigens ook zowel Westals Oostduitse kiezers zowel voor- als tegenstemden.
In dit kader is wellicht ook de intreerede van Hofstede interessant, die een beeld geeft van de
Nederlandse cultuur, gezien door Nederlandse ogen. Daarin komen met name verschillende
rollen aan de orde, die de Nederlandse samenleving kenmerkt, geworteld in een "commercieelcalvinistisch denken", zoals hij dat uitdrukt [Hofstede, 1987]. De Nederlandse karaktertrekken
worden in zijn ogen dan ook nogal eens gesymboliseerd voorgesteld door een koopman en een
geestelijke, waarop ook Van lterson en Olie wijzen [Iterson Van and Olie, 1992].
Door Van Schendelen worden deze karaktertrekken ook aangehaald, als hij een Nederlander als
"koopman in domineesjurk" portretteert. Daarnaast geeft hij weer, dat Nederlanders nogal goed
zijn in "toneelspelen", vooral als daarmee een gesteld doel bereikt kan worden. Opgemerkt
wordt dan ook: "Nederland kan hypocrisie exporteren". Op de vraag of dit laatste als een
correct algemeen geldend beeld is weergegeven, wordt hier niet nader ingegaan.
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Wat wel genoemd kan worden is, dat Nederlanders bekend staan als goede handelaars en
onderhandelaars. En in dat verband kunnen de door Van Schendeten in hetzelfde artikel
aangehaalde opvattingen rondom cursussen onderhandelingskunde van belang genoemd
worden. Daarin wordt namelijk mensen veelal aangeraden: "... zich anders voor te doen dan ze
zijn: Eerst overvragen en onderbieden, en vervolgens listig tot concensus komen" [Schendelen
Van, 1996]. Dat dit echter niet altijd als positief overkomt bij de partij "aan de andere zijde van
de tafel" zal duidelijk zijn. Maar blijkbaar hoort toneelspel bij het leven, "zelfs in de
huiskamer", zoals Van Schendelen het constateert. Eerlijkheid duurt echter ook in zo'n geval
nog altijd het langst.
(b) Wetenschappelijke onderzoeken:
Mede ingegeven door al of niet gechargeerde (voor)oordelen over hoe Nederlanders over
Duitsers denken en omgekeerd, zijn in de afgelopen periode diverse onderzoeken uitgevoerd en
gepubliceerd Door bijvoorbeeld het Instituut Oingendael is een enquête uitgevoerd onder
groepen jongeren in de leeftijdscategorie van vijftien tot en met negentien jaar. Daarin kwam
naar voren, dat de houding van Nederlandse jongeren tegenover Duitse jongeren bij circa 56 %
van de ondervraagden ronduit negatief was. Tegenover de andere EG-landen was de houding
veel positiever, behalve tegenover Ierland. Enkele veelgenoemde eigenschappen van Duitsers
waren: Overheersend (circa 71 %), arrogant (circa 60 %), oorlogszuchtig (circa 46%) en
vredelievend (circa 19 %). Een minderheid van circa 42% bezit een minimale kennis van
Duitsland in het algemeen. Overigens bleek, dat hoe hoger het opleidingsniveau, des te groter
de kennis over Duitsland in het algemeen aanwezig was, en des te kleiner de groep met een
uitgesproken positieve of negatieve houding tegenover Duitsers was. Bij dit onderzoek kwam
naar voren, dat het nagenoeg geen verschil maakte of de ondervraagden wel of niet uit de streek
langs de grens met Duitsland afkomstig waren [lansen, 1993].

Een vergelijking van Nederlands-Duitse verhoudingen in het grensgebied Euregio is onder
andere gemaakt door de Westfälische Wilhelms-Universität uit Münster, in samenwerking met
de Hogeschool Enschede. Kenmerkend voor dat onderzoek is, dat de enquêtes parallel tussen
Nederlanders en Duitsers uitgevoerd zijn.
Daarin zijn een aantal stereotype kenmerken van de bevolkingsgroepen (privé-huishoudens van
18 jaar en ouder) onderzocht die een "emotionele oriëntering" mogelijk maken, zoals
bijvoorbeeld: Tolerant, liberaal, gevoel voor humor, sympathiek, gezellig en vriendelijk.
Daaruit is gebleken dat, met betrekking tot deze emotionele beoordelingen, Duitsers aanzienlijk
positiever over Nederlanders dachten dan andersom. Het zelfbeeld van de Duitsers
correspondeerde in sterke mate met hoe een Nederlander tegen een Duitser aankijkt.
Een verklaring voor deze resultaten wordt onder andere gezocht in de grote kennis van de
Duitse taal, en de hogere consumptie van Duitse televisieprogramma's door Nederlanders. Dit
heeft mogelijk als resultaat dat "... de waarderingen van Nederlanders voor Duitsers met
betrekking tot de genoemde stereotype kenmerken kunnen worden gezien als waarneming van
Duits zelfbesef en dus meer door ervaring dan door vooroordeel gestuurd zijn". Vergelijkende
resultaten zijn ook geconstateerd voor stereotypen, die in verband staan met werkverhoudingen
en discipline-waarden. Afwijkende resultaten kwamen aan het licht bij de stereotypen
heerszuchtig, arrogant en betweterig. De Nederlanders keken daarbij duidelijk negatiever tegen

de Duitsers aan, dan de Duitsers over zichzelf dachten. Dit onderzoek lijkt dus een bevestiging
van de in de algemene opinie geconstateerde emotionele afstand van Nederlanders ten opzichte
van Duitsers. Wel kwam ook naar voren, dat Nederlanders en Duitsers elkaar tegenwoordig
minder als buitenlanders zien, en elkaar een bijzondere status toekennen. Er zijn veel meer
overeenkomsten dan scheidslijnen [Blank en Wiengam, 1994].
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In aansluiting op het voorgaande worden hier een tweetal door Bläsing in zijn intreerede
genoemde uitspraken weergegeven van respectievelijk Bundespräsident Richard von
Weizsäcker en Bundeskanzler Heirnut Kohl, namelijk: "Mann muss zwischen Deutschen und
Niederländern ja immer aufpassen. Sie sind sich so ähnlich und doch so verschieden"
[Weizsäcker Von, 1985]. En vervolgens: "Verspielen wirnicht die Chance der Geschichte,
sondern setzen wiralles daran, Frieden und Preiheit auch für kunftige Generationen zu sichern,
indem wir- Deutsche und Niederländer- den Weg der europäischen Einigung unbeiirt
weitergehen". En ook: "Und warurn sollen wir eigentlichjetzt nicht Freunde sein und trotzdem
in einigen Punkten eine andere Meinung haben?" [Kohl, 1993]. DezelfdeBläsing geeft daarbij

ook aan, dat "het" Duitsland-beeld niet bestaat, evenmin als "het" Nederland-beeld. Hooguit
kan het daarbij gaan om een aantal overkoepelende symbolen, en de daaronder ervaren
gemeenschappelijke geschiedenis [Bläsing, 1994].
Resultaten uit in het voorgaande genoemde onderzoeken hebben er onder andere in OostNederland toe geleid, dat in het onderwijs extra aandacht wordt geschonken aan het wegnemen
van vooroordelen tussen Nederlanders en Duitsers, wat wellicht voor de toekomstige
generaties een positieve uitwerking heeft op het met elkaar "als goede buren" om kunnen gaan
in het "Europa van de toekomst".
Afsluitend wordt in afbeelding B.l een karikatuur weergegeven, welke ingaat op de goede
mogelijkheden van Nederlandse bouwbedrijven in Duitsland, uitgebeeld door de min of meer
legendarische rivaliteit tussen Nederland en Duitsland op het gebied van voetbal [Cobouw,
1993]. Bij de goede mogelijkheden voor Nederlandse bouwbedrijven in Duitsland kan wellicht
de relativerende uitspraak van Spekhorst in ogenschouw genomen te worden, die onder andere
tot voorzichtigheid in de omgang tussen Nederlanders en Duitsers maant als hij zegt: "... want
je mag niet als een wals over de (Duitse) markt heen proberen te gaan. Je mag hooguit denken
dat onze (Nederlandse) aanpak beter is, maar het vooral nooit zeggen" [Spekhorst, 1994].

Afbeelding B.l Karikatuur van succes van Nederlandse bouwers en voetballers in
Duitsland [Cobouw, 1993]
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8.3

MENSEN

B.3.1

Inleiding

Er wordt in de volgende paragrafen voornamelijk gekeken naar cultuur-aspecten in de vorm
van gedrag van mensen, en hoe dat gekarakteriseerd kan worden. Om dat gedrag te kunnen
karakteriseren zijn diverse benaderingen mogelijk. Allereerst worden enkele benaderingswijzen
besproken aan de hand van reeds uitgevoerde onderzoeken. Deze inventarisatie dient om een
beeld te schetsen van het aandachtsgebied "Mensen". Vervolgens wordt een keuze gemaakt
voor de in dit onderzoek te hanteren wijze voor karakterisering van menselijk gedrag, tegen
welke achtergrond onder andere in hoofdstuk 3 de analyses van de overige aandachtsgebieden
vormgegeven worden.
B.3.2

Enkele benaderingswijzen voor menselijk gedrag

Om meer inzicht te krijgen in mogelijke benaderingen rondom cultuur-aspecten, in het
bijzonder het menselijk gedrag, wordt een aantal benaderingen besproken. Cultuur-aspecten
kunnen bijvoorbeeld vergeleken worden vanuit het gezichtspunt van de samenleving als geheel.
Deze benadering wordt met name toegepast in het cultureel-antropologische vakgebied. Ook
kan het bijvoorbeeld sociologisch benaderd worden, vanuit het gezichtspunt van een
samenleving, bijvoorbeeld een organisatie. Dit kunnen bijvoorbeeld bedrijfsorganisaties zijn,
maar ook verenigingen, religieuze genootschappen, etc. Daarnaast kan bijvoorbeeld ook een
benadering vanuit het gezichtspunt van de geschiedenis (ontwikkeling) van een samenleving
toegepast worden. Uiteraard zijn er meerdere benaderingen mogelijk, maar de drie hierboven
genoemde benaderingen worden nogal eens toegepast in het onderzoek naar cultuur-aspecten.
Kort samengevat worden van de volgende benaderingswijzen in het kort enkele onderzoeken
toegelicht:
(a)
(b)
(c)

Cultureel-antropologische benadering;
Sociologische benadering;
Geschiedkundige benadering.

(a) Cultureel-antropologische benadering:
Deze benaderingswijze beschrijft de samenleving van een land of een volk als geheel, en daarin
met name het leven en werken. Zoals Van Dijk aangeeft heeft deze benaderingswijze met name
betrekking op het onderzoeken van de volgende aspecten [Dijk Van, 1993]:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Economische systeem;
Politieke systeem;
Verwantschap;
Religie;
Uitingen van kunst en wetenschap.

Deze aspecten worden onderzocht door aan de desbetreffende samenleving deel te nemen. Dit
kan in de vorm van participerend onderzoek, zoals ook door onder andere Spradley, Elden en
Levin en Olila beschreven is. Zo ontstaat een beeld van het leven en werken van de
samenleving, en kan een karakterisering gemaakt worden van cultuur-aspecten in
samenlevingen [Spradley, 1980; Elden and Levin, 1991; Dijk Van, 1993; Olila, 1994].
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Om een invulling te kunnen maken van de diverse aspecten zijn dan bijvoorbeeld nationale
jaarboeken erg nuttig, waarin diverse economische, politieke en religieuze aspecten opgesomd
worden. Een voorbeeld is het Duitse jaarboek van Rohlfs en Schäfer [Rohlfs und Schäfer,
1993].
(b) Sociologische benadering:
Bij deze benaderingswijze gaat het vooral om gedragingen van mensen in een samenleving. Dit
kan zijn in een land, maar ook en vooral in een organisatie, bijvoorbeeld een
bedrijfsorganisatie. Deze gedragingen worden gerelateerd aan een aantal aspecten, door
Hofstede "dimensies" genoemd.
Hij onderscheidt de volgende [Hofstede, 1980; 1991]:
(1)
(2)
(3)
(4)

Machtafstand;
Collectivisme /Individualisme;
Femininisme/ Masculiniteit;
Onzekerheidsvermijding.

Deze vier dimensies gebruikt hij om het gedrag van (een groep) mensen te kunnen
karakteriseren. Door het uitvoeren van inventarisaties en enquêtes wordt data verzameld,
waarmee een verband gelegd wordt tussen de vier dimensies en gedragingen van groepen van
mensen. Een in de periode van 1967 tot en met 1973 uitgevoerd internationaal grootschalig
onderzoek op deze wijze, gaf een verschillende "inschaling" te zien van gedragingen van
diverse nationaliteiten mensen naast elkaar. Interessant aan dit onderzoek was, dat
verschillende continenten erin betrokken werden. Daarbij zijn ook Nederland en Duitsland
onderzocht. Aansluitend is ook onderzocht wat voor de genoemde dimensies de praktische
consequenties waren voor bijvoorbeeld politiek en ideeën in samenlevingen. Hofstede heeft een
en ander uitgewerkt rondom dit zogenaamde Hermes-onderzoek [Hofstede, 1980; 1991].
Als vervolg op deze benadering zijn diverse andere onderzoeken uitgevoerd binnen
organisaties, vooral op het gebied van de bedrijfscultuur. Onder andere het onderzoek van
Sanders en Neuijen heeft daarop betrekking, evenals het onderzoek van Seymour en Rooke
[Sanders en Neuijen, 1987; Seymour and Rooke, 1995]. Door Mintzberg is ook uitgebreid
onderzoek op dat gebied uitgevoerd, met name met betrekking tot de relatie tussen
organisatiestructuur en bedrijfscultuur [Mintzberg, 1983; 1989].
(c) Geschiedkundige benadering:
Wanneer men cultuur-aspecten wenst te onderzoeken, wordt ook wel gebruik gemaakt van de
geschiedenis. Daarbij wordt met name getracht om vanuit gebeurtenissen in het verleden de
ontwikkelingen in de tijd tot het heden te verklaren. Dit soort onderzoeken is doorgaans
beschrijvend van aard.

Intermezzo
In dit verband is de uitspraak van Arendt over geschiedschrijving wellicht interessant, die zegt:
"All historiography is necessarily salvation and frequently justijication" . Dit duidt op de veelal
verwrongen geschiedschrijving van diverse landen, die daarmee hun eigen verleden weru;en
«schoon" te praten. De voormalige DDR is een voorbeeld van een dergelijk land, zoals Verbeeck
opgemerkt heeft [Verbeeck, 1992].
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De nadruk ligt daarbij met name op het beschrijven van bepaalde zaken, welke het collectieve

gedrag van bevolkingsgroepen sterk kunnen beïnvloeden.
Als men de verhouding tussen Nederland en Duitsland bekijkt, kan bijvoorbeeld de tweede
wereldoorlog wel danig van invloed zijn over hoe men over elkaar denkt, en tegen elkaar
aankijkt. Opmerkingen over Duitsers van Nederlanders die deze oorlog hebben meegemaakt
zijn nogal eens in de trant van: "Laat ze eerst mijnfiets maar weer eens terugbrengen". Vaak
gaat daar veel geleden oorlogsleed achter schuil.
De artikelen en onderzoeken, die in het begin van deze bijlage een beeld schetsen van de
Nederlands-Duitse verhouding, geven enkele interpretaties rondom dit thema weer. Het
proefschrift van Wielenga bijvoorbeeld geeft aan hoe moeizaam de na-oorlogse verhoudingen
tussen de twee landen verliepen, en anderzijds ook hoezeer men elkaar in vooral economisch
opzicht nodig had en heeft. Ter illustratie geeft afbeelding B.2 een karikatuur weer van een
beeld van de Nederlands-Duitse naoorlogse betrekkingen [Wielenga, 1989].

Afbeelding B.2 Karikatuur van de Nederlands-Duitse naoorlogse betrekkingen
[Wielenga, 1989]
B.3.3

Gekozen benaderingswijze

De als uitgangspunten gemaakte keuzen voor aandachtspunten, als uiting van menselijk gedrag
in het bouwproces, resulteren erin dat in deze bijlage naar het aandachtsgebied "Mensen"
vooral gekeken zal worden aan de hand van een benaderingswijze, welke aansluit op de in het
voorgaande beschreven sociologische benadering. Die benadering wordt er immers door
gekenmerkt, dat ze vooral gedragingen van groepen van mensen beschrijft.

266

bijlage B: cultuur-aspecten

En dan vooral binnen een samenleving, met name in het kader van dit onderzoek binnen
(bedrijfs)organisaties als deelnemende partijen in het bouwproces. De door onder andere
Hofstede uitgevoerde onderzoeken met betrekking tot menselijk gedrag dienen daarbij als kader
[Hofstede, 1980; 1991]. In de volgende paragrafen wordt daarvan een nadere uitwerking
gegeven, waarmee wordt beoogd om een karakterisering van "typisch Nederlands" en "typisch
Duits" gedrag te kunnen maken. Uiteraard zal duidelijk zijn dat dat niet algemeen voor elk
individu geldig verklaard kan worden. Halkes wijst daar ook op, als ze stelt: "Exporteurs
moeten er rekening mee houden dat dé Duitser niet bestaat. Hij moet zakendoen met
Hamburgers, Berliners of Franlifurters en die zijn trots op hun ajlwmst" [Halkes, 1996]. Met

name daarom wordt hier slechts een globale karakterisering beoogd in de vorm van "patronen"
van menselijk gedrag. Daarvan zullen de relevante resultaten in hoofdstuk 3 opgenomen
worden voor analyse van enkele van de overige in hoofdstuk 2 en 3 genoemde
aandachtspunten als uiting van menselijk gedrag in het bouwproces.

B.4

PATRONEN VAN MENSELIJK GEDRAG

B.4.1 . Inleiding

Het gedrag van mensen, zoals zij dat in samenlevingen in het algemeen en in het bouwproces in
het bijzonder uiten, is per individu nogal verschillend. Ieder heeft immers een eigen, unieke
persoonlijkheid. Toch zijn in dat gedrag enige patronen te herkennen, waarop onder andere
onderzoek van Hofstede nader ingaat. Daarmee wordt in het kader van dit onderzoek beoogd
om een globale karakterisering van "typisch Nederlands" en "typisch Duits" gedrag te kunnen
maken. Dat deze karakteriseringen niet als een aboluut algemeen geldend verschijnsel
geformuleerd kunnen worden, zal duidelijk zijn. Desondanks kunnen zij wel een "richting" van
gedragspatronen aangeven.
B.4.2

Hofstede: De sociologische benadering

Als basis voor de analyse van menselijk gedrag als een onderdeel van cultuur-aspecten is in het
voorgaande om verschillende redenen gekozen voor de theorie, zoals die met name door
Hofstede uitgewerkt is.
Het gaat bij de theorie van Hofstede vooral om gedragingen van mensen in een samenleving,
door hem onder andere "collectieve mentale programmering" genoemd [Hofstede, 1980;
1991]. Hofstede heeft daarbij vooral naar bedrijfsorganisaties gekeken, en daarvoor onder
andere het genoemde internationale Hermes-onderzoek uitgevoerd. Dit sluit aan bij dit
onderzoek, waarin met name gelet wordt op de organisatie van het bouwproces, en dan in het
bijzonder op diverse betrokken partijen (bedrijven) daarin.
Gedragingen worden door hem gerelateerd aan een aantal aspecten, "dimensies" genoemd. Hij
geeft daarbij aan, dat de resultaten uit het Hermes-onderzoek vooral gericht zijn op de
"nationale" gedragingen van mensen. Daarmee is het belang van zijn theorie voor het
aandachtsgebied "Mensen" in dit onderzoek aangeduid. Zijn theorie kan als uitgangspunt
bruikbaar zijn om als basis voor een vergelijking van bedrijfsculturen en gedragingen van
mensen daarin te dienen. Onder andere Sanders en Neuijen hebben zijn theorie dan ook in hun
onderzoek naar bedrijfsculturen gebruikt [Sanders en Neuijen, 1987].
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Het is overigens geen theorie met een uitputtend aantal "dimensies", maar geeft vooral aanzet
tot het opstellen van patronen van gedrag van mensen, met name binnen (bedrijfs)organisaties.
Daarin ligt dan ook vooral de waarde voor dit onderzoek. Mede in verband hiermee kunnen de
bevindingen in deze bijlage dan ook dienen voor een nadere analyse van het aandachtsgebied
"Bedrijfscultuur en -Organisatie" in hoofdstuk 3, als uitingsvorm van menselijk gedrag in het
bouwproces. Aan de hand van het Hermes-onderzoek wordt de door Hofstede gevolgde
theorie toegelicht, met name op de volgende voor dit onderzoek beschouwde punten:
(a)
(b)
(c)
( d)
(e)

Dimensies;
Karakterisering van dimensies in organisaties;
Scores van dimensies in organisaties;
Dimensie-scores als basis voor gedrags-patronen;
Gedrags-patronen als basis voor cultuur-profielen.

(a) Dimensies:
Hofstede onderscheidt de volgende vier dimensies [Hofstede, 1980; 1991]:
(1)
(2)
(3)
(4)

Machtofstand;
Collectivisme I Individualisme;
Femininisme/ Masculiniteit;
Onzekerheidsvermijding.

Intermezzo
Deze dimensies komen overeen met een aantal in de vijftiger jaren door Inkeles en I..evinson
genoemde wereldwijde gemeenschappelijke grondproblemen voor nationale culturen, namelijk
[Inkeles and Levinson, 1954]:

(a)
(b)

(c)

De verhouding tot gezag;
Het heersende beeld dat de mensen van zichzelf hebben, met name ten aanzien van:
-de verhouding tussen individu en samenleving;
- de gewenste rallen van mannen en van vrouwen;
Manieren van omgaan met conflicten, waaronder het beheersen van agressie en het uiten
van gevoelens.

Met behulp van de vier dimensies beschrijft Hofstede het karakteristieke gedrag van een groep
mensen, geplaatst in een bedrijfsorganisatie, tegen de achtergrond van hun nationale cultuur.
Inventarisaties en enquêtes binnen bedrijven in een bedrijfsproces zijn daarbij middel om data te
verzamelen. Deze data is in het Hermes-onderzoek in de periode van 1967 tot en met 1973
verzameld uit een onderzoekspopulatie van circa 60.000 werknemers, verspreid over
bedrijfsorganisaties in circa 66Ianden. De verschillende bedrijfsorganisaties hadden daarbij als
belangrijke overeenkomst, dat zij allen behoorden tot hetzelfde internationale bedrijf.
In het kort worden de genoemde dimensies van menselijk gedrag toegelicht, met daarbij een
korte typering van organisaties in relatie tot de genoemde dimensies.
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(1) Machtafstand:
De door Hofstede gehanteerde definitie van machtafstand is: "De mate waarin de minder
machtige /~den van instituties of organisaties in een land verwachten en accepteren dat de macht
ongelijk verdeeld is. Daarin zijn instituties de bouwstenen van een samenleving, zoals het
gezin, de school en de woongemeenschap. Organisaties zijn de plaatsen waar mensen werken".
Bij organisaties heeft deze dimensie vooral betrekking op de stijl van leidinggeven,
bijvoorbeeld sterk autocratisch of paternalistisch.
(2) Collectivisme I Indiviciualisme:
De definities volgens Hofstede zijn: "Een samenleving is individualistisch als de onderlinge
banden tussen individuen los zijn: ledereen wordt geacht uitsluitend te zorgen voor zichzelf en
voor zijn of haar naaste familie. Een samenleving is collectivistisch als individuen vanaf hun
geboorte opgenomen zijn in sterke, hechte groepen, die hun levenslang beschreming bieden in
ruil voor onvoorwaardelijke loyaliteit".
De dimensie collectivisme heeft vooral betrekking op een organisatie, wanneer daar groot
belang gehecht wordt aan training en opleiding, goede werkomstandigheden en het gebruiken
van talenten. Bij individualisme wordt vooral belang gehecht aan vrije tijd, vrijheid in het werk
en aan uitdaging in het werk.
(3) Femininisme I Masculiniteit:
Deze dimensies worden als volgt gedefinieerd: "Een samenleving is masculien als sociale
sekse-rollen duidelijk gescheiden zijn: Mannen worden geacht assertief en hard te zijn en
gericht op materieel succes; vrouwen horen bescheiden en teder te zijn en vooral gericht op de
kwaliteit van het bestaan. Een samenleving isfemininien als sociale sekse-rollen elkaar
overlappen: liJwel mannen als vrouwen worden geacht bescheiden en teder te zijn en gericht
op de kwaliteit van het bestaan".
Een organisatie wordt vooral als femininien beschouwd, wanneer groot belang wordt gehecht
aan een goede werkrelatie met de directe chef, een goede samenwerking met collega's, een
prettige woonomgeving en de zekerheid van het kunnen blijven werken bij de huidige
werkgever. Het wordt vooral als masculien beschouwd, als er veel belang gehecht wordt aan
een hoog inkomen, erkenning van prestaties, promotiemogelijkheden en uitdaging in het werk.
(4) Onzekerheidsvermijding:
De door Hofstede gehanteerde definitie is: "De mate waarin de leden van een cultuur zich
bedreigd voelen door onzekere of onbekende situaties; dit gevoel wordt onder andere
uitgedrukt in nerveuze spanning en in een behoefte aan voorspelbaarheid: Aanformele of
informele regels".
Een organisatie is vooral onzekerheidsvermijdend, wanneer men afkerig is van nieuwe
ontwikkelingen, immers: "Wat anders is, is gevaarlijk".
DoorRookeen Seymour is er (terecht) op gewezen dat de vier door Hofstede gehanteerde
dimensies niet een volledige "dekking" kunnen geven voor een karakterisering van menselijk
gedrag. Immers, er blijken bijvoorbeeld ook nogal eens verschillen te bestaan tussen
opvattingen binnen een lánd [Rooke and Seymour, 1995]. Ook Hofstede heeft dit later erkend
Hij noemt bijvoorbeeld een onderzoek van Pradhan, die gedragsverschillen ontdekte in het land
van onderzoek met betrekking tot bijvoorbeeld de interpretatie van "deugd" en "waarheid". In
het westen van dat land bleek men relatief meer waarde te hechten aan "waarheid" dan aan
"deugd", in het oosten van datzelfde land was dit in enigermate andersom [Hofstede, 199la].
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Hiermee is uiteraard niet aangetoond dat de methode van Hofstede fout is, maar het geeft
slechts weer dat zij niet compleet is. Maar ondanks dat kan zij echter in dit onderzoek nog wel
dienen voor een aanzet tot het opstellen van beoogde patronen van menselijk gedrag. En dat is
wat in de inleiding van deze paragraaf bedoeld is. Ter illustratie is in afbeelding B.3 een
karikatuur weergegeven van vermeende gedragsverschillen tussen voormalige Oost- en
Westduitse inwoners in de periode kort na de officiële hereniging in 1990 [Henniger und
Wieczorek, circa 1993].

Wir Brüder und Schwestern
Heute: MiG Schulden leben
Während der Ossi Geldpumpeo als Vorbereltung
zum Baokraub ansieht ...

... slnd lOr den Wessi Kredite und Hypotheken
ein unerläBiîches Statussymbol.

Afbeelding B.3 Karikatuur van vermeend Oost- en Westduits gedrag
[Henniger und Wieczorek, circa 1993]

Intermezzo
De integratie van de bewoners uit "Oost" en "West" in het huidige Duitsland verloopt echter niet
altijd even soepel. Daarnaast zijn ook nog de problemen met bijvoorbeeld de terugkeer van
"Aussiedler", mensen die tijdens het communistische regime in de voormatige DDR gevlucht zijn
naar "het Westen". Deze extra toestroom van mensen geeft een vergrote druk op de woningmarkt,
wat wellicht bi!Ulen afzienbare termijn opgelost kan worden [Kelle, 1994].

(b) Karakterisering van dimensies in organisaties:
Diverse vragenlijsten zijn opgesteld voor vastellen van de dimensies van gedrag bij de
onderzochte organisaties. Daarbij is gebruik gemaakt van de in bovenstaande opsomming
genoemde typering voor organisaties, gerelateeerd aan de dimensies.
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Voor de vier dimensies zijn vervolgens op basis van de resultaten scores vastgesteld Deze
kunnen als volgt gekarakteriseerd worden:
(l)Klein - - - - - - Machtafstand-----Groot
(2) Collectivisme
Individualisme
(3) Femininisme
Masculiniteit
(4) Zwak - - - - Onzekeyheidsvermijding - - - Sterk

(c) Scores van dimensies in organisaties:
De scores van de bedrijfsorganisaties in de desbetreffende landen zijn uitgezet in zes tweedimensionale matrices, waarbij telkens de scores per land voor twee dimensies tegen elkaar
uitgezet zijn. In de afbeeldingen B.4 tot en met B.9 zijn de genoemde matrices met daarin
scores voor dimensies van menselijk gedrag binnen bedrijfsorganisaties in diverse landen
(nationale vestigingen) weergegeven. Deze zijn verdeeld over verschillende landengroepen
weergegeven.

In elke matrix zijn de scores voor de dimensies met betrekking tot respectievelijk Nederland en
Duitsland in het bijzonder met respectievelijk "Net" (Netherlands) en "Ger" (Germany)
aangeduid [Hofstede, 1991].
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Afbeelding B.4 Scores voor de dimensies Machtafstand en Collectivisme I
Individualisme [Hofstede, 1991]
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Afbeelding B.6 Scores voor de dimensies Femininiteit I Masculiniteit en Collectivisme I
Individualisme [Hofstede, 1991]
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Afbeelding B.9 Scores voor de dimensies Machtafstand en Onzekerheidsvermijding
[Hofstede, 1991]

(d) Dimensiescores als basis voor gedragspatronen:
De in de matrices weergegeven resultaten kunnen op basis van de gegeven definities per
dimensie niet rechtstreeks vertaald worden naar kenmerken voor "de" Nederlandse en Duitse
organisaties. Ze geven immers slechts een beeld van hoe het functioneren van een organisatie te
karakteriseren valt in de context van de nationale cultuur. Wel kunnen ze als een indicatie
dienen voor de richting, waarin "het" gedrag van respectievelijk Nederlanders en Duitsers neigt
in organisaties. Daarmee kan uit de voorgaande matrices het volgende weergegeven worden
voor de verhouding van de scores tussen respectievelijk Nederland en Duitsland:
( 1)
(2)
( 3)
(4)

Voor Nederland geldt een nagenoeg gelijke machtafstand als voor
Duitsland;
Duitsland kent een grotere mate van collectivisme dan Nederland.
Nederland is voornamelijk als femininien te karakteriseren; Duitsland vooral als
masculien;
Duitsland kent een grotere mate van onzekerheidsvermijding dan Nederland.

(e) Gedragspatronen als basis voor cultuurprofielen:
Voor organisaties worden door Hofstede een aantal concurrentievoordelen genoemd, wanneer
zij gekenmerkt worden door een bepaalde score voor verschillende dimensies. Hij vertaalt deze
in zogenaamde "cultuurprofielen". In afbeelding B.lO zijn deze weergegeven [Hofstede,
1991].
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Afbeelding B.IO Concurrentievoordelen van verschillende cultuurprofielen
[Hofstede, I991]

Uit de dimensiescores en uit afbeelding B.lO kan afgeleid worden, dat een organisatie met
medewerkers met de volgende patronen van menselijk gedrag relatief goed in de Nederlandse
samenleving zou kunnen passen [Hofstede, 1991]:
(I)
(2)
(3)
(4)

Aanvaarden van verantwoordelijkheid;
Mobiliteit van het management;
Persoonlijke dienstverlening, productie op specificatie van de klant,
landbouw, biochemie;
FLmdamentele innovaties.

Voor een organisatie met medewerkers die relatief goed in de Duitse samenleving zou kunnen
passen, zijn met name de volgende patronen van menselijk gedrag van belang:
(I)
(2)
( 3)
(4)

Aanvaarden van verantwoordelijkheid;
Binding aan de werkgever;
Efficiënte fabricage, massaproductie, zware industrie, bulkchemie;
Precisie.

Daarbij elient overigens opgemerkt te worden, dat de hier door Hofstede genoemde specifieke
branches niet als absoluut beschouwd kunnen worden. Het geeft vooral weer dat de genoemde
dimensies in zijn optiek wellicht kenmerkend zijn voor de door hem genoemde situatie in de
genoemde branches. Maar wellicht heeft dat ook te maken met het imago van die branches.
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B.4.3

Resumerend

De beschreven theoretische benadering met de genoemde resultaten is weliswaar niet
uitputtend, maar kan wel als aanzet voor de verdere uitvoering van het onderzoek dienen.
Voor een nadere analyse van de andere in hoofdstuk 3 onderscheiden aandachtsgebieden van
cultuur-aspecten, in het bijzonder bedrijfs- c.q. organisatiecultuur en in het verlengde daarvan
organisatiestructuur, worden aan de theorie van Hofstede vooral de theorieën van onder andere
Sanders en Neuijen en Mintzberg gekoppeld. Daarop wordt in het volgende deel van deze
bijlage B ingegaan.

B.S

BEDRIJFSCULTUUR EN ORGANISATIESTRUCTUUR

B.S.l

Inleiding

Verschillende bedrijfs- c.q. organisatieculturen en organisaties (met name in de vorm van
organisatiestructuren) zijn als uiting van menselijk gedrag in het bedrijfsleven waarneembaar.
Ook in de bouwnijverheid kunnen dergelijke zaken waargenomen worden, vertaald in "typisch
Nederlands" en "typisch Duits" gedrag in het bouwproces. Zij vormen één van de ·
achtergronden, waarin verschillen tussen Nederland en Duitsland in de organisatie van het
bouwproces tot uiting komen.
Als uitgangspunt voor het analyseren van bedrijfs- c.q. organisatieculturen en organisatiestructuren wordt een benaderingswijze gekozen, welke aansluit op de in het eerste deel van
deze bijlage B beschreven sociologische benadering. Die wordt er immers door gekenmerkt,
dat ze vooral gedragingen van groepen van mensen beschrijft; en dan vooral binnen een
samenleving, met name binnen (bedrijfs)organisaties. De onderzoeken van onder andere
Hofstede en Sanders en Neuijen dienen daarbij als kader [Hofstede, 1980; 1991; Sanders en
Neuijen, 1987]. Ook onderzoeken van Mintzberg worden in dit verband beschouwd. Hij
beschrijft bedrijfs- c.q. organisatiecultuur tegen een internationale context, met in het verlengde
daarvan de organisatiestructuur [Mintzberg, 1983; 1989]. In de volgende paragrafen wordt een
nadere uitwerking van een en ander gegeven. Daarbij wordt vooraf ingegaan op onder andere
het belang van inzicht in bedrijfscultuur, waaronder in het kader van dit onderzoek tevens
organisatiecultuur verstaan kan worden.
B.5.2

Inzicht in bedrijfscultuur

Het hebben van inzicht in de eigen bedrijfscultuur kan voor bedrijven c.q. organisaties
belangrijk zijn. Redenen daarvoor kunnen bijvoorbeeld zijn, dat men inzicht wil krijgen in het
karakter van de organisatie, en daarmee kunnen beoordelen welk type medewerkers het best op
welke plaats binnen de organisatie geplaatst kunnen worden. Maar ook kan het bijvoorbeeld
gewenst zijn door de directie om een kritische spiegel voorgehouden te krijgen over het reilen
en zeilen van de organisatie. Op een beschrijvende wijze wordt dan een overzicht verkregen
van de in de organisatie heersende bedrijfscultuur [Sanders en Neuijen, 1987]. Daarmee
probeert men dan de eigen organisatie beter te leren kennen; zowel de moeder- alsook de
dochter- en zusterbedrijven. In het kader van bijvoorbeeld kwaliteitsdetiken kan die informatie.
dan aangewend worden om intei:ne en externe procedures op elkaar af te stemmen,
medewerkers te motiveren, etc.
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Daarnaast speelt ook nogal eens een zekere trend rondom organisatie- en managementaspecten
een rol. Immers, door diverse trainers en consultants wordt inzicht en verbetering van de
bedrijfscultuur als hét middel van rendementsverbetering gezien. Of dat werkelijk zo is, kan
echter betwijfeld worden, aangezien zoveel meer aspecten een rol spelen. Door Bouman en
Rogerna is een en ander nader toegelicht [Bouman en Hogema, 1995].
Ter illustratie zijn hier enkele door Koot vermelde onderzoeksresultaten weergegeven, die zich
met name richten op de normatieve waarde van bedrijfscultuur. Daarbij staat vooral het doel
van bedrijfscultuur centraal. Hij stelt dat sommige directies dusdanig veel waarde hechtten aan
het hebben van een bepaalde bedrijfscultuur ("corporate culture"), dat ze daarmee zelfs het
succes van hun onderneming verklaarden. De motivering van medewerkers door stimulering
van het "wij-gevoel" speelde in hun visie daarin een grote rol. Die verklaring bleek daarna
echter niet te handhaven, zoals uit de volgende voorbeelden blijkt: "... In 1986 verkaarde hij
(topman van Philips) op een .~>ymposium in Amsterdam dat Philips altijd een corporate culture
heeft gekend en dat dit gegeven de verklaring biedt voor het succes van de onderneming. Zijn
woorden waren nog niet koud gezegd of de berichten over teruglopende marktaandelen,
verliezen en gedwongen ontslagen kwamen in de kranten". En ook: "....(topman van KIM)
heeft in de afgelopenjaren in nauwe samenwerking met zijn kwaliteitsstaf er alles aan gedaan
om een corporale imago van zorgvuldigheid en aandacht op te bouwen. Tot er een kink in de
kabel kwam door de stakingsacties van de bagageajhandelaars, die opmerkten dat ze het niet
luisteren van de directie naar hun klachten zat waren" [Koot, 1989].

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt, dat het hebben van een bepaalde bedrijfscultuur niet per
definitie het succes van een onderneming verklaren kan, alhoewel dat blijkbaar wel bij
sommige directies zo leeft. Bedrijfscultuur kan daarnaast wel van belang zijn, om een eenheid
in het bedrijf te creëren en te kunnen handhaven. Men voelt zich betrokken bij het werk, en is
gemotiveerd om er samen iets van te maken. Belangrijk is daarbij te constateren, dat
bedrijfscultuur niet "van buitenaf opgelegd" kan worden. Het dient vooral van binnenuit te
ontstaan, om daarmee een zo groot mogelijk draagvlak onder de medewerkers te kunnen
mobiliseren. Koot geeft aan: "Het nuttig effect van informatie-campagnes, trainingen en
dergelijke op het gebied van communicatieverbetering en integratie op het ontstaan van een
cmporate culture nwet niet hoog geschat worden. Een corporate culture moet van binnenuit
ontstaan" [Koot, 1989]. Echter, door Olila en Teunissen wordt weergegeven dat een

bedrijfscultuur wel degelijk ontstaan en I of veranderen kan onder invloed van onafhankelijke
adviseurs "van buitenaf'. Zo'n adviseur heeft dan met name een monitor- en controlefunctie.
Wat zij daarbij wel melden is dat bijvoorbeeld, nadat de adviseur vertrokken is uit het bedrijf,
de medewerkers van het bedrijf zich nogal eens afvragen of het niet allemaal "... onzin was wat
de adviseur over hun bedrijfscultuur heeft onderzocht en I of geadviseerd. Immers,
veranderingen heeft men toch zelf gedaan?" [Olila en Teunissen, 1989]. De adviseursrol is dan

met name belangrijk om bedrijven een spiegel voor te kunnen houden, en daardoor zichzelf
beter te leren kennen.
Intermezzo
Wanneer bedrijven goed functioneren, wordt er doorgaans niet echt intern gelreken of er problemen
zijn. Daarvoor bestaat dan immers geen aanleiding, want de resultaten zijn (nog steeds) goed.
Wellicht zijn er bedrijven, die in het kader van continue audit zichzelf regelmatig volledig
doorlichten, maar dat zijn dan doorgaans bijzondere situaties.
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Door bijvoorbeeld de steeds grotere nadruk op kwaliteitsbesef, ook in de bouwnijverheid, is een
grondige kennis van het functioneren van het eigen bedrijf echter steeds belangrijker. Men dient
immers te kunnen garanderen dat de overeengekomen kwaliteit tegen de afgesproken prijs ook
daadwerkelijk geleverd wordt, waarvoor de organisatie optimaal opgezet dient te zijn. Wellicht dat
dan in eerste aanzet een (onafhankelijke) adviseur de organisatie op de zwakke en sterke punten
wijzen kan, na doorlichten. Daarmee kan de directie dan zijn voordeel doen, en een en ander naar
wens aanpassen.

B.5.3

Enkele voorwaarden voor bedrijfscultuur

Het is moeilijk om in het algemeen te bepalen bij welke situatie welke bedrijfscultuur het beste
past Dit hangt sterk samen met de specifieke situatie, zowel voor wat bijvoorbeeld
bedrijfsactiviteit alsook voor wat nationaliteit betreft Belangrijk is in ieder geval, dat in een
bedrijf c.q. organisatie gezamenlijke doelen nagestreefd worden, waarbij elke medewerker zich
op zijn plaats weet. Door Sanders en Neuijen wordt er met name op gewezen, dat
bedrijfscultuur vooral kan worden afgeleid uit wat er gebeurt, en op de manier waarop mensen
zich gedragen. Zij bestaat alleen, wanneer deze door mensen wordt gedeeld, of tenminste door
een belangrijke groep mensen [Sanders en Neuijen, 1987].
Om een bepaalde bedrijfscultuur te vormen en I of te handhaven, zijn echter wel een aantal
voorwaarden nodig. Koot onderscheidt de volgende [Koot, 1989]:

(1)

Er moet druk op de organisatie staan in de vorm van sterke concurrentie,
bezuinigingen of aanscherpen van doelen;

Doelen kunnen dan bijvoorbeeld zijn: Het tevreden stellen van klanten, het voorkomen c.q.
verminderen van technische gebreken bij opleveringen van woningen, etc.

(2)

Het management dient regelmotig de medewerkers te informeren over de
opgelegde druk over het bereiken van de gestelde doelen, waarbij de doelen wel als
bereikbaar gepresenteerd dienen te worden;

De te verstrekken informatie moet helder en concreet zijn.

(3)

De medewerkers moeten een dusdanig beeld hebben van de gestelde
bedriffsdoeten, dat het nastreven van die doelen ook hun eigenbelang
stimuleert;

Het hebben van een platte organisatie met een relatief kleine stafafdeling is dan wel belangrijk,
waarbij het managmentteam diep in de organisatie doordringt en op de hoogte is van de situatie.
Daarnaast is de aanwezigheid van concurrenten in de markt een stimulans voor het
saamhorigheidsgevoel. Medewerkers dienen bij voorkeur uit de regio afkomstig te zijn, waarbij
de regionale cultuur zo mogelijk gekenmerkt wordt door een sterke arbeidsmoraal en
saamhorigheid. Door Tijhuis en Maas is dit onder andere besproken voor situaties, die zich
voordoen wanneer men (bouw)activiteiten wenst op te starten in nieuwe (zich ontwikkelende)
regio's [Tijhuis and Maas, 1996c] .
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Na het terplekke starten van activiteiten met eventueel "eigen" personeel vanuit de "thuisvestiging" kan men deze dan geleidelijk vervangen door uit de regio afkomstig personeel, dat
men vervolgens inwerkt in de gewenste werkwijze van het bedrijf.
(4)

Er dienen geen scherpe belangentegenstellingen tussen medewerkers in de organisatie
te bestaan.

Overigens wil dit niet zeggen, dat er totaal geen conflicten binnen de bedrijfsorganisatie dienen
te zijn. Zoals Landsberger en Oldendorff opgemerkt hebben, kan een conflict juist een
stimulans zijn tot actie. Het houdt het management wakker, en leidt eerder tot wederzijdse
overeenstemming. Conflict en harmonie dienen dan ook naast elkaar te kunnen bestaan
[Landsberger, 1958; Oldendorff, 1986]. Door Mayo wordt daarentegen wel gewezen op het
belang van het streven naar een min of meer volledige harmonie binnen bedrijfsorganisaties
[Mayo, 1949]. Dat doel zal echter wel nagenoeg onbereikbaar blijven, ook in het bouwproces,
want dat bestaat immers nog steeds hoofdzakelijk uit mensenwerk.

Intermezzo
Het werken met medewerkers die uit de regio atlcomstig zijn kan, naast het bevorderen van een
saamhorigheidsgevoel in de organîsatie, ook als voordeel hebben, dat het bedrijf gemakkelijker het
vertrouwen van regionale overheden en mogelijke opdrachtgevers kan winnen. Vooral in de
bouwsector is dit een belangrijk aspect, aangezien in diverse gemeenten veel bouwactiviteiten door
plaatselijke of regionale bedrijven uitgevoerd worden. Dit geldt zowel voor de Nederlandse alsook
voor de Duitse situatie. illustratief hiervoor is wellicht de volgende uitspraak van een Nederlands
lid van de directie van het destijds vanuit Nederland opgezette Duitse bouwbedrijf Kondor Wessels
Berlin GmbH te Berlijn, als reactie op de vraag hoe je als Nederlandse bouwer in Duitsland
succesvol kunt zijn: " .. .Nederlwuise bouwer? We zijn geen Nederlandse onderneming, maar een
Duits bedrijf". En vervolgens: "Laatst was er een burgemeester van een plaatsje hier in de buurt,

die commentaar had op 'die Hollander' van Kondor Wessels Berlin. Ik heb hem gebeld en gezegd:
Burgemeester, wat IIUlakje me twu? Wilt u dat in de toekomst laten. We zijn een Duits bedrijf
Ome mensen komen uit uw dorp. En we betalen ze Westduitse salarissen". Daarna wordt
verteld:" ... Ooit was er het plan Twentse bouwvakkers naar Berlijn te vliegen ... blij dat dat niet is
doorgegaan" Duitsers kunnen volgens hem veel beter overweg met de Duitse voorschriften en
regels en zien dan ook problemen waar ze volgens Nederlanders nîet zijn [Hegeman, 1995].

Wanneer aan bovengenoemde voorwaarden voldaan is, wil dit nog niet automatisch zeggen dat
dan een goede bedrijfscultuur ontstaat. Vooral de wil om er gezamenlijk iets van te maken, zal
voor het overgrote deel de belangrijkste drijfveer zijn, om zo een goede bedrijfscultuur, en
daarmee een goede interne sfeer, te kunnen creëren. Daarmee kan dan het functioneren van de
individuele medewerker, en daardoor de gehele organisatie, verbeterd worden. Dat
betrokkenheid belangrijk is voor de bouw zal dan ook duidelijk zijn, zoals onder andere in een
artikel in het blad van de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf uiteengezet is. Onder andere door
scholing van werknemers is een dergelijke goede betrokkenheid te bereiken [SVB, 1996]. De
arbeidsmotivatie en -mentaliteit speelt daarin een belangrijke rol, vooral als het "arbeid over de
grens" betreft [fijhuis, 1996].
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Hierna wordt een nadere beknopte uitwerking gegeven van de beschouwde theorie van Sanders
en Neuijen, waarmee bedrijfsculturen gekarakteriseerd kunnen worden. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van de theorie van Hofstede rondom gedrag van mensen, zoals die in het eerste deel
van deze bijlage weergegeven is.
B.5.4

Karakterisering van bedrijfscultuur

Wanneer bedrijven met elkaar samenwerken, zijn vaak verschillen tussen hun eigen
bedrijfsculturen op te merken. Al of niet op vooroordelen gebaseerd, wordt bijvoorbeeld van
de Duitse bedrijfscultuur gezegd, dat het niet gebruikelijk is om elkaar te tutoyeren [fiddens,
1994). Ook door Van Nuijsenburg wordt dat genoemd, het zogenaamde "Dutzen". Daarnaast
stelt hij dat het er in Duitsland "... meestal minder onbehouwen toegaat dan in ons land"
[Nuijsenburg Van, 1995b]. Duitsers zijn daarnaast volgens diverseopvattingen "gründlich" en
"pünktlich" [NVOB, 1990]. Nederlanders zijn daarentegen volgens bijvoorbeeld Japanse
managers "gierigaards en kletsmajoors" [fubantia, 1994]. En zo zijn er nog legio
(voor)oordelen te bedenken over Nederlanders en Duitsers.

Intermezzo
De uitspraak van V on Stauffenberg, onder wiens leiding de bomaanslag tegen Hitier iu 1944
gepleegd werd, spreekt welhaast van gründlichlreit als opgave en plicht: "lch glaube daj) der

Himmel denen gntidig ist, die in der erfUllung ihrer Aufgabe alles opfern" [Venohr, 1971].

Het blijkt dat men bijvoorbeeld als collega's elkaar in Duitsland in principe elke morgen op
kantoor formeel begroet met een handdruk, zelfs wanneer men elkaar al langer kent. Dit
beleefdheidsgebaar is in Nederland tussen collega's echter niet gebruikelijk. Deze en andere
verschillen maken, dat het serieuze aandacht verdient wanneer men met andere bedrijven
samenwerkt. Dit geldt des te meer, als die bedrijven uit andere regio's, en met name uit andere
landen, afkomstig zijn. Voor een Nederlands bouwbedrijf of projectontwikkelaar, die op de
Duitse markt actief wil zijn, geldt in dit kader dat deze goed moet kijken naar het functioneren
van de eigen bedrijfsorganisatie in het bouwproces enerzijds, en de eigen bedrijfscultuur·
anderzijds [Tij huis, 1994]. Men zal zich moeten verdiepen in de Duitse manier van zakendoen
[Halkes, 1996].
Kenmerkend is, dat bedrijfsculturen weer onderdeel zijn van een groter geheel. Immers, een
bedrijf functioneert in de context van het desbetreffende land. De bedrijfscultuur beïnvloed
daarbij over en weer respectievelijk andere bedrijfsculturen en landsculturen. Bedrijfscultuur is
dan ook niet statisch, waarop ook Neuijen in zijn proefschrift wijst [Neuijen, 1992]. Op hun
beurt zijn landsculturen onderdeel van een grotere internationale en zelfs mondiale context. Het
land staat immers niet alleen in de wereld, maar wordt over en weer beïnvloed door andere
landen. Bij die onderlinge beïnvloeding spelen ook regionale, nationale en mondiale
omgevingsfactoren een roL Bij omgevingsfactoren kan men bijvoorbeeld denken aan bepaalde
trends, economische ontwikkelingen, regelgeving en jurisprudentie, maar ook aan bijvoorbeeld
klimatologische omstandigheden. In afbeelding B.ll is schematisch de relatie tussen
landscultuur, bedrijfscultuur en omgevingsfactoren weergegeven.
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Afbeelding B.ll Schematische samenhang tussen landscultuur, bedrijfscultuur en
omgevingsfactoren

Intermezzo
Ter illustratie wordt hier een voorbeeld vanuit de Finse bouwnijverbeid gegeven [Poijärvi et al,
1991; Tijhuis, l995a]: Het Finse klimaat kenmerkt zich door lange koude en donkere
winterperioden. Er worden daarom woningen gebouwd met een grotere warmteisolatie dan in een
gematigd klimaat. Het klimaat als omgevingsfactor resulteert dan in een specifiek woningtype,
onderdeel van een typische landscultuur. Bijvoorbeeld veel houten en betonnen gebouwen, meestal
voorzien van grote dakoverstekken tegen de hevige sneeuwval, en voorzien van slechts kleine
ramen in verband met de koude. Daarnaast wordt de organisatie van het bouwproces in datzelfde
koude klimaat bemoeilijkt Men moet zich immers sterk afschermen tegen de lange koude en
donkere perioden. Het klimaat resulteert dan in noodzakelijk toe te passen specifieke werkwijzen,
welke een specifieke bedrijfscultuur vormen. "Denken in prefab" is daarvan een voorbeeld,
ingegeven door de relatief grote weersooafhankelijkheid van deze werkmethode. Ook in genoemd
voorbeeld kunnen de onderlinge invloeden over en weer voorkomen.

B.S.S

Bedrijfscultuur: Sanders en Neuijen

Elke organisatie kent een bepaalde cultuur, vertaald naar onder andere een kenmerkende wijze
van werken, het omgaan met collega's en anderen, het hanteren van conflictsituaties etc.
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Samengevat kunnen deze kenmerken onder de noemer "bedrijfscultuur" of ook wel
"organisatiecultuur" gebracht worden. Door Sanders en Neuijen wordt de volgende defmitie
van bedrijfscultuur gegeven: "De gemeenschappelijke verstandhouding van de leden van - en
de belanghebbenden bij- een bedrijf" [Sanders en Neuijen, 1987]. Dit sluit ook aan op de in
dit verband door Hofstede gehanteerde definitie: "De collectieve mentale programmering van de
leden van - en de belanghebbenden bij- een onderneming" [Hofstede, 1986].
Belangrijk aspect uit het voorgaande is, dat het niet alleen het bedrijf en zijn medewerkers
betreft, maar ook anderen, de belanghebbenden. Daaronder kunnen verstaan worden: Klanten,
belangengroepen, aandeelhouders, de overheid, etc. Sanders en Neuijen benadrukken vooral
twee woorden in hun definitie:
( 1)
(2)

Verstandhouding;
Gemeenschappelijk.

M.ill;.
Cultuur in het algemeen en bedrijfscultuur in het bijzonder zit "in de hoofden van mensen". Ze
behoort als het ware tot de "software" van de organisatie (In dit verband is ook de term
"mentale programmering" van Hofstede belangrijk). Bedrijfscultuur is dus niet zichtbaar, maar
kan wel worden afgeleid uit wat er gebeurt en uit de manier waarop mensen zich gedragen.

Ad (2):
Bedrijfscultuur bestaat alleen, wanneer deze door mensen wordt gedeeld, of tenminste een
belangrijke groep mensen. Wanneer een individu een bepaalde opvatting heeft, die niet voor de
groep geldt waarvan hij of zij deel uit maakt, dan is dat geen onderdeel van bedrijfscultuur. Het
behoort dan tot zijn of haar persoonlijke bagage.
Achtereenvolgens worden behandeld:
(a)
( b)
(c)
( d)

Uitingsvormen van bedrijfscultuur;
Continuïteit van bedrijfscultuur;
Dimensies van bedrijfscultuur;
Dimensiescores in bedrijfsorganisaties.

(a) Uitingsvormen van bedrijfscultuur
Bedrijfscultuur is een uiting van gedrag van mensen. Zij vormt binnen organisaties als het ware
de software. Een organisatie kent echter ook hardware. Dat is datgene waarin bedrijfscultuur
tot uiting komt. Huisstijl en logo's zijn als voorbeeld daarvoor te noemen. Deze uitingsvormen
op zich zijn niet interessant in dit verband, maar met name de betekenis ervan voor de leden, de
werknemers van de organiaatie. Door Sanders en Neuijen worden vier uitingsvormen
onderscheiden, namelijk [Sanders en Neuijen, 1987]:
(1) Symbolen:
Dit zijn vooral "voorwerpen, woorden of handelingen die, naast een dagelijkse betekenis, tot
uitdrukking brengen wat de organisatie wil zijn of wil betekenen". Voorbeelden zijn de aard
van huisvesting, kantoorinrichting, taalgebruik en soort van humor, kleding en status rondom
plaats in de organisatie. Belangrijkheid van de chef, uitgedrukt in een eigen parkeerplaats naast
de hoofdingang, is een concrete situatie. Hofstede noemt het vooral "woorden, gebaren,

afbeeldingen of voorwerpen met een betekenis die alleen begrepen wordt door de leden van de
cultuur" [Hofstede, 1991].
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(2) Helden (ook anti-belden);
Dit zijn "reële of imaginaire personen die de organisatieleden bewonderen of verafschuwen.
ldeëen over helden verwijzen naar wat binnen de organisatie of delen van de organisatie als
wenselijk of onwenselijk wordt beschouwd". Met name gedragingen van organisatieleden zijn
bier van belang. Gedragingen van de helden worden doorverteld, en gaan als het ware tot de
mythologie van het bedrijf behoren. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn voor het inschatten
van welke promotiemogelijkheden voor welke soort mensen binnen de organisatie. Door
Hofstede worden het genoemd "personen, dood of levend, echt offictief, met eigenschappen
die in een cultuur hoog in aanzien staan, en die daaromjungeren als gedragsmodellen"
[Hofstede, 1991].
(3) Rituelen:
Dit wordt omschreven als "sociale gewoonten die voor de organisatieleden iets essentieels
uitdrukken en die een context geven aan bepaalde gebeurtenissen". Bijvoorbeeld de wijze
van begroeten, zoals reeds genoemd uit ervaringen in de Duitse bouwnijverheid, is een vorm
van ritueel. In rituelen rondom bijvoorbeeld onderhandelingen wordt er van mensen verwacht
dat zij hun plaats kennen: Machts- en invloedsverhoudingen worden daarbij met name
onderstreept. Het zijn volgens Hofstede "collectieve activiteiten die technisch gesproken
overbodig zijn om het gewenste doel te bereiken, maar die binnen een cultuur als sociaal
essentieel worden beschouwd: Zij worden dus verricht omwille van zichzelf''
[Hofstede, 1991].
(4} Waarden en grondbe~nselen:
Waarden worden omschreven als zij "hebben een 'gij-behoort' -karakter dat het waarnemen,
denken, voelen en handelen van de leden van een organisatie betreft: De leden ontlenen hieraan
veel van hun oordelen over wat zij goed of slecht, mooi of lelijk, rationeel of irrationeel vinden.
Het gaat hier om oordelen binnen de bedrijfscontext". Het zijn waarden in bedrijfsgebonden
betekenis, en niet op individueel persoonlijk niveau. Voor grondbeginselen geldt: "Zij vallen
samen met wat stilzwijgend voor waar wordt aangenomen. Het zijn de bedrijfsgebonden
premissen die aan de basis liggen van de eerder behandelde uitingsvormen". Hofstede noemt
hierbij alleen de waarden als afzonderlijke uitingsvorm, die hij omschrijft als "een collectieve
neiging om een bepaalde gang van zaken te verkiezen boven andere. Waarden zijn gevoelens
met een richting, een plus- en een minpool" [Hofstede, 1991].
De relaties tussen de vier genoemde uitingsvormen worden in een zogenaamd "'ui-model"
geplaatst, gebaseerd op de mogelijkheid tot verandering van de uitingsvormen. De "symbolen"
liggen het meest aan de buitenkant, want zij zijn immers het gemakkelijkst te veranderen.
Voorbeelden zijn het invoeren van een nieuwe huisstijl of nieuwe logo's. De tweede laag van
buitenaf gezien vormen de "helden". Deze veranderen betekend vooral: Nieuwe mensen naar
voren halen. De "rituelen" zijn gerangschikt in de derde laag. Deze veranderen betekend vooral:
Aanwezige mensen betrekken bij nieuwe activiteiten en hieraan zin geven. De "waarden en
grondbeginselen" tenslotte vormen het centrale punt, want zij zijn het moeilijkst te veranderen.
Ter illustratie kunnen bijvoorbeeld zuinigheid, handelsgeest en trouw van werknemer aan
bedrijf genoemd worden.
In afbeelding B.12 is het genoemde "ui-model" weergegeven met daarin de relaties tussen
uitingsvormen van bedrijfscultuur, geplaatst als concentrische cirkels ("schillen") rondom
elkaar [Sanders en Neuijen, 1987].
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Afbeelding B.12 Relaties tussen uitingsvormen van bedrijfscultuur
[Sanders en Neuijen, 1987]

Vooral door collectieve waarden en grondbeginselen in een onderneming wordt een bepaalde
band tussen "gelijkgestemde" werknemers gevormd. Zij vormt immers de kern van de
onderneming. Daarmee kan een positieve uitstraling van het bedrijf naar buiten ontstaan,
waardoor het consequent hanteren van waarden en grondbeginselen ook functioneren kan met
het oog op het vormen van een bepaalde zakelijke relatiedoelgroep van opdrachtgevers en
opdrachtnemers. In diverse bedrijfssectoren is dit op een positieve wijze te herkennen,
bijvoorbeeld in de detailhandel, maar ook in de bouwnijverheid. Overigens wil nog niet zeggen
dat het toepassen van positieve waarden en grondbeginselen, zoals eerlijkheid en
betrouwbaarheid, automatisch leidt tot een eerlijke en betrouwbare behandeling van zakelijke
relaties, zoals opdrachtgevers en opdrachtnemers. Daarnaast kan het consequent toepassen van
waarden en grondbeginselen in de bedrijfsuitoefening ook nogal eens problemen opleveren.

Intermezzo
Ter illustratie wordt hier een bouwbedrijf genoemd, waarvan de directeur in een vrij recent artikel
verslag deed van de werkwijze va.n zijn bedrijf, in het kader van het met een religieuze achtergrond
zaken doen [Vries De, 1996]. Wanneer het over het bouwen van een fihnstudio gaat, zegt hij:
" ... Zelf heb ik er nooit gewetenswroeging over gehad dat ik die mensen daar heb laten werken. Het

valt onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever wat met die studio gaat gebeuren. Ik kan
niet nagaan wat voor films ze daar gaan maken". Op zich is dat zo, als bouwbedrijfkun je dat niet
op directe wijze beïnvloeden. Dan gaat hij echter verder: " ...Alleen als een pand wordt gezet voor
iets dat per definitie zondig is, draag ik ook als bouwer verantwoordelijkheid. Vragen ze mij
prijsopgave voor een disco, een casino of een bordeel, dan zal ik dat niet doen".
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Er wordt bier blijkbaar met diverse maten gemeten, door min of meer een soort gradaties in
"zondig" met betrekking tot het doel van gebouwen te onderscheiden, waarbij de
verantwoordelijkheid dan daarvoor wel of niet op de apdrachtgever afgeschoven wordt.
Daarnaast doet bij een uitspraak over onderlinge prijsafSpraken tussen aannemers, waarmee
blijkbaar nogal oneerlijke handelwijzen van collegabedrijven gesuggereerd worden, die zijn bedrijf
volgens hem niet toepast: " ... Het maken van onderlinge prijsafspraken met andere aannemers is

voor ons nooit een verleilling geweest, omdat we er nooit aan begonnen zijn. Veel collega's
hebben ons dat kwalijk genomen. Het zij zo. De prijs die je afgeeft moet je reële prijs zijn".
Onvermeld blijft in dat artikel, dat een uit dezelfde holding stammend bedrijf in de tachtiger en
begin negentiger jaren jarenlang in een slepende rechtzaak verwikkeld was, waarin het door een
architectenbureau aangeklaagd werd voor het overtreden van met name de Auteurswet. In het kader
van dit onderzoek was bet interessant te constateren, dat ook daar onafhankelijke deskundige(n)
ingeschakeld werden om een en ander te beoordelen. Wel werd in een arrest van het Gerechtshof te
Arnhem opgemerkt: " ... De vraag of een werk aan deze criteria voldoet, dient uiteraard uiteindelijk
door de rechter, en niet door een deskundige beantwoord te worden" [Gerechtshof Arnhem, 1992].
Duidelijk zal in ieder geval dienen te zijn, dat het toepassen van positieve waarden en
grondbeginselen, zoals eerlijkheid en betrouwbaarheid in de bedrijfsnitoefening, valt toe te jnichen,
maar dat dat dan vooral wel consequent dient te gebeuren.

(b) Continuïteit van bedrijfscultuur
Bedrijfscultuur ontstaat en wordt gevormd door de omgeving, waarin het bedrijfwerkzaam is.
Wanneer die omgeving aan veranderingen onderbeving is, zal dat ook zijn invloed kunnen
uitoefenen op de bedrijfscultuur. Echter, op welke wijze dan ook, bedrijfscultuur blijft
daardoor wel steeds bestaan, zij het eventueel in zich wijzigende vormen. Dit kan bijvboorbeeld
door een bepaalde gewenste nieuwe uitstraling, behorende bij een nienwe bedrijfsactiviteit: Het
logo en de huisstijl wordt daardoor aangepast. Of er waait "een frisse wind", die een nononsense beleid invoert: De bureaustructuur wordt enigszins aangepast. Of het bedrijf gaat
internationaliseren, en krijgt daardoor buitenlandse werknemers over de vloer: De gehanteerde
omgangsvormen worden wellicht aangepast.
Daarnaast spelen interne conflicten een rol bij het vormen van bedrijfscultuur. Zoals Schein
weergeeft, kan men bijvoorbeeld bedrijfscultuur "sturen" door de reacties van het management
op "kritieke gebeurtenissen" in een bedrijf. Met name conflicten, en hoe daar mee om te gaan,
kunnen dan een goede invalshoek zijn voor het vormen of verbeteren van een bedrijfscultuur
[Schein, 1985].
Ook het door het management vóórleven van gewenst gedrag speelt daarin een belangrijke rol.
Vanuit die gedachte bezien is de beeldvorming in een bedrijf over "wat hoort" in dit kader
belangrijk.

Bovenstaande en andere voorbeelden illustreren, dat bedrijfscultuur op zichzelf blijvend is,
maar dat de inhoud van bedrijfscultuur dynamisch is. Sanders en Neuijen noemen in dit kader
de "continuïteit" van bedrijfscultuur. Zij geven aan, dat bedrijfsculturen zichzelf in stand
houden door beïnvloeding over en weer door respectievelijk de "context" en de
"consequenties". In afbeelding B.l3 is dat in schematische vorm weergegeven [Sanders en
Neuijen, 1987].
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Afbeelding B.l3 Continuïteit van bedr(jfsculturen [Sanders en Neuijen, 1987]

Dat met name de veranderingen in de context van belang zijn voor bedrijfscultuur, illustreert het
volgende voorbeeld: In de periode tot 1989 was het nagenoeg niet mogelijk om te gaan bouwen
of projecten te ontwikkelen en grond te kopen in de voormalige DDR. Exportinspanningen
door bouwbedrijven en projectontwikkelaars waren toen praktisch niet op dat land gericht. Na
de val van de BerlijnseMuur in 1989 veranderde dat echter plotseling, met als gevolg dat er een
enorme stroom op gang gekomen is van bedrijven in de bouwnijverheid, die van die nieuwe
bouwmarkt een graantje wilden en willen meepikken. Daartoe dient men zich dan echter wel in
te stellen op problemen, die men daar kan verwachten.
Ook veranderingen in de consequenties kunnen een rol spelen in bedrijfscultuur. Toen
bijvoorbeeld in het begin van de jaren negentig de rendementen uit vastgoedinvesteringen in de
Verenigde Staten drastisch terugliepen, hebben diverse projectontwikkelaars en beleggers zich
daar teruggetrokken. Zij richtten hun beleid toen op andere, betere markten.
(c) Dimensies van bedrijfscultuur
Onderzoek naar bedrijfscultuur werd door Sanders en Neuijen verricht door middel van
interviews en enquêtes bij onder andere een aantal Nederlandse en Deense bedrijven. Een
statistische analyse van de enquêtes gaf een zestal "dimensies" van bedrijfscultuur te zien
(andere dan de door Hofstede genoemde "dimensies" van menselijk gedrag), die als
karakteristiek voor het functioneren van de bedrijfsorganisaties beschouwd kunnen worden. De
volgende dimensies zijn door hen onderscheiden [Sanders en Neuijen, 1987]:
( 1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Procesgericht ------------Resultaatgericht;
Mensgericht
Werkgericht;
Organisatiegebonden
Professioneel;
Open
Gesloten;
Strakke controle
Losse controle;
Pragmatisch
Normatief

De beschrijving van de dimensies is gebaseerd op uitkomsten van de in het genoemde
onderzoek van Sanders en Neuijen uitgevoerde analyse, waarin de meest voorkomende
"gemiddelde" mening van de respondenten werd gevolgd. Deze beschrijving van dimensies
van bedrijfscultuur luidt als volgt:
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(1) Proces~ericht en Resultaatgericht:
Een procesgerichte bedrijfsorganiatie is formalistisch ingesteld. Collega's worden beschouwd
als risicomijders en spannen zich zo min mogelijk in. Elke dag wordt als hetzelfde ervaren.
Vooral productiebedrijven en hoofdkantoren van bedrijven werden in het onderzoek van
Sanders en Neuijen gekenmerkt door deze dimensie.
Resultaatgerichte bedrijfsorganisaties hebben collega's, die zich makkelijk thuis voelen in
onbekende en risicovolle situaties. Ze doen hun uiterste best, en ervaren elke dag als een
nieuwe uitdaging. Vooral bedrijven met directeklantcontacten en r&d-bedrijven kenmerken
zich als zodanig.
(2) Mens~ericht en Werkj!ericht:
In mensgerichte bedriifsorganisaties heerst het gevoel, dat er met persoonlijke problemen
rekening wordt gehouden. Vooral het werken met groepen of commissies voor het nemen van
beslissingen komt hier voor.
In werkgerichte bedrijfsorganisaties voelt men een relatief sterke druk voor afmaken van het
werk. Individuen nemen vaak de beslissingen.
(3) Organisatiegebonden en Professioneel:
De identiteit van een medewerker wordt in een organisatiegebonden bedrijfsorganisatie vooral
bepaald door het lidmaatschap van die onderneming. Nadruk ligt met name op de organisatie.
De indruk bestaat, dat werkgevers met name voorkeur hebben voor werknemers uit de juiste
klasse, categorie of regio. Werknemers denken dat de op het werk geldende normen ook voor
de thuissituatie gelden, en ze niet ver vooruit hoeven te denken.
In een professionele bedrijfsorganisatie vormt het beroep van de medewerker de belangrijkste
factor voor het bepalen van zijn of haar identiteit. Aanstelling zou alleen door hun geschiktheid
voor het werk gebeurt zijn. Hun privé-leven wordt als hun eigen zaak beschouwd, en ze
worden geacht jaren vooruit te denken.

(4) Open en Gesloten:
In een open bedrijfsorganisatie heerst het gevoel, dat men open is voor nieuwkomers en
buitenstaanders. Nieuwe collega's kunnen zich binnen een paar dagen reeds thuisvoelen.
Gesloten bedrijfsorganisaties zijn gesloten en geheimzinnig, zelfs voor collega's. Alleen
bijzondere mensen passen in de organisatie. Nieuwe collega's hebben meestal meer dan een
jaar nodig om te kunnen wennen.
(5) Stra_kke en Losse controle:
In een bedrijfsorganisatie met strakke controle heersen strakke gedragspatronen, gekenmerkt
door discipline en contröle. Iedereen is zich sterk bewust van kosten, en met let op nakomen
van de vergadertijden. Er wordt serieus gepraat over het werk en het bedrijf. Vooral bedrijven
met precisie vragende activiteiten worden hierdoor gekenmerkt, zoals bijvoorbeeld bij
financiële transacties en pharmaceutica.
Mensen in een bedrijfsorganisatie met losse controle geven aan dat niemand aan kosten denkt.
Vergadertijden worden nauwelijks goed nagekomen, en er worden veel grappen gemaakt over
het werk en het bedrijf. Bedrijven met innovatieve activiteiten worden veelal hierdoor
gekenmerkt, zoals uit het onderzoek van Sanders en Neuijen bleek.
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(6) Pragmatisch en Normatief:
Een pragmatisch ingestelde bedrijfsorganisatie legt vooral nadruk op het tegemoet komen aan

de eisen van de klant. Resultaten zijn belangrijker dan te volgen procedures.
Men is flexibel met betrekking tot ethiek en wijze van zakendoen. Vooral bedrijven die in een
competitieve markt onder grote druk werken zijn als zodanig te karakteriseren.
Normatief ingestelde bedrijfsorganisaties leggen vooral nadruk op procedures, meer nog dan
op resultaten. Ook hoge normen voor ethiek en wijze van zakendoen gelden daar vooral. Met
name bedrijven die een monopoliepositie innemen in de markt ten gevolge van wettelijk
opgedragen taken, zijn als zodanig te karakteriseren.
(d) Dimensiescores in bedrijfsorganisaties
De hierboven besproken dimensies werden ingeschaald op een schaal van 0 tot en met 100, en
voor de landen uitgezet in een grafiek. Daaruit volgde onder andere, dat een Nederlandse
organisatie in het algemeen geslotener is dan een Deense organisatie. Echter, ook
uitzonderingen werden daarvoor geconstateerd. Er gold dan ook blijkbaar, dat de dimensies
onafhankelijk van elkaar konden voorkomen, en daardoor kon een bedrijf gekenmerkt worden
door diverse combinaties van dimensies. Hoe meer uniform een bepaalde dimensie binnen een
bedrijf scoorde, hoe "sterker" de karakteristieke desbetreffende bedrijfscultuur aanwezig was.
Een belangrijke algemene constatering uit het onderzoek is, dat vooral de eerste dimensie
(Proces gericht en Resultaatgericht) van belang is, aangezien dit direct verband houdt met de
effectiviteit en efficiency van het functioneren van het bedrijf in zijn omgeving. Ook bestaat een
verband met de door Hofstede genoemde dimensie "Onzekerheidsvermijding".
8.5.6

Inzicht in bedrijfscultuur: Gevolgen voor de organisatie?

Het hebben van inzicht in bedrijfs- c.q. organisatiecultuur van een (bedrijfs)organisatie heeft op
zich geen consequenties. Men raakt zich wel bewust van een en ander, maar behoeft
bijvoorbeeld geen veranderingen in de organisatie door te voeren als men er geen problemen
mee ervaart. Wanneer echter wel problemen ervaren worden, vooral met betrekking tot het
functioneren van de organisatie in zijn omgeving, kan het wellicht verstandig zijn om
wijzigingen door te voeren in zowel de organisatie alsook in de bedrijfscultuur. Volgens
Toffier moet voor het succesvol wijzigen van bedrijfscultuur aan een drietal voorwaarden
voldaan zijn, namelijk [foffler, 1985]:
(a)
(b)
(c)

Er moet sprake zijn van een enorme druk van buitenaf;
Er moeten mensen werken die sterk ontevreden zijn over de bestaande gang van
zaken;
Er moet een samenhangend alternatiefbestaan in de vonn van een plan, model of
visie.

Denk in dit verband aan het functioneren van Nederlandse bouwers (lees: bouwbedrijven en
projectontwikkelaars) in Duitsland: Hoe ervaren zij hun zakelijke omgeving (het bouwproces),
en hoe spelen zij als bedrijf daarop in? Hoe verloopt de samenwerking in een projectorganisatie
met Duitse partijen?, etc. De vorm van organisaties in relatie tot de bedrijfscultuur kan in dat
verband een belangrijke rol spelen.
Door onder andere Mintzberg is op de vorm van organisaties ingegaan, vooral met betrekking
tot organisatiestructuur. Dat wordt hierna in beknopte vorm toegelicht.
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B. 5. 7 Bedrijfsorganisatie: Mintzberg

Bedrijfscultuur kan als verschillende vormen gekarakteriseerd worden. Zij is daarbij ingebed in
de bedrijfsorganisatie. Het kan oorzaak maar ook gevolg zijn van de opgezette structuur van
een bedrijfsorganisatie. Door Mintzberg wordt met name op de structuur van organisaties
ingegaan, in het verlengde van bedrijfscultuur, in een internationale context.
In de structuur van een organisatie onderscheidt hij de belangrijkste vijf onderdelen van de
organisatie, de belangrijkste vijf coördinatiemanieren in de organisatie en de belangrijkste vijf te
onderscheiden typologieën van organisaties, de zogenaamde "grondvormen" van organisaties.
Daaraan koppelt hij een beoordeling van verschillende landen, waarvoor hij een "favoriete
grondvorm" vaststelt [Mintzberg, 1979; 1983]. Achtereenvolgens worden deze besproken:
(a)
(b)
(c)

Organisatiestructuur;
Coördinatiemanieren;
Typologieën (grondvormen) van organisaties.

(a) Organisatiestructuur

Als een organisatie goed wil kunnen functioneren, zal zij minimaal uit een aantal delen dienen te
bestaan. Hij ziet vijf belangrijke onderdelen, waaruit een organisatie opgebouwd is [Mintzberg,
1979]:
( 1)
(2)
( 3)
(4)
( 5)

Strategische top (de hoogste leiding)
Beheersingsstaf(specialistische staf; mensen naast de hiërarchie die ideeën
aanleveren);
Ondersteunende staf (mensen naast de hiërarchie die diensten verlenen);
Middenkader (middle management; hiërarchie tussen top en uitvoerenden);
Uitvoerenden (mensen die het werk doen).

Het is niet noodzakelijk, dat elk deel een "aparte afdeling" met personen binnen het bedrijf
vormt. Meerdere onderdelen kunnen in een functie van één persoon samenkomen. Denk in dit
kader vooral aan een kleine onderneming, waarin de eigenaar I oprichter "alles" zelf doet.
Belangrijk is echter wel de eenheid tussen deze vijf onderdelen. Immers, de organisatie dient
als geheel te functioneren in het (bouw)proces waarin zij actief is. Samenwerking en
communicatie tussen mensen is daarin belangrijk.
(b) Coördinatiemanieren
Om voor een organisatie het functioneren als eenheid mogelijk te maken moet een en ander
gecoördineerd worden. Daarvoor zijn verschillende manieren te onderscheiden. Mintzberg
onderscheidt de volgende coördinatiemanieren [Mintzberg, 1983]:
( 1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Onderlinge afstemming (door informele communicatie);
Persoonlijk toezicht (door een chef);
Standaardisering van taken (taakinhoud nauwkeurig vastleggen);
Standaardisering van resultaten (gewenste resultaten nauwkeurig beschrijven);
Standaardisering van vaardigheden (de voor het werk benodigde opleiding
vastleggen).
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Deze onderscheiden coördinatiemanieren zijn in principe te relateren aan de door Sanders en
Neuijen genoemde zes dimensies van bedrijfscultuur voor het karakteristieke functioneren van
bedrijfsorganisaties: Een procesgerichte organisatie kent bijvoorbeeld vooral het standaardiseren van taken, terwijl een resultaatgerichte organisatie vooral een zekere flexibiliteit in het
verrichten van haar taken kent, etc.
(c) Typologieën (grondvormen) van organisaties
De coördinatiemanieren zijn van invloed op de wijze van leidinggeven van een bedrijf. Ook het
functioneren van werknemers in een bedrijfwordt daardoor beïnvloed. Voor elke
onderscheiden manier van coördinatie heeft Mintzberg een typologie geformuleerd voor een
organisatie, waarin deze manier goed tot zijn recht zou kunnen komen. Hij benoemt de
typologie als favoriete grondvorm. Voor elk van deze vijf grondvormen onderscheid hij
achtereenvolgens hetfavoriete coördinatieprincipe en het belangrijkste deel van de organisatie.
De volgende vijf grondvormen noemt hij [Mintzberg, 1979; 1983]:
( 1)
(2)
( 3)
(4)
(5)

Simpele structuur (simple structure);
Complete bureaucratie (machine bureaucracy);
Professionele bureaucratie (professional bureaucracy);
Dvisiestructuur (divisionalized form);
Adhocratie (adhocracy ).

Vervolgens relateert hij deze grondvormen aan twee door Hofstede genoemde dimensies van
cultuur, namelijk: "Machtafstand" en "Onzekerheidsvermijding", die in het eerste deel van deze
bijlage B toegelicht zijn. Deze worden op een tweedimensionale matrix ingeschaald tussen
respectievelijk "hoog" en "laag". Hij komt dan tot de in afbeelding B.l4 weergegeven
positionering [Mintzberg, 1979; 1989; Hofstede, 1991].

J~~

Onderlinge afstemming
(3) Ondernemende staf

China
(1) Simpele structuur
(2) Persoonliik toezicht
(3) Strategisch<> top

i

11-------1

i

o"~
(1) Professionele bureaucratie
(2) Standaardisering van
vaardigheden
: (3) Uilvoerders

Frankriik
(1} Complete Bureaucratie
(2) Standaardisering van
taken
(3) Specialistische staf

~I
~L-----------~--~~--------~~
Laag
Machtalstand
Hoog

(1) = Favoriete gronavorm
(2) =Favoriete coördlnlillieprinc/pe
(3) = Belangrijkste deel van de organisatie

Afbeelding B.14 Grondvormen van organisaties, gerelateerd aan de dimensies
Machtafstand en Onzekerheidsvermijding [Mintzberg, 1979; 1989; Hofstede, 1991]
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De beide dimensies "Machtafstand" en "Onzekerheidsvermijding", resulterende in onder andere
respectievelijk hiërarchie en procedures in een organisatie, kunnen ook directe gevolgen van
elkaar zijn. Immers, in de theorie van Weber komen dergelijke uitingen van bedrijfscultuur
vooral in een bureaucratie samen. Hij geeft weer, dat het daarin vooral draait om macht (power)
en gezag (authority). Hij onderscheidt daarin drie typen voor gezag, namelijk: (a)
Charismatisch, (b) Traditioneel en (c) Rationeel-legaal. Bijvoorbeeld hoe minder charisma
("uitstraling") een directie in een onderneming heeft, hoe meer regels en procedures er nodig
zijn om hun macht te kunnen uitoefenen (Procesgericht). Daardoor werkt het toepassen van
deze regels en procedures (als uiting van "Onzekerheidsvermijding") in wezen als middel om
de machtsverhouding binnen een bedrijfsorganisatie (als uiting van "Machtafstand") zeker te
stellen [Weber, 1947; Jacksou and Morgan, 1978; Pfeffer, 1982]. Door Child wordt daarbij
geconstateerd dat bij toename van de bedrijfsgrootte een toename van de mate van bureaucratie
nodig is, vooral bij bedrijven die hoogwaardige produkten of diensten leveren. De noodzaak
voor het waarborgen van bedrijfsactiviteiten door middel van een diversiteit aan procedures
speelt daarbij volgens hem een belangrijkere rol, dan bij bedrijven die laagwaardiger produkten
of diensten leveren [Child, 1975; 1984].
Deze constatering sluit aan bij het door Hofstede genoemde concurrentievoordeel van een door
een hoge onzekerheidsvermijding gekenmerkt cultuurprofiel, namelijk: "Precisie" voor door de
organisatie geleverdeproduktenen diensten [Hofstede, 1991]. Om bij de groei van een bedrijf
ongewenste bureaucratie te voorkomen, is het daarom wellicht verstandig het bedrijf te splitsen
in autonome en hanteerbare units.
Overigens wekt het in de bouwnijverheid en andere bedrijfstakken streven naar
kwaliteitsverbetering de indruk een praktisch voorbeeld van "bureaucratisering" te zijn.
Immers, men tracht een dergelijke kwaliteitsverbetering te bereiken door het streven naar
precisie met behulp van het vastleggen van te volgen regels en procedures.
Dat overigens in dit onderzoek de dimensies "Onzekerheidsvermijding" en in mindere mate
"Machtafstand" wat meer prominent genoemd worden dan de overige door Hofstede
onderscheiden dimensies (zoals "Masculiniteit" en "Femininiteit", etc.), wil niet zeggen dat
deze overige dimensies van gedragingen van mensen geen rol zouden spelen bij de organisatie
van bouwprocessen in bijvoorbeeld Nederland en Duitsland. In dit onderzoek is echter vooral
gekeken naar Nederlandse ervaringen in het Duitse bouwproces, waarbij met name de
projectorganisatie centraal stond. Uit deze benaderingswijze kwam dan ook met name de
dimensie "Onzekerheidsvermijding" nogal prominent naar voren, waardoor daar dan ook in de
beschrijving van de case-studies vooral aandacht aan besteed is.
Daarnaast richten de beschouwde theorieën van Mintzberg zich ook vooral op de dimensies
"Onzekerheidsvermijding" en "Machtafstand". De theorieën van Sanders en Neuijen leggen
daarbij vooral de nadruk op proces- en resultaatgerichte organisaties, waarbij zij met name het
verband leggen met de dimensie "Onzekerheidsvermijding".
Gedurende de groei en ontwikkeling van een bedrijfkunnen overigens meerdere typologieën
van grondvormen kenmerkend zijn. Dit hangt sterk samen met het management en de uit te
zetten "koers" van het bedrijf. De (zakelijke) omgeving van een bedrijf is immers niet statisch,
maar aan voortdurende veranderingen onderhevig. Een bedrijf zal dan ook in meerdere of
mindere mate daarop in dienen te spelen, wat een grote mate van (bouw)marktinzicht
noodzakelijk maakt, gekoppeld aan een zekere flexibiliteit voor het op korte termijn wijzigingen
van typologieën van grondvormen c.q. activiteiten. Daarmee kan een zo optimaal mogelijke
afstemming ontstaan tussen vooral (bouw)markt, projectorganisatie en bedrijfs- c.q.
organisatiecultuur en organisatiestructuur.
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Intermezzo
Door Hasegawa en anderen worden voor de groei van een organisatie, specifiek voor een
bouwbedrijf of projectontwikkelaar, een aantal stadia onderscheiden waarin deze zich kan bevinden.
Dat maakt duidelijk, dat een bedrijf meerdere organisatiestructuren kan kennen gedurende zijn
"levensloop". Zij onderscheiden de volgende stadia van groei [Hasegawa et al, 1988]:
(1)
Creativiteit
(Growth through creativity);
(2)
Leiderschap
(Growth through leadership);
(3)
Machtoverdracht
(Growth through a transfer ofpower);
(4)
Aanpassing
(Growth through adjustment);
(5)
Samenwerking
(Growth through cooperation).
Het stadium "machtoverdracht" speelt bijvoorbeeld bij familiebedrijven nogal eens een specifieke
rol als de directeur-eigenaar met pensioen wenst te gaan, terwijl de stadia "aanpassing" en
"samenwerking" vooral een specifieke rol spelen bij het betreden van andere (bouw)markten in
binnen- of buitenland.

B.5.8

Bedrijfscultuur en organisatiestructuur

In het voorgaande is besproken, dat bedrijfs- c.q organisatiecultuur en organisatiestructuur een

samenhangend geheel vormen. Zij bepalen immers in sterke mate hoe een organisatie
functioneert in zijn omgeving. De typologieën (grondvormen) van organisatiestructuur volgens
Mintzberg corresponderen daarbij in hoofdlijnen met typologieën van organisatiecultuur
volgens Harrison. Door Harrison worden voor organisatiecultuur een aantal typologieën
weergegeven, zoals Ganzevoort en Von Grumbkow deze hun onderzoek noemen. De volgende
organisatieculturen worden onderscheiden [Ganzevoort, 1981; Grumbkow Von, 1991]:
(1) Machtscultuur:
De leider heeft een sterk overheersende en persoonlijke invloed. Er zijn weinig regels en
procedures, en de organisatie wordt bestuurd door ad-hoc beslissingen van de leider of door
hem of haar oongestelde "ondergoden ". Vooral kleinere en pas gestarte bedrijven hebben nogal
eens deze typologie.
(2) Rollencultuur:
Het accent ligt vooral op functies en I of specialismen, en de relaties daartussen worden vooral
geregeld door regels en procedures. De taakomschrijving is veelal belangrijker dan degene die
de taak vervult. Grotere bureaucratische bedrijven hebben deze typologie vooral.
(3) Taakcultuur:
Vooral het behaalde resultaat staat centraal. Teamwerk is van groot belang. Degene met
deskundig gezag oefent relatief de grootste invloed uit op de organisatie. Matrix-organisaties
hebben vooral deze typologie.

(4} Persoonscultuur:
De organisatie is er eigenlijk alleen maar om de organisatieleden te dienen. Structuur, regels en
procedures zijn er zo weinig mogelijk. Dienstverlenende "kennis"-bed:rijven, met name
adviesbureaus, hebben veelal deze typologie.
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B. 5. 9 Resultaten voor Nederlandse en Duitse bedrijfs- en projectorganisaties

Van de favoriete grondvonnen voor organisatiestructuur en bedrijfscultuur voor Nederland en
Duitsland is het moelijk om een "absolute" beoordeling te kunnen maken. Echter, aan de hand
van de resultaten uit voorgaande analyses, wordt getracht een (weliswaar relatief globaal) beeld
van deze grondvormen voor Nederlandse en Duitsebedrijfs-en projectorganisaties te schetsen,
zonder daarbij in vooroordelen te willen vallen. Hierna is een en ander weergegeven.
(1) Nederland

Organisatiestructuur:
Interessant is, dat Mintzberg met name de door Hofstede genoemde dimensies gebruikt, en
daarnaast ook een relatie legt met de favoriete grondvonn van organisatiestructuur voor een
aantal landen. Voor de Nederlandse situatie heeft Mintzberg geen uitspraken gedaan. Wanneer
echter de door Mintzberg gehanteerde systematiek op de Nederlandse situatie geprojecteerd
wordt, blijkt, samen met de resultaten uit de analyses van de theorie van Hofstede in bijlage B,
dat in Nederland een relatief lage "Onzekerheidsvermijding" geldt, en een wat lagere inschaling
dan in Duitsland voor "Machtafstand".
Dit impliceert een voorkeur voor "Adhocratie", waarbij het favoriete coördinatieprincipe de
"onderlinge afstemming" is. Het belangrijkste deel van de organisatie is dan de ondernemende
staf, dus de mensen die het werk op ondernemende wijze organiseren, waarbij uiteraard de
belangrijke rol van de mensen op de werkvloer niet vergeten mag worden. Dit impliceert een
grote mate van het aanvaarden van verantwoordelijkheden door nagenoeg alle medewerkers
van de organisatie, en resulteert in een flexibele houding. Daarnaast is er ruimte voor het nemen
van risico's, bijvoorbeeld door het uitvoeren van innovatieve werkzaamheden. Zoals genoemd,
is dit niet een "absoluut" beeld, maar is het als een globaal beeld weergegeven.
Bedrijfscultuur:
Wanneer bovenstaande resultaten geprojecteerd worden op de zienswijze van Sanders en
Neuijen, dan zijn de resultaten kenmerken van een bedrijfscultuur die vooral als
"resultaatgericht" gekarakteriseerd kan worden. Door Harrison worden ze vooral als een
indicatie van een "taakcultuur" gezien. Ook hier weergegeven als een globaal beeld.
(2) Duitsland

Organisatiestructuur:
Uit de in het bovenstaande gehanteerde systematiek van Mintzberg blijkt, dat met name
Duitsland een voorkeur heeft voor een "Professionele bureaucratie", waarbij het favoriete
coördinatieprincipe het "standaardiseren van vaardigheden betreft". Het belangrijkste deel van
de organisatie zijn de "uitvoerders", dus de mensen die het aan hen opgedragen werk
uitvoeren. Wanneer daarnaast gekeken wordt naar de inschaling op de dimensie
"Machtafstand", dan blijkt dat deze relatief laag is. Dit impliceert volgens Hofstede een sterk
autocratische stijl van leidinggeven.
Mensen op de werkvloer volgen vooral vastgelegde procedures, en zijn mondig voor wat
betreft bijvoorbeeld hun arbeidsrechten. Voor de dimensie "Onzekerheidsvermijding"
constateren met name Hofstede en Mintzberg een relatief hoge score voor Duitsland. Dit
impliceert een sterke angst voor afwijkingen van procedures en regels, en resulteert in een
nogal starre en preciese houding. Wat anders is is immers gevaarlijk. Zoals aangegeven, dient
dit ook als een globaal beeld gezien te worden.
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Bedrijfscultuur:
Bij het projecteren van bovenstaande resultaten op de zienswijze van Sanders en Neuijen, dan
zijn de resultaten kenmerken van een bedrijfscultuur die vooral als "procesgericht"
gekarakteriseerd kan worden. Volgens Harrison wijzen ze vooral op een "rollencultuur". En
ook hier geldt weer, dat ze als een globaal beeld gezien dienen te worden.
In het voorgaande zijn diverse uitingsvormen van bedrijfscultuur genoemd. Ook is beschreven
hoe deze zich in de organisatie onder andere kunnen manifesteren. Dit beïnvloed in sterke mate
het "beeld" dat iemand van een organisatie heeft. Dit beeld en wijze van werken beïnvloed
daarnaast ook de manier van omgaan over en weer met andere (contract)partijen. Ondanks dat
een beeld van een organisatie niet als "absoluut" gekenmerkt kan worden, is inzicht in deze
gezamenlijke materie wel van belang. Vooral, om het functioneren van (project)organisaties in
hun omgeving te kunnen begrijpen, en om daarmee eventuele problemen te kunnen
voorkomen.

B.6

RESUMEREND

De hier besproken benaderingswijzen rondom onder andere bedrijfs- c.q. organisatiecultuur en
organisatiestructuur dienen als achtergrond voor het verdere verloop van het onderzoek.
Uiteraard zijn er meerdere onderzoekers die zich met bedrijfscultuur en organisatiestructuur
bezighouden of beziggehouden hebben. Bijvoorbeeld Bax, die bedrijfs- c.q. organisatiecultuur
op nagenoeg dezelfde wijze als Sanders en Neuijen definieert [Bax, 1991]. Ook Von
Grumbkow geeft een definitie van organisatiecultuur, gebaseerd op Schein, namelijk: "Het is
een samenstel van fundamentele veronderstellingen, bedacht, ontdekt ofontwikkeld in een
groep die leert om te gaan met problemen van externe aanpassing en interne integratie, die als
waarheid worden beschouwd en daarom worden overgedragen aan nieuwe leden, en die
bepalend zijn voor de wijze waarop die nieuwe leden problemen voelen, denken over
problemen of problemen waarnemen" [Grumbkow Von, 1991]. In dit onderzoek zal echter met

name verder gegaan worden op constateringen, welke naar aanleiding van de voorgaande
analyses in deze bijlage B gemaakt zijn. Daarbij wordt gericht op Nederlandse ervaringen in het
Duitse bouwproces, vooral met betrekking tot projectorganisaties.
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c
CASE-STUDIES
C.l

INLEIDING

C.l.l

Algemeen

Voor het toetsen van de in dit onderzoek opgestelde hypothese worden een aantal case-studies
geanalyseerd. Deze zijn het resultaat van de participerende waarnemingen gedurende langere
tijd binnen bouw- en projectontwikkelaars in hoofdzakelijk de regio's Brandenburg en Berlijn.
In deze bijlage zijn de case-studies uitgewerkt. De hoofdlijnen en resultaten uit de analyses
worden in hoofdstuk 5 van het proefschrift nader verwerkt.
C.1.2

Opzet

De in dit onderzoek beschouwde case-studies zijn hierna weergegeven. Daarbij is een opzet
gevolgd, welke in het kort beschreven wordt. De beschreven case-studies bestaan uit
conflictsituaties, die onderdeel vormen van het bouwproces van relatief grote bouwprojecten.
De beschreven conflictsituaties zijn met name opgetreden tijdens de voorbereiding en uitvoering
van de bouwprojecten, wat tevens voor de selectie ervan bepalend was. Daarnaast speelde de
beschikbaarheid van gegevens een rol.
De beschrijving per case-study valt globaal uiteen in twee delen, verdeeld in verschillende
onderdelen.

W PrQjectomschrijving;
•
•

Achtergronden van het bouwproject;
Projectfasering;
Projectorganisatie en contracten;
(b) Conflictsituaties;
Conflictbeschrijving: Technisch probleem;
•
Waar ging het fout?;
•
Hoe werd het conflict opgelost?

In hoofdstuk 5 vormen deze delen het uitgangspunt, waarop de commentaren op resultaten uit
de case-studies gebaseerd worden. Daarmee wordt in datzelfde hoofdstuk getoetst in hoeverre
de in hoofdstuk 4 opgestelde hypothese met betrekking tot Contact, Contract en Conflict voor
de situaties in de case-studies geldig blijkt.
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De genoemde onderdelen worden voor de verschillende case-studies in het kort beschreven.
Daarbij zijn per paragraaf de volgende zes case-studies geselecteerd, die zich afspelen binnen
de regio's Brandenburg of Berlijn, behalve de laatste case-study; deze speelt zich af in
Nordrhein-Westfalen:
§ C.2 Ontwikkeling en bouw van wijk in Brandenburg:
( 1) Foutieve balkonbevestiging;
(2) Gebrekkige inforl'IUltieoverdracht;
§ C.3 Ontwikkeling en bouw van appartementen:
(3) Een foutief ontwerp van de parkeerkelder;
(4) De Arbeitsgemeinschaft;
§ C.4 Ontwikkeling en bouw van een hotel bij Berlijn:
(5) Geïntegreerd of gesplitst projectl'/Ulnagement?;
§ C.5 Nederlandse woningbouw in Duitsland:
(6) Klantbenadering en houding van de klant.

C.2

ONTWIKKELING EN BOUW VAN WIJK IN
BRANDENBURG

C.2.1

Inleiding

In de regio Brandenburg werden en worden veel nieuwe woonwijken ontwikkeld en
gerealiseerd. Daarnaast vindt er ook veel renovatie van de bestaande woningvoorraad plaats,
evenals de ontwikkeling en realisatie van bedrijfscomplexen. De volgende twee case-studies
hebben betrekking op conflicten, welke ontstaan zijn tijdens het voorbereiden en uitvoeren van
de bouw van een woningcomplex in een nieuw ontwikkelde woonwijk in Brandenburg.
C.2.2 Projectomschrijving
C.2.2.1 Achtergronden van het bouwproject

Na de val van de Berlijnse Muur in 1989 is er een grote behoefte ontstaan aan renovatie en
uitbreiding van zowel burgerlijke en utiliteitsbouw alsmede infrastructuur. Met name rondom
woningbouwprojecten is een grote bouwactiviteit ontstaan [ZDB, 1994]. Veel projecten
omvatten het ontwikkelen en bouwen van complete (uitbreidings-) nieuwbouwwijken, zowel in
Berlijn alsmede in de hier beschouwde regio Brandenburg. Enkele projectgegevens zijn onder
andere:
•
•
•
•
•
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Circa 134 woningen (2-ander-1 kap en rijtjes, zogenaamde "Häuser" );
Circa 3 appanementen-complexen (zogenaamde "Mehifamilienhäuser");
Daarin circa 236 appanementen opgenomen (zogenaamde "Wohnungen ");
Circa 2556 m2 commerciële ruimten (winkels en kantoren);
Circa 600 parkeerplaatsen (waarvan circa 120 in parkeerkelder opgenomen).

bijlage C: case-studies

De projectonderdelen, waarop deze eerste twee case-studies betrekking hebben, zijn twee
appartementen-gebouwen. Afbeelding C.l geeft een situatietekening weer van de bouwlocatie
met daarin aangegeven de genoemde bouwprojecten.
Zoals uit afbeelding C.l op te maken valt, maken de beschouwde bouwprojecten deel uit van
een relatief grote bouwlocatie. Daarin wordt een complete woonwijk ontwikkeld en gebouwd.
Dat gebeurt dan in verschillende fasen (een zogenaamd "Bauabschnitt "), zodat er telkens een
bepaald bouwvolume gerealiseerd wordt. Dat de realisering van een en ander dan wel goed op
elkaar afgestemd dient te worden, zal duidelijk zijn. Vooral met betrekking tot de planning en
aanleg van de infrastructuur in relatie tot de gebouwen speelt dit een belangrijke rol. Immers,
reeds gerealiseerde en bewoonde gebouwen dienen wel bereikbaar te zijn voor de bewoners,
ook wanneer andere delen van de bouwlocatie nog in ontwikkeling zijn. En uiteraard dienen
dan de benodigde aan- en afvoerleidingen etc. ook aangelegd en operationeel te zijn. Vooral de
afstemming met de nutsbedrijven speelt daarin een belangrijke rol.

Afbeelding C.l Situatietekening met beschouwde project-onderdelen

De beschouwde appartementen-gebouwen zijn gespiegeld aan elkaar. Beide gebouwen bestaan
uit zestien appartementen in gestapelde bouwwij ze, waarbij op de beganegrond voor elk
appartement een berging geprojecteerd is. De opbouw van de gebouwen bestaat in hoofdlijnen
uit een hoofddraagconstructie van geprefabriceerde en ter plaatse gestorte betonnen onderdelen.
De buitenwanden zijn voornamelijk in kalkzandsteen uitgevoerd, aan de buitengevel ter plaatse
van de verdiepingen afgewerkt met isolatieplaten, waarover een stuc-laag. Ter plaatse van de
beganegrond is een buitenspouwblad in schoonmetselwerk uitgevoerd. De appartementen
hebben een centraal trappenhuis, waarbij geen lift aanwezig is. Afbeelding C.2 geeft een
overzicht weer van een gevel van een van de gebouwen.
Voor de case-study rondom dit prQject is gekozen voor deze gebouwen, aangezien hier
interessante aspecten rondom de projectorganisatie, contracten en daarmee samenhangende
conflicten ontstaan zijn. Tevens werd hier de mogelijkheid geboden om de situatie "van
dichtbij" te observeren en te analyseren.
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Afbeeldillg C.2 Overzicht van een gevel van een van de gebouwen

C.2.2.2 Projectfasering

Bij de ontwikkeling en realisatie van genoemde bouwlocatie, en in het bijzonder van de
beschouwde gebouwen, zijn projectfasen te onderscheiden, zoals die in hoofdstuk 2 van het
proefschrift uitgewerkt zijn. In onderstaande opsomming zijn deze genoemd, met de partijen
die in die fasen de belangrijkste uitvoerende rol spelen. Daarbij dient vermeld te worden dat de
opdrachtgever hier als een projectontwikkelende bouwer beschouwd kan worden. Immers, de
complete bouwlocatie wordt door hem ontwikkeld en gedeeltelijk gebouwd Met name van de
beschouwde gebouwen werd de uitvoering uitbesteed aan een gespecialiseerde hoofdaannemer.
Deze gebouwen zijn tijdens de uitvoeringsfase in zijn geheel verkocht aan een belegger, die
zich verder niet direct bemoeid heeft met projectvoorbereiding en -voortgang. Daardoor wordt
in dit project de rol van opdrachtgever voorgesteld door de oorspronkelijke projectontwikkelaar (met name een ontwikkelende bouwer, met Nederlandse achtergrond).
Pro~ramma

(Grundlagenermittlung, Vorplanung)
(1) Initiatief
(opdrachtgever);
(2) Haalbaarheidsstudie - - (opdrachtgever en architect);
(3) Project-definitie
(opdrachtgever en architect);
Ontwem (Entwurfs- und Genehmigungsplanung)
(4) Structuur-ontwerp
(architect en adviseurs);
(5) Voorlopig ontwerp
(architect en adviseurs);
(6) Definitief ontwerp
(architect en adviseurs);
Uitwerkin~ (Ausführungs- und Detailplanung; Ausschreibung und Vergabe)
(7) Bestek
(architect en opdrachtgever);
(8) Prijsvorming
(hoofdaannemer);
Realisatie (Bauausführung)
(9) Werkvoorbereiding--- (architect en adviseurs);
(JO) Uitvoering
(hoofdaannemer);
(11) Oplevering
(hoofdaannemer).
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C.2.2.3 Projectorganisatie en contracten

Door capaciteitsproblemen op het moment van projectvoorbereiding en -uitvoering heeft de
opdrachtgever (als ontwikkelende bouwer met Nederlandse achtergrond) gekozen voor
"schlüsselfertige" uitbesteding aan een andere (Duitse) bouwer. Deze heeft in de rol van
hoofdaannemer volgens een zogenaamd "Generaluntemehmer-Vertrag" (GU-Vertrag) het
project gerealiseerd. De realisatie van het project werd volgens een vast opgegeven
aannemingssom uitgevoerd in de vorm van een zogenaamd "Pauschalvertrag" [Schümann,
1995]- Aangezien in een Pauschalvertrag alle benodigde werkzaamheden en I ofleveringen
voor realisering van een project ondergebracht zijn, dient men zich goed te realiseren dat de
voor de uitvoering benodigde materialen en werkzaamheden voor rekening van de
opdrachtnemer komen. In principe is alleen verrekening mogelijk wanneer voor het
omschreven bouwproject door de opdrachtgever wijzigingen gewenst zijn, na
opdrachtverlening [BauR, 1972].

Intermezzo
Een Pauschalvertrag houdt niet in dat de opdrachtnemer een onbeperkt hoeveelhedenrisico loopt.
Wanneer bijvoorbeeld de benodigde materiaalhoeveelheden dermate grote overschrijdingen kennen
(bijvoorbeeld door een nader gespecificeerde uitvoeringswijze) dan raakt dit in conflict met de
zogenaamde "Treu und Glauben" (eisen van redelijkheid). Zoals Glatzel aangeeft, kan de
opdrachtnemer dan, in nader overleg met de opdrachtgever, een vergoeding voor de extra benodigde
materialen verkrijgen [Giatzel, 1992]. Deze mogelijkheid geldt ook, wanneer bijvoorbeeld een
prijs opgegeven is in een aanbesteding. Daarbij geldt volgens de VOB/A een beperke
"herstelmogelijkheid" aan zowel opdrachtnemerszijde (wanneer bijvoorbeeld een verkeerde prijs is
opgegeven) alsook aan opdrachtgeverszijde (wanneer bijvoorbeeld verkeerde specificaties
opgegeven zijn). Door onder andere Feber wordt daar nader op ingegaan [Feber, 1987). In een
artikel van Weimper wordt er daarnaast op gewezen dat ook voor bijvoorbeeld turnkey-woningen
(in Duitsland veelal als Fertighäuser" aangeboden) door de aanbieder nog diverse "Nebenkosten" in
rekening gebracht kunnen worden, bovenop de zogenaamde "Festpreis", waardoor de uiteindelijke
"Endpreis" nogal eens hoger uitvalt dan in eerste instantie afgesproken was [Weimper, 1996]. In
de Nederlandse situatie komt dat ook nogal eens voor, waarbij het dan ook zaak is om als
opdr.tchtgever reeds in een zo vroeg mogelijk stadium van het bouwproces volledig inzicht te
hebben in de prijssamenstelling met eventueel te verwachten extra kosten.

De Generalunternehmer heeft in normale situaties zelf contracten met adviseurs, zoals
bijvoorbeeld constructeurs en installatietechnici. De architect heeft daarbij meestal met de
opdrachtgever een contract, en coördineert het gehele bouwproces. In afbeelding C.3 is een
organigram van een dergelijke organisatievorm weergegeven [NVOB, 1990; SBR, 1990b].
Duidelijk is daarin, dat in dergelijke gevallen de Generalunternehmer zelf de contracten afsluit
met de eventueel betrokken adviseurs, onderaannemers en toeleveranciers.
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Architect

Generalunternehmer
(aannemer)

- - =Functionele relatle

Adviseurs:
..constructiGS
·Installaties
·bouwfyslsch

Onderaannemers
Toeleveranciers

- - - = contractuele relatie

Afbeelding C.3 Organigram van Generalunternehmer-samenwerkingsvorm
[NVOB, 1990; SBR, 1990b]

Omdat bij het beschouwde project de opdrachtgever vanuit het verleden goede banden had met
Nederlandse architecten en adviseurs, werd er voor gekozen om met die partijen in zee te gaan.
Daarnaast waren deze goedkoper dan vergelijkbare door de Duitse GU voorgestelde partijen.
Het leek de opdrachtgever op dat moment raadzaam om zelf met zowel architect alsmede
adviseurs (met name constructeur en bouwfysici) een contract te sluiten. Zij kenden immers
elkaar, en waren gewend aan elkaars werkwijzen. Ook bleken daarnaast de honoraria
voordeliger te zijn dan die, welke door Duitse aanbieders volgens HOAI (Honorarordnung für
Architekten und lngenieure [HOAI, 1993]) gehanteerd werden. Er werd overeengekomen dat
de adviseurs wel werkzaamheden volgens deze HOAI uitvoerden, maar dat honoraria door
middel van één totaalprijs (Pauschal) verrekend werden. De hoofdaannemer had wel zelf een
contract met de installatie-adviseur. Daarnaast droeg hij zelf zorg voor contracten met
onderaannemers en toeleveranciers.
Door de genoemde gehanteerde projectorganisatie met bijbehorende contracten ontstond een
variant op de in het voorgaande onderscheiden Generalunternehmer-samenwerkingsvorm.
Immers, de hoofdaannemer behoefde contractueel niet voor inschakeling van de constructeur
en bouwfysici zorg te dragen. Dit werd taak van de opdrachtgever. In afbeelding C.4 is het
resulterende organigram weergegeven.
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Adviseurs:
·installaties

- - =Functionele relatle

Onderaannemers
Toeleveranciers

- - - =Contractuele relslie

Afbeelding C.4 Organigram van voor het project gebruikte samenwerkingsvorm

Naast de ingeschakelde constructeur is bij controle van de berekeningen door de gemeentelijke
instanties volgens de voorschriften een beëdigde constructeur (Prüfstatiker) ingeschakeld.
Deze gafuiteindelijk zijn goedkeurende (doorgaans "groenkleurige") stempels, waarna de
bouwvergunning verleend kon worden.

Intermezzo
In dit verband wordt opgemerkt dat de gemeenten in Duitsland bij projekten met een zekere
mnvang verplicht zijn een controlerende beëdigde constructeur ("Prüfstatiker'') in te schakelen. De
Prüfstatiker wordt daartoe volgens honorariumtabellen ("Gutachten-taren door de opdrachtgever
betaald voot zijn werkzaamheden. Vervolgens is de Prüfstatiker verantwoordelijk voor goedkeuring
van de constructieve berekeningen. Deze draagt daarbij niet altijd directe aansprakelijkheid voor
eventuele fouten in zijn werkzaamheden. Dat kan eventueel wel in bepaalde mate, wanneer hij
bijvoorbeeld ook de controle op de bouwplaats toegewezen krijgt. In principe heeft daarom ook de
Prüfstatiker een aansprakelijkheidsverzekering, evenals de andere ingeschakelde constructeur(s ).

In het in voorgaande beknopt geschetste project zijn tijdens het verloop van het bouwproces

enkele conflicten ontstaan. In deze eerste twee case-studies worden daarvan enkele besproken
en geanalyseerd.
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C.2.3

Conflict (1): Foutieve balkonbevestiging

C.2.3.1 Inleiding

In het ontwerp van de beschouwde gebouwen zijn geprefabriceerde betonnen balkonplaten
opgenomen. Deze dienden met behulp van stekwapening in het werk gekoppeld te worden aan
de wapening in de verdiepingsvloeren. De verdiepingsvloeren bestonden uit geprefabriceerde
betonnen breedplaatvloeren, waarover ter plaatse een druklaag gestort diende te worden. In
deze druklaag werd diverse bovenwapening opgenomen. Voordat de druklaag gestort werd,
diende de stekwapening van de balkonplaten aan de bovenwapening ter plaatse gekoppeld te
worden, waardoor de stekwapening verlengd werd. In afbeelding C.5 zijn een balkonplaatoverzicht met doorsnededetails opgenomen.

Afbeelding C.S Balkonplaat-overzicht met doorsnededetails
Bij de montage van de balkonplaten bleek echter, dat de bovenwapening ontbrak. Dit was
uiteraard een groot probleem, temeer omdat door de grote afmetingen van de vrije uitkraging
van de balkonplaten deze bovenwapening een belangrijke rol speelde. Door resulterende
vertragingen in het bouwproces en benodigde herstelwerkzaamheden zouden grote kosten
ontstaan. Niemand van de betrokken partijen wilde deze voor zijn rekening nemen, waardoor
de opdrachtgever en de hoofdaannemer in conflict raakten. Immers, binnen dat GU-contract
zou de fout ontstaan zijn door onderlinge communicatiefouten.
C.2.3.2 Waar ging het fout?

De beide partijen binnen het GD-contract, de opdrachtgever en de hoofdaannemer, kwamen in
strijd over de schuldvraag: Wie was aansprakelijk voor de ontstane gebreken? Uitgangspunt
van de opdrachtgever was daarbij in hoofdlijnen: De hoofdaannemer wrgt maar dat het project
volgens specificatie opgeleverd wordt, binnen de vastgestelde termijn en aannemingssom
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Door de hoofdaannemer werd in hoofdlijnen als uitgangspunt gehanteerd: Bewijs maar dat ik
schuld heb. Zolang dat niet het geval is, betaal ik niet, maar stel de opdrachtgever aansprakelijk
voor vertragingen.

Het ontbreken van bovenwapening kwam tijdens de uitvoering aan het licht. Door de
hoofdaannemer rezen twijfels of er wel voldoende wapening in de vloeren zat, mede gezien het
grote gewicht van de balkonplaten (circa 60 k:N). Nadat hij bij de constructeur dit nagevraagd
had, deelde deze mee dat de stekwapening nog toegevoegd diende te worden. Daarbij
verkeerde de constructeur in de veronderstelling, dat de normale door hen berekende
bovenwapening reeds aanwezig was. En dat was nu juist niet het geval. Daardoor bevatte het
telefaxbericht van de constructeur aan de hoofdaannemer alleen de constructiedetails met
betrekking tot de stekwapening, waardoor de hoofdaannemer dacht dat slechts het aanbrengen
van deze wapening voldoende was.
Bij navraag bleek, dat de (Nederlandse) constructeur de complete berekeningen van onder- en
bovenwapening ten behoeve van de breedplaatvloeren-producent aan deze opgestuurd had. Hij
verkeerde daarbij in de veronderstelling dat deze, zoals in Nederland gebruikelijk is, de
complete wapening leveren (dus inclusief bovenwapening). In de Duitse situatie bleek dit
echter niet het geval, waardoor op de tekeningen van de breedplaatvloeren de bovenwapening
niet te zien was. Door zowel de hoofdaannemer alsook de constructeur zijn deze tekeningen
niet nader gecontroleerd op wapening, maar slechts op afmetingen en sparingen.
In de goedkeuringsprocedures ten behoeve van de vergunningsverlening heeft de controlerende
Prüfstatiker echter ook de ontbrekende wapening over het hoofd gezien. Latere controles op de
bouwplaats, volgens de bouwvoorschriften uitgevoerd, brachten ook niet de gebreken aan het
licht. Resumerend kan het volgende beeld geschetst worden:
Opdrachtgever:
Was van mening dat de hoofdaannemer maar zien moest hoe hij het gebouw binnen
geplande termijn en aannemingssom realiseerde;

Hoofdaannemer:
Heeft onvolledige gegevens gekregen van constructeur. Deze stond niet bij hem onder
contract, maar bij de opdrachtgever. Had contract met breedplaatvloeren-producent voor
levering van breedplaatvloeren exclusiefbovenwapening;

Constructeur:
Dacht dat berekende bovenwapening door de breedplaatvloer-producent uitgetekend en
geleverd werd, zoals in Nederland ook gebruikelijk is.

Architect:
Was in deze situatie geen partij;

Bree<l.plaatvloeren-producent:
Had alleen contract met hoofdaannemer voor levering van breedplaatvloeren zoals
geoffreerd was, exclusief eventuele bovenwapening;

Prüfstati:ker:
Had ontbrekende bovenwapening niet opgemerkt. Ook tijdens gewone controlewerkzaamheden door anderen op de bouwplaats bleef het eerst onopgemerkt.

In het verloop van het conflict bleek al snel, dat een belangrijke oorzaak lag in de ontstane

communicatieproblemen en misverstanden tussen partijen onderling.
Daarnaast speelde ook de opzet van de projectorganisatie een roL Met name door de
communicatieproblemen werd het een slepende zaak, die uiteindelijk een oplossing vond, zoals
verderop beschreven wordt.
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C.2.3.3 Hoe werd het conflict opgelost?

Het was duidelijk, dat partijen geen stap verder tot elkaar konden komen. Immers, de
herstelkosten waren dermate hoog, dat dit wel een drempel vormde om het conflict "in den
minne te schikken". Hoe verder men met elkaar onderhandelde, hoe meer duidelijk werd,
namelijk:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

De communicatiefout tussen constructeur en hoofdaannemer speelde een centrale rol.
Daardoor was immers informatie op verkeerde wijze geïnterpreteerd;
Controlewerkzaamheden van de Prüfstatiker, en later op de bouwplaats door
anderen, bleken niet correct te zijn geweest;
De hoofdaannemer had contractueel correct gehandeld, door een "Baubehinderung"
aan te tekenen;
De opdrachtgever nam het de hoofdaannemer kwalijk, dat alle "debatten" per telefax
plaatsvonden. Overleg, ook in deze moeilijke situatie, verliep daardoor kil en stroef.
De constructeur verweerde zich door het feit, dat hij niet had geweten dat de
breedplaatvloeren-producent geen bovenwapening meeleverde. Dit, ondanks dat de
constructeur de bovenwapening wel berekend had;
De breedplaatvloeren-producent had zoals gebruikelijk geen offerte gemaakt voor de
hoofdaannemer voor levering van bovenwapening. Hoofdaannemer had hier niets
over opgemerkt.

Het bleek dat, ondanks dat diverse partijen fouten gemaakt hadden, in principe men de
volgende ontwerpende c.q. constroerende en controlerende partijen aansprakelijk wilde stellen,
namelijk:
( 1)
(2)

De constructeur;
De Prüfstatiker.

~

Doordat de constructeur rechtstreeks een zogenaamd "Werkvertrag" had met de opdrachtgever,
was hij zelf (als deskundige) verantwoordelijk en aansprakelijk voor geleverde diensten. De
opdrachtgever fungeerde in deze situatie min of meer als "leek", en werd daardoor vrijgesteld
van aansprakelijkheid voor fouten in ontwerp en uitvoering. Die fouten had de constructeur
immers moeten melden aan de opdrachtgever. Daarbij is de constructeur overigens niet
aansprakelijk voor ontwerpfouten die betrekking hebben op bijvoorbeeld gebruiksgemak
(plaats van kolommen, etc.). Daarvoor is de architect in beginsel aansprakelijk, zoals onder
andere het Oberlaudesgericht Köln uitgesproken heeft [BauR, 1988]. Overigens geldt voor
ontwerpende taken van een architect ook een dergelijke regeling.
Ad..(2).;,

Als beëdigde constructeur met speciale controlebevoegdheid, is de Prüfstatiker
verantwoordelijk voor gecontroleerde berekeningen en tekeningen. Echter, in normale
gevallen, waarbij geen sprake is van opzet of grove nalatigheid bij het maken van fouten, kan
de Prüfstatiker in civielrechtelijke procedures niet direct aansprakelijk gesteld worden, zoals
Rybicki aangeeft [Rybicki, 1995]. Bij grove.nalatigheid c.q. opzet kan dat wel, volgens
strafrechtelijke procedures. Wanneer de Prüfstatiker specifiek opdracht heeft verkregen voor
controlewerkzaamheden op de bouwplaats, kan hij of zij in principe wel aansprakelijk gesteld
worden.
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In beginsel is overigens in voorkomende gevallen als eerste de gemeente (Bauaufsichtsbehörde) degene, die namens fouten van de Prüfstatiker eventueel aansprakelijk gesteld kan
worden, en vervolgens de Prüfstatiker zelf, zoals onder andere Rybicki aangegeven heeft.

Intermezzo
Wellicht dat zijn of haar mogelijke aansprakelijkheid in het algemeen bij menig Priifstatiker nogal
eens leidt tot grote hoeveelheden wapening in betonconstructies, vaak nog extra "bovenop" de
eisen volgens de DIN. Daarmee kan men dan een relatief grote veiligheidsfactor inbouwen, om zo
eventuele problemen achteraf te kunnen voorkomen. Belangrijk in dit kader is te constateren, dat
een Prüfstatiker in wezen een subjectief oordeel geeft, gebaseerd op objectieve (minimum) nonnen
en voorschriften. Daardoor kunnen de uiteindelijke uitvoeringsvereisten wel eens verschillen
tussen verschillende Prüfstatiker.

Bovenstaande aansprakelijkheden zijn onafhankelijk van het feit of de constructeur c.q.
adviseur een buitenlandse (Nederlandse) achtergrond heeft. Immers, hij wordt geacht om een
(post)adres in Duitsland te hebben, en daarbij ingeschreven te staan in een Ingenieurs- c.q.
Architektenkammer. Daaraan gekoppeld is de verplichte aanwezigheid van een
aansprakelijkheidsverzekering ("Haftpflichtversicherung"). En juist deze verzekering maakte,
dat uiteindelijk de verzekeraar de partij was, die er belang bij had om financiële schade te
voorkomen. Hij werd immers indirect partij in het conflict. In deze situatie betrof het met name
de verzekeraar van de constructeur.

Intermezzo
Naast de constatering dat het in beginsel moeilijk is een Plüfstatiker direct aansprakelijk te stellen
in de genoemde situatie, speelt daarbij nog een ander belangrijk gegeven mee: De Plüfstatîker heeft
immers de mogelijkheid om vergunningsprocedures te blokkeren, door het weigeren van het zetten
van zijn stempel op de desbetreffende constructietekeningen. Met het zicht op eventuele
vervolgprojecten gaan daardoor deze belangen zwaarder wegen, waardoor de constructeur (en met
name zijn of haar verzekeraar) ook daardoor in feite de enige overblijvende partij is om
aansprakelijk te stellen voor de geconstateerde gebreken in de wapening.

En wat deed vervolgens de verzekeraar? Deze ging, volgens "Duits" gebruik, naar een
Gutachter, en liet hem een schaderapport maken; niet om zijn uiteindelijke aansprakelijkheid te
weerleggen, maar meer om te kijken welke (technische) oplossing mogelijk was, inclusief
bijbehorende geschatte herstelkosten. Daarin stonden in hoofdlijnen de gebruikelijke zaken,
zoals:
(1)
(2)
(3)

Schadegeval en oorzaak ( "Zustand" );
Herstelmogelijkheden ("Hinweise zur Mindestbeseitigung");
Kosten ("Was das ungefähr kostet'').
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In het schaderapport werd duidelijk, dat herstel mogelijk was door het aanbrengen van extra
versterkingsstrippen op de vloer. Deze zouden door middel van een lijmverbinding bevestigd
kunnen worden aan de vloer en de balkonplaat Nadat door de hoofdaannemer hiervoor een
prijsaanbieding gegeven was (als extra werkzaamheden verrekenbaar, bovenop het
Pauschalvertrag), bleek deze oplossing te duur. Vervolgens werd in nader overleg tussen
opdrachtgever, architect, constructeur en hoofdaannemer een andere oplossing voorgesteld,
namelijk: Het aanbrengen van een stalen ondersteuningsconstructie. Deze oplossing bleek
relatief goedkoop te zijn. Doordat zij echter verregaande esthetische consequenties met zich
meebracht, wilde de architect begrijpelijkerwijs wel een stem hierin behouden. De uiteindelijke
uitvoeringsvorm bestond uit verzinkte stalen kokerprofielen, in de vorm van kolommen met
dwarsverbindingen als balk onder de balkonplaat gemonteerd. In afbeelding C.6 is een detailopname weergegeven, met daarop de besproken ondersteuningsconstructie.

Afbeelding C.6 Detail-opname van de extra aangebrachte ondersteuningsconstructie

De financiële afwikkeling is vervolgens door de constructeur via de verzekeraar geregeld.
Daarmee werd de hoofdaannemer betaald voor deze extra werkzaamheden. Ontstane kosten ten
gevolge van vertragingen werden niet vergoed aan de hoofdaannemer.
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Deze had daarvoor overigens wel een claim ingediend bij de opdrachtgever (via zijn
"Baubehinderung-Anzeige"), zoals procedureel volgens met name§ 61id 1 van VOB deel B
uitgevoerd was [VOB, 1993]. Echter, doordat de opdrachtgever niets had kunnen doen aan de
ontstane situatie werd deze claim op grond van "overmacht" genegeerd, en in overleg met de
hoofdaannemer uiteindelijk niet uitbetaald. Daarmee was de zaak rondom dit conflict gesloten.
C.2.4

Conflict (2):

Gebrekkige informatieoverdracht

C.2.4.1 Inleiding

Bij de informatieoverdracht van hoofdaannemer naar onderaannemers ging nogal eens wat
fout. Op een of andere wijze werkten de onderaannemers vaak met incomplete of verouderde
tekeningen. Dit gaf diverse strubbelingen, met name voor de opdrachtgever en zijn architect.
Immers, zij werden regelmatig geconfronteerd met foutieve c.q. te late leveringen van
bijvoorbeeld kozijnen, houtconstructies, etc. De (Nederlandse) projectmanager namens de
opdrachtgever vermoedde en merkte al snel dat de informatieoverdracht niet gebeurde zoals hij
het in een Nederlands project gewend was.
C.2.4.2 Waar ging het fout?

Tijdens de uitvoering van het project was in hoofdlijnen de volgende informatiestroom te
onderscheiden:
(a)
(b)

(c)

De architect maakte de ontwerp- en werktekeningen;
Genoemde tekeningen werden namens de opdrachtgever aan de (Duitse)
hoofdaannemer ter beschikking gesteld, inclusief eventuele wijzigingen (bijvoorbeeld
op de periodieke bouwvergaderingen besproken);
De hoofdaannemer vroeg vervolgens bij zijn verschillende onderaannemers
prijsaanbiedingen op, waarna hij zijn projecten uiteindelijk uitvoerde.

Het bleek al in de vorige case-studie dat de informatieoverdracht tussen de diverse partijen niet
optimaal was. Deels door gemaakte fouten in de organisatie, en deels door verschillende
opvattingen c.q. achtergronden van de verschillende partijen. Echter, in dit gevallag de
problematiek met name op het gebied van de informatieoverdracht tussen de hoofdaannemer en
zijn onderaannemers. Immers, de desbetreffende werktekeningen waren gecontroleerd en
accoord bevonden, en toch werd vaak foutief geleverd c.q. te Iaat geleverd.
Intermezzo
Op de raakvlakken tussen partijen onderling (externe relaties) gaat het vaak fout. Immers, daar
dient de infunnatieoverdracht plaats te vinden, zodat betrokkenen met de juiste gegevens werken
kunnen. Vaak komen dan de fouten, gemaakt in de programma- en ontwerpfase, pas aan het licht
in de uitwerkings- of, nog later, in de realisatiefase. Door Vrijling wordt er in dit verband op
gewezen dat met name de ontwerpfase vaak functioneel georganiseerd is: Elke betrokkene maakt
voor zijn betrefrende onderdeel een specifiek ontwerp, zoals bijvoorbeeld architect, constructeur en
installateur. Zonder voldoende aandacht kunnen de gemaakte ontwerpdelen onderling geen geheel
vormen [Vrijling, 1995]. Een optimale informatieoverdracht op met name de onderlinge
raakvlakken is daarvoor dan ook onmisbaar.
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Na diverse gesprekken tussen de projectmanager, hoofdprojectleider, projectleider en de
uitvoerder van de hoofdaannemer kon in hoofdlijnen de volgende interne organisatie met
functionele relaties geschetst worden, zoals in afbeelding C. 7 schematisch weergegeven is.
Daarbij zijn met name de volgende persoonsfuncties betrokken: Hoofdprojectleider,
projectleider en uitvoerder, een technische staf van werkvoorbereiders en een inkoopafdeling.

Inkoop

Werkvoorbereiding

Afbeelding C.7 Schematische weergave van interne projectorganisatie van de
hoofdaannemer

· Doordat het beleid van de hoofdaannemer erop gericht was dat werkvoorbereiding en inkoop
van (leveringen van) onderaannemers en toeleveranciers altijd geregeld dienden te worden door
de hoofdprojectleider, ontstonden er vaak fouten. Immers, de hoofdprojectleider kende het
project slechts globaal; hij was niet elke week op de bouwplaats aanwezig. De informatie, die
hij verkreeg van de projectleider, die zijn informatie weer van de uitvoerder had, werd door
deze "dubbele overdracht" blijkbaar regelmatig fout geïnterpreteerd. Daardoor waren er
regelmatig afstemmingsproblemen tussen de uitvoering op de bouwplaats en de
werkvoorbereiding op het (op afstand gelegen) kantoor. De benodigde inzichten van diegene
die bijvoorbeeld de inkoop en werkvoorbereiding moest verzorgen, was daardoor slecht; deze
kreeg namelijk op deze wijze geen regelmatig inzicht in de juiste stand van de
bouwwerkzaamheden, te hanteren details, etc.
Ook werden de werktekeningen niet "gewoon" meegestuurd naar onderaannemers c.q.
toeleveranciers, wanneer men prijsaanbiedingen vroeg.
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Dat is in Nederland normaal gebruik, maar deze Duitse hoofdaannemer was daarin erg
wantrouwend. Hij maakte slechts summiere schetsen en gegevens, waarop de desbetreffende
partijen hun aanbiedingen dienden te baseren. Dat bleken dus regelrnatig foutieve aanbiedingen
te zijn, die in zekere zin wel een bindend karakter kunnen hebben.

Intermezzo
Zoals door een Nederlandse calculator in Duitsland opgemerkt is, dient men er bij het opvragen
van prijsaanbiedingen bij bijvoorbeeld met name Duitse onderaannemers en toeleveranciers
rekening mee te houden, dat deze daarvoor nogal huiverig zijn. Immers, in de Duitse
bouwnijverheid wordt een prijsaanbieding in het algemeen als bindend beschouwd Vandaar dat
men zich liever niet op summiere gegevens baseert. Daar is namelijk door Duitse hoofdaannemers
in het verleden nogal eens misbruik van gemaakt. Een prijsaanbieding zal men vandaag de dag dan
ook vaak niet eerder verstrekken, dan nadat men zo compleet mogelijke gegevens ontvangen heeft
(die dan uiteraard wel goed moeten zijn), of zelfvergezeld doen gaan van uitgebreide specificaties.
Dit ter voorkoming van elke mogelijke ongewenste c.q. onoverzienbare aansprakelijkheid. Het
verdient dan ook aanbeveling bij het opvragen van globale prijzen specifiek om een (niet bindende)
"Preis-voranschlag" te vragen, om zo alsnog enige reacties te kunnen verkrijgen. Uiteraard zijn de
opgegeven prijzen dan slechts als richtprijs te beschouwen, en kan men dan in een later stadium
definitieve opgaven van prijzen verkrijgen.

Al deze zaken bij elkaar genomen resulteerde in een slecht voorbereid uitvoeringsproces, dat
zich kenmerkte door de volgende aspecten:
(a)
(b)

(c)
(d)
(e)

Informatieoverdracht gaat over veel schijven; daardoor ontstaat groot risico op
foutieve interpretaties;
Vaak werken met verouderde gegevens, in verband met niet op tijd intern
doorgegeven wijzigingen in bijvoorbeeld uitvoeringstekeningen;
Gebrekkige besluitvaardigheid door splitsing van taken;
Weinig gepland vooruitlopen op komende projectfasen; daardoor vaak ad-hoc
oplossingen noodzakelijk om desbetreffende werkzaamheden toch binnen de
afgesproken termijn te kunnen voltooien;
De werkvoorbereiding c.q. inkoop stuurde geen werktekeningen op, wanneer men
prijsaanbiedingen wenste bij toeleveranciers c.q. onderaannemers. Door deze
wantrouwende houding van de hoofdaannemer werden vaak foutief uitgewerkte
aanbiedingen gedaan door onderaannemers c.q. toeleveranciers.

C.2.4.3 Hoe werd het conflict opgelost?

Dat een organisatie op een dergelijke wijze niet erg succesvol kan functioneren zal duidelijk
zijn. Daarom werd door de projectmanager erop aangedrongen om de organisatie een meer
directe werkwijze mee te geven. In ieder geval zodanig, dat de betrokken inkoop en
werkvoorbereiding direct inzicht kregen en behielden in de voortgang en uitvoering van het
werk. Daarmee zouden vertragingen en fouten zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden. In
hoofdlijnen zou een organisatie er uit kunnen zien, zoals in afbeelding C.8 weergegeven is.
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Afbeelding C.8 Schematische weergave van voorgestelde interne projectorganisatie van
de hoofdaannemer

Het voorstel hield vooral in om de werkvoorbereiding en inkoop direct onder de
verantwoordelijke projectleider te laten vallen, in samenspraak met de uitvoerder. Daardoor
werden de lijnen korter, en wist men sneller wat er gebeuren moest. Het kostte echter moeite
het management van de hoofdaannemer van deze oplossing te overtuigen. Men had het immers
altijd gedaan zoals men gewoon was, compleetmet de bijbehorende hiërarchische splitsing van
taken in de organisatie. Daarnaast werd voorgesteld dat men gerust de complete
werktekeningen kon zenden naar de onderaannemers c.q. toeleveranciers, om zodoende op
basis van de juiste gegevens de prijsaanbiedingen te kunnen verkrijgen. Ook dit gaf in begin
nogal wat tegenstand, maar men realiseerde zich uiteindelijk wel dat een wantrouwende eigen
houding ook vaak resulteert in een wantrouwende houding van de tegenpartij. Ook werd er op
gewezen, dat het bouwen enerzijds mensenwerk is, maar anderzijds ook en vooral organisatie,
en dus plannen, en dus vooruitzien. Naast improvisatie speelt organisatie in het bouwproces
immers een belangrijke rol. Daarmee werd in ieder geval geprobeerd om een wat minder ad-hoc
beleid te kunnen voeren in de uitvoering, en de afstemming tussen de diverse partijen daardoor
te kunnen stroomlijnen.
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C.3

ONTWIKKELING EN BOUW VAN APPARTEMENTEN

C.3.1

Inleiding

De volgende twee case-studies hebben betrekking op conflicten, welke ontstaan zijn tijdens het
voorbereiden en uitvoeren van de bouw van een appartementencomplex, gelegen in
Brandenburg.
C.3.2

Projectomschrijving

C.3.2.1 Achtergronden van het bouwproject

Ter stimulering van de wederopbouw van het voormalige Oost-Duitsland heeft de
Bondsregering diverse regelingen in het leven geroepen. Daarvan zijn met name de regels met
betrekking tot belastingvoordelen interessant gebleken. Een van de wetten, waarin dergelijke
regels vastgelegd zijn, is de wgenaamde "Fördergebietsgesetz". Deze geeft de mogelijkheid
voor investeerders om vijftig procent van hun investeringen in bijvoorbeeld onroerend goed
over vijf jaar af te schrijven, naast de "normale" fiscale afschrijvingspercentages. Dit kan, mits
men hét onroerend goed ter beschikking stelt voor de verhuur. Dat dit een enorme toename in
met name de ontwikkeling van bouwprojecten tot gevolg heeft gehad in de afgelopen jaren, zal
duidelijk zijn [FGG, 1991; KPMG, 1992]. Dezeregelingen zijn overigens sinds 1996
aangepast. Vooral op de wgenaamde "top-locaties" werden en worden dergelijke
bouwprojecten ontwikkeld als belegging, in de vorm van bijvoorbeeld woningen en
appartementen. Deze zijn vooral bedoeld voor de verhuur. Daarnaast zijn in dergelijke wijken
natuurlijk ook voorzieningen nodig, zoals winkels en horecagelegenheden etc. Ook in die
sectoren is en worden projecten ontwikkeld.
In deze twee case-studies betreft het een dergelijk project, bestaande uit een grondstuk waarop
een appartementencomplex ontwikkeld en gebouwd is.
Het ontwikkelen van dit grondstuk had nogal wat voeten in de aarde. Dit temeer, omdat
bijvoorbeeld de bodem gedeeltelijk bestond uit een voormalige vuilstortplaats. Daartoe dienden
diverse procedures doorlopen te worden, waarbij een grondige bodemsanering doorgevoerd
werd. Daarnaast speelden diverse voorschriften voor de locatie een rol. Aanpassing van het
locatie-ontwerp aan het geldende zogenaamde "Bebauungsplan" was hier en daar nodig. Een
dergelijk Bebauungsplan geeft met name voorschriften rondom bestemming en afmetingen van
gebouwen, rooilijnen, etc., en is te vergelijken met het in Nederland gangbare "bestemmingsplan" [Grabis u.a., 1992; Hangarter, 1992].

Intermezzo
Het Bebauungsplan bestaat in hoofdlijnen uit diverse onderdelen die, bij vaststelling door de
gemeente, minimaal aanwezig dienen te zijn. Daartoe worden de volgende onderdelen genoemd,
gebaseerd op onder andere § 30 (1) van het Baugesetzbuch (BauGB), waarin met name voor
geblUiksaspecten verwezen wordt naar de Baunutzungsverordnung (BauNVO) als onderdeel van het
Baugesetzbuch [BauGB, 1993]:
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• Het gebruik van de gebiedlocatie (§ 2 t/m § ll van BauNVO).
• Afmetingen van gebrui ksgebieden (§ 16 en§ 17 van BauNVO):

"Grundjlachenzahl" (GRZ);
"GeschojJjltJchenzahi" (GFZ);

-Aantal volledige verdiepingen;
- Gebouwhoogte.
• Bebouwbare grondstukken (§ 23 van BauNVO):

- Rooilijnen;
- Grondstuksbreedte;
- Grondstuksdiepte.
• Openbare weg, etc. (§ 9 (1) nr.ll van BauGB):

- Verkeerszones (wegen, trottiors, etc.);
- Verkeerszones met bijzondere bestemmingen
(speelplaatsert, etc.).

De projectonderdelen, waarop deze twee case-studies betrekking hebben, zijn met name twee
appartementen-gebouwen. Afbeelding C.9 geeft een situatietekening weer van de bouwlocatie
met daarin aangegeven de genoemde bouwprojecten.

Afbeelding C.9 Situatietekening met beschouwde projectonderdelen
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De hier genoemde appartementen-gebouwen maken deel uit van een complex van in totaal vijf

van dergelijke gebouwen. Zij zijn geprojecteerd boven en rondom enkele ondergrondse
parkeergarages. Het hoofdontwerp is telkens nagenoeg gelijk, terwijl het aantal appartementen
(en daarmee de totaalafmetingen per gebouw) varieert. De opbouw van de appartementengebouwen is in hoofdlijnen als volgt:
Er is voorzien in een hoofddraagconstructie, bestaande uit ter plaatse gestorte betonnen
onderdelen, aangevuld met dragende en scheidende wanden uit kalkzandsteen. De
buitenwanden zijn voornamelijk in geïsoleerde betonnen blokken uitgevoerd. Vervolgens is de
buitengevel afgewerkt met een stuclaag. Het dak bestaat uit een geïsoleerde houten
draagconstructie, voorzien van dakpannen. De appartementen hebben per cluster een centraal
trappenhuis, uitgerust met een lift. Een parkeerkelder uit ter plaatse gestorte beton is
gedeeltelijk onder en naast de gebouwen gesitueerd. Afbeelding C.lO geeft ter illustratie een
beknopt overzicht weer van een gevel van een appartementen-gebouw.

Afbeelding C.lO Overzicht van een gevel van een appartementen-gebouw

Voor de case-studies rondom dit project is juist gekozen voor deze gebouwen, aangezien hier
interessante aspecten rondom de projectorganisatie, contracten en daarmee samenhangende
conflicten ontstaan zijn. Tevens werd hier de mogelijkheid geboden om de situatie "van
dichtbij" te observeren en te analyseren.
C.3.2.2 Projectfasering

De bij de ontwikkeling en realisatie van genoemde gebouwen te onderscheiden projectfasen,
zoals die in hoofdstuk 2 uitgewerkt zijn, zijn in onderstaande opsomming genoemd. De partijen
die in die fasen de belangrijkste uitvoerende rol spelen zijn daarbij vermeld. De opdrachtgever
treedt hier als een projectontwikkelende bouwer op. De complete bouwlocatie wordt door hem
in verschillende delen ontwikkeld.
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De uitvoerende bouwwerkzaamheden zijn om capaciteitsredenen door hem uitbesteed aan
gespecialiseerde hoofdaannemers. Voor aanvang van de bouwwerkzaamheden en tijdens het
bouwen zijn de appartementen verkocht aan kopers. Deze kopen nogal eens een appartement
als belegging ten behoeve van de verhuur, of gaan er zelf in wonen. Dat brengt met zich mee,
dat reeds tijdens de voorbereiding en bouw met de wensen van deze individuele kopers
rekening dient te worden gehouden ("Sonderwünsche", etc.). Desondanks blijft ten opzichte
van de hoofdaannemer de ontwikkelende bouwer (met Nederlandse achtergrond) de
oorspronkelijke opdrachtgever.

Proeramma (Grundlagenermittlung, Vorplanung)
(1) Initiatief
(opdrachtgever);
(2) Haalbaarheidsstudie --(opdrachtgever en architect);
(3) Project-definitie
(opdrachtgever en architect);
Ontwem (Entwurfs- und Genehmigungsplanung)
(4) Structuur-ontwerp
(architect en adviseurs);
(5) Voorlopig ontwerp--- (architect en adviseurs);
(6) Definitief ontwerp
(architect en adviseurs);
Uitwerking (Ausführungs- und Detailplanung; Ausschreibung und Vergabe)
(7) Bestek
(architect en opdrachtgever);
(hoofdaannemer);
(8) Prijsvorming
Realisatie (Bauausführung)
(9) Werkvoorbereiding - - - (architect en adviseurs; later door hoofdaannemer
en adviseurs);
(JO) Uitvoering -----(hoofdaannemer);
(11) Oplevering
(hoofdaannemer).
C.3.2.3 Projectorganisatie en contracten

Voor de opdrachtgever was de uitvoering van de gebouwen een nogal specialistische
asangelegenheid, ondanks dat men zelfbouwcapaciteit en -kennis in huis had. Echter, men had
op dat moment geen capaciteit beschikbaar voor het bouwen van dergelijke appartementen.
Daarom is besloten het project per fase ("Bauabschnitt") uit te besteden aan een (in dit geval
Duits) bedrijf. In eerste opzet is daarbij gebruik gemaakt van een bouwcombinatie, een
zogenaamde "Arbeitsgemeinschaft". Deze "Arge" bestond uit twee (West-)Duitse
aannemingsbedrijven A en B, beide met hun hoofdkantoor in Zuid-Duitsland. In deze Arge
werden door bedrijf A de technische leiding en door bedrijf B de commercieële leiding
gevoerd. Administratief en ook juridisch zijn in een dergelijke combinatie beide partijen
gelijkwaardig verantwoordelijk en aansprakelijk, vastgelegd in een onderling opgesteld ArgeVertrag. In deze vorm noemt onder andere Millier dit een "echt Baukonsortium" [l\1üller,
1981]. Daarmee duidt hij aan, dat de Arge bestaat uit een aantal uitvoerende bouw- of
aannemingsbedrijven, die zelf daadwerkelijk bij de uitvoering betrokken zijn, zoals hier het
geval is. Daarnaast kan een dergelijke Arge zelf ook onderaannemers inschakelen.
De Arge heeft via een Generaluntemehmer-Vertrag (GU-Vertrag) met de opdrachtgever het
project gerealiseerd. Daarbij werden de architect en adviseurs door de opdrachtgever
gecontracteerd.De architect had daarbij zowel opdracht voor vervaardigen van
ontwerptekeningen ten behoeve van de bouwvergunning-aanvraag ("Genehmigungsplanung")
alsook voor het vervaardigen van werktekeningen ten behoeve van de uitvoering
("Werkplanung"). In afbeelding C.ll is het organigram van de voor dit project in eerste
instantie gebruikte samenwerkingsvorm schematisch weergegeven.
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Afbeelding C.ll Organigram van de in eerste instantie gebruikte samenwerkingsvorm

Bij het realiseren van het eerste appartementen-gebouw bleek, dat de beide aannemers binnen
de Arge het gaandeweg het project niet met elkaar konden vinden. Men kreeg meningsverschillen over onder andere projectaanpak en wijze van communicatie c.q. overleg en
afstemming tussen de Arge en opdrachtgever. Het bleken met name cultuurverschillen te zijn,
die uiteindelijk tot gevolg hadden dat de Arge ontbonden werd Bij het vervolg van het project
(vanaf de realisatie van het tweede appartementen-gebouw) werd dan ook gewerkt met slechts
één hoofdaannemer uit de voormalige Arge, die daardoor als Generalunternehmer (GU) optrad
voor de uitvoering van de volgende appartementen-gebouwen.
Vervolgens werden ook de adviseurs, zoals de constructeur, bij de Generalunternehmer
ondergebracht. Daarnaast bleek vooral het vervaardigen van de werktekeningen binnen het
contract van de opdrachtgever met de architect (met beide een Nederlandse achtergrond) geen
verstandige keuze. Vooral met betrekking tot de aansprakelijkheid voor ontwerpfouten rezen
onduidelijkheden, welke bij voortzetting van deze werkwijze aanleiding konden gaan vormen
voor conflicten. Daarom werd het vervaardigen van de werktekeningen door de architect ook
bij de Generalunternehmer ondergebracht.
In afbeelding C.l2 is het organigram weergegeven van de aangepaste samenwerkingsvorm,
zoals die gold vanaf de realiasatie van het tweede appartementen-gebouw. Ten opzichte van de
voorgaande samenwerkingsvorm is duidelijk, dat de betrokken partijen meer onder
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Generlaunternehmer gebracht zijn.
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Afbeelding C.12 Organigram van de in later stadium gebruikte samenwerkingsvorm

Tijdens het in het voorgaande beknopt geschetste project zijn tijdens het verloop van het
bouwproces enkele conflicten ontstaan. In deze twee case-studies worden daarvan enkele
besproken en geanalyseerd.
C.3.3

Conflict (3): Een foutief ontwerp van de parkeerkelder

C.3.3.1 Inleiding

De beschouwde appartementen-gebouwen zijn voorzien van een parkeerkelder, waarvoor de
architect een ontwerp gemaakt heeft. Een parkeerkelder is daarbij aan diverse voorschriften
onderhevig, met name vastgelegd in de zogenaamde "Garagenanordnung" (GarAO), dus ook
deze parkeerkelder [GarAO, 1990].
Het ontwerp voorzag in een kelder zonder mechanische ventilatie, doordat voorzien was in
voldoende natuurlijke ventilatie. Afbeelding C.13 geeft een schematisch overzicht weer van een
deel van de plattegrond van de parkeerkelder. Het afgebeelde deel betreft de toegang van de
parkeerkelder, als hellingbaan uitgevoerd Op de stramienlijnen zijn de aanwezige kolommen
zichtbaar, evenals enkele parkeerplaatsen.
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Afbeelding C.13 Deel van plattegrond van beschouwde parkeerkelder

Bij bouwprojecten in Duitsland is het gebruikelijk dat de gemeentelijke overheid
(Bauaufsichtsbehörde) toestemming geeft om een gebouw uiteindelijk in gebruik te kunnen
nemen. Deze toestemming (een zogenaamd "Endabnahmeschein") volgt na controle door een
deskundige, als functionaris van de gemeente zelf of een door hen aangewezen externe
functionaris. Deze stelt vervolgens een onderzoek in, en rapporteert daarover, waarna de
toestemming tot ingebruikname al of niet verstrekt wordt. Deze procedure geldt ook voor
parkeerkelders. Met name§ 21 van de GarAO schrijft voor, dat vooral gecontroleerd dienen te
worden:
•

Veiligheidsverlichting (§ 14);
Mechanische) Ventilatie(§ 15);
CO-waarschuwingsinstallatie (§ 16);
Brandmeldinstallatie (§ 17).

Dergelijke controles dienen, na ingebruikname, elke drie jaar te worden herhaald. Ook bij
wijzigingen in het gebruik c.q. uitvoering van de parkeerkelder na oplevering dient daarna weer
opnieuw een controle uitgevoerd te worden. In deze situatie bleek, dat de parkeerkelder geen
voldoende ventilatie-openingen had om als natuurlijke ventilatie te kunnen dienen. Door § 15
lid 2 van de GarAO wordt met name minimaal1500 cm2 ventilatie-opening voorgeschreven per
parkeerplaats, zodanig gesitueerd dat voldoende (dwars)ventilatie door natuurlijke
luchtstroming mogelijk is. Dergelijke openingen ontbraken in het ontwerp. Ontheffing zou
kunnen worden verkregen via § 15 lid 3. Deze schrijft metingen voor, verricht door speciale
deskundigen, die aan zouden tonen dat het aanwezige CO-gehalte in specifieke
gebruikssituaties de norm niet zou overtreden. In deze situatie bleek dat echter niet haalbaar.
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Er ontstond daardoor een probleem: De parkeerkelder mocht niet in gebruik worden genomen,

wanneer geen voorzieningen getroffen werden. Dat bracht echter verhoging van bouwkosten
met zich mee, wat niet voorzien was door de opdrachtgever en hoofdaannemer. In het navolgende zal het verloop en de oplossing van het geschetste probleem weergegeven worden.
C.3.3.2 Waar ging het fout?

Doordat er kostenoverschrijdingen dreigden, dacht de opdrachtgever de hoofdaannemer daar
aansprakelijk voor te kunnen stellen. Immers, het project moest volgens de geldende normen
en regels uitgevoerd en opgeleverd worden. De hoofdaannemer, als opdrachtnemer, verweerde
zich echter door het gegeven, dat hij niet aansprakelijk was voor fouten in ontwerp- en
werktekeningen, wanneer hij deze niet in zijn opdracht had te verzorgen. Die werden immers in
opdracht van de opdrachtgever door de architect gemaakt. Daarmee werd de situatie duidelijker:
De architect zou wel eens diegene kunnen zijn, om aansprakelijk te kunnen stellen.
Wanneer namelijk in Duitsland een architect of andere partij de werktekeningen verzorgt ten
behoeve van de uitvoering, blijkt diegene in het algemeen ook grotendeels aansprakelijk voor
fouten daarin. Bij ontwerpfouten is de architect dan ook in principe aansprakelijk. Echter,
aangezien het daarbij meestal slechts tekeningen betreft die ten behoeve van de
bouwvergunning gemaakt zijn, kan daaruit geen schadevergoeding geclaimd worden door
bijvoorbeeld een uitvoerende partij. Dit wordt anders, wanneer de architect ook de
werktekeningen vervaardigd heeft. Hij is dan namelijk wel aansprakelijk te stellen voor fouten
in met name werktekeningen, die voor de uitvoering bestemd zijn.
Door Knychalla wordt daar onder andere op gewezen. Daarbij is het wel van belang, onder
welke voorwaarden het contract met de architect afgesloten is. Is namelijk het BGB van
toepassing, dan geeft met name § 635 aan, dat de aansprakelijkheid ook geldt voor gevolgschade uit fouten. Vooral gaat het dan om bijvoorbeeld: Huurderving, rentekosten,
hotelkosten, etc. [BGB, 1993; Knychalla, 1987].
In dit kader wordt overigens opgemerkt dat de contractuele aansprakelijkheid, die een aannemer
heeft voor geconstateerde uitvoeringsfouten, in principe alleen geldt als de aannemer zelf, op
basis van de verstrekte ontwerptekeningen, de werktekeningen vervaardigt of laat
vervaardigen. Daarnaast houdt hij wel de plicht om zo mogelijk door hem geconstateerde
ontwerpfouten te melden aan de opdrachtgever (opgetreden in door de opdrachtgever verstrekte
tekeningen). Echter, dit is een wel zeer rekbaar begrip, aangezien niet exact duidelijk is wat een
aannemer wel of niet zou moeten weten. De aannemer tekende overigens wel "Baubehinderung" aan bij de opdrachtgever, na ontdekking van de fout door de Bauaufsichtsbehörde. In de Nederlandse situatie kan een architect in principe slechts beperkt aansprakelijk
gesteld worden voor dergelijke gemaakte fouten (in principe slechts ten hoogste tot de hoogte
van zijn of haar honorarium met een bepaald maximum). Dat is in de Duitse situatie anders.
Daar kan tot grotere schadebedragen geclaimd worden, die, zoals op basis van het BGB
genoemd, zelfs betrekking kunnen hebben op gevolgschade uit fouten. Bij toepassing van de
VOB is in principe echter gevolgschade in normale gevallen uitgesloten.
Om echter onduidelijkheden te voorkomen, is het vanuit het oogpunt van de architect
verstandig om een clausule in het contract tussen architect en opdrachtgever op te nemen,
waarin aansprakelijkheid voor dergelijke gevolgschade uitgesloten wordt. Dit wordt een
"Unmittelbarkeitsklausel" genoemd. Gevolgschade aan bijvoorbeeld eigendommen van
anderen of vermogensverlies, waarvoor de veroorzaker door onder andere § 823 van het BGB
wel aansprakelijk gesteld kan worden, worden door deze clausule ook uitgesloten [BauR,
1971a].
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Eventuele onderzoekskosten van een Gutachter worden hiermee overigens niet uitgesloten.
Duidelijk dient echter wel te zijn dat een dergelijke clausule niet primair bedoeld is om de
architect of andere verantwoordelijke partij zijn aansprakelijkheid te ontnemen, maar vooral om
de omvang van ontstane schade in alle redelijkheid zo precies mogelijk te kunnen aangeven,
gerelateerd aan de door de (in dit geval) architect te leveren werkzaamheden. In dit kader is het
in principe dan ook wettelijk toegestaan dergelijke clausules in bijvoorbeeld een (standaard)
architectencontract op te nemen [Schmalzl, 1980; Wemer und Pastor, 1986]. Een dergelijke
clausule sluit echter geen schade uit, die te wijten is aan grove nalatigheid of opzet [BauR,
1971b; Soergel, 1994].
In afbeelding C.l4 is een schema weergegeven, waarop de invloed van een
"Unmittelbarkeitsklausel" gegeven is op de omvang van de aansprakelijkheid van architecten,
gerelateerd aan met name§ 635 en§ 823 van het BGB [Knychalla, 1987].

Architecten-taken
Eventueel gemaakte fouten
Realisatie

Bouwproject

r

Schade-aantrakelijkheid

metlname §

::tuele schadetansprakeHjkheid

volgens met name een
"Unmittelbarke~sklausel"

Schade-aansprakelijkheid
635

Directe ge11olgschade
(huurderving, rentekosten, etc.)

volgens

•

volgens met name§ 635 BGB

~---s----~

i

+

i

Schade-aansprakelijkheid

Schade-aansprakelijkheid

volgens met name

volgens met name
§ 823 BGB

§ 823 BGB

•

•

Afbeelding C.14 Invloed van een "Unmittelbarkeitsklausel" op de omvang van de
aansprakelijkheid van architecten [Knychalla, 1987]

De controlerende gemeente heeft overigens in de goedkeuringsprocedures ten behoeve van de
vergunningsverlening blijkbaar ook de ontbrekende ventilatie-openingen over het hoofd gezien.
Afgezien van het feit dat de noodzaak voor dergelijke extra openingen moeilijk vooraf was in te
schatten, zijn deze instanties er in principe niet voor aansprakelijk te stellen, zodat zij in dit
conflict geen (schuldige) partij waren.
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Resumerend kan het volgende beeld geschetst worden:
Qpcirachtfiever:
Was van mening dat de hoofdaannemer maar zien moest hoe hij het gebouw binnen
geplande termijn en aannemingssom realiseerde;

Hoofc!aannemer:
Had foutieve werktekeningen gekregen van de architect. Deze stond niet bij hem onder
contract, maar b(j de opdrachtgever;

Constructeur:
Was in dit conflict geen partij. Hij dient immers alleen de constructies te ontwerpen en te
berekenn, zonder controleplicht voor functionaliteit van de (architectonische) ontwerpen I of werktekeningen;

Architect:
Was in deze de aansprakelijke partij, aangezien hij de foutieve werktekeningen vervaardigd
hml;

Controlerende gemeente (.Bauaufsichtsbehörde):
Was niet aansprakelijk te stellen. Gaf echter geen toestemming tot ingebruikname van de
parkeerkelder, voordat de ventilatie-openingen aangebracht waren en een CO-meting
uitwees dat het voldeed aan de geldende normen.

In dit conflict was een belangrijke oorzaak gelegen in het feit, dat de (Nederlandse) architect
zich niet zijn grote aansprakelijkheidsrisico vooraf gerealiseerd had. Een gebrek aan inzicht in
deze materie op de Duitse bouwmarkt speelde diverse partijen wellicht daarin parten. Daarnaast
realiseerde de (Nederlandse) opdrachtgever zich achteraf dat de werktekeningen beter onder
beheer van de hoofdaannemer (hier de Generaluntemehmer) gemaakt hadden kunnen worden,
zodat de opgezette projectorganisatie in principe een belangrijke oorzaak bleek voor dit conflict,
naast communicatieproblemen en cultuurverschillen, bijvoorbeeld in de vorm van het hanteren
van procedures. Omdat er nogal wat financiële schade dreigde te onstaan, die geen enkele
betrokken partij graag voor zijn rekening nam, resulteerde het in een slepend conflict.
Uiteindelijk vond het een oplossing, zoals verderop beschreven wordt.
C.3.3.3 Hoe werd het conflict opgelost?

Gaandeweg het conflict bleek, dat in principe alleen de architect en de opdrachtgever de
uiteindelijke in het conflict betrokken partijen waren. De architect wenste echter in principe de
kosten van herstel niet te betalen. Hij beriep zich daarbij op het feit, dat hij weliswaar een
Duitse vestiging had, maar het contract vanuit het Nederlandse hoofdkantoor ondergetekend
was. Dus dat zou dan ook onder het Nederlandse recht c.q. aansprakelijkheidsvoorwaarden
voor architecten beoordeeld dienen te worden.
Dat deze redenering niet lang stand hield, zal duidelijk zijn. Immers, aangezien de architect ook
de ontwerptekeningen gemaakt had, en deze ingediend had ten behoeve van de aanvraag van de
bouwvergunning, was aannemelijk dat hij juridisch als Duitse architect werkzaam was. Hij
voldeed immers aan voorschriften, zoals die in onder andere in de bouwverordening gesteld
zijn. Voor deze situatie geeft ter illustratie voor Berlijn met name§ 58 van de "BauOrdnung für
Berlin" (BauOBln) daarover uitsluitsel [BauOBln, 1993]. Hij diende daardoor ook aan de
Duitse aansprakelijkheidsvoorwaarden voor architecten te voldoen.
Er zat voor de architect dan ook niets anders op dan de schade te betalen. Het contract was
volgens de VOB afgesloten, waardoor in dit geval de aansprakelijkheid beperkt bleeftot de
directe schade.
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Overeengekomen werd om de ontwerpen aan te passen, inclusief de werktekeningen. Deze
kosten, inclusief herstel- en uitvoeringskosten op de bouwplaats, werden voor de architect in
hoofdzaak gedragen door zijn verplichte aansprakelijkheidsverzekering.
Het conflict tussen de opdrachtgever en de hoofdaannemer over de gevolgschade (door
bijvoorbeeld vertragingen) werd opgelost, door ruimere opleveringstermijnen te stellen. De
meerprijzen ten behoeve van de werkzaamheden aan de extra ventilatieschachten in de kelder
(waarin aannemelijk is dat de hoofdaannemer zeker wel een deel extra kosten opgenomen heeft
ter afdekking van onder andere zijn vertragingen) werden door de opdrachtgever aan de
hoofdaannemer betaald, daarin bijgedragen door de (verzekering van) de architect. Uiteraard
had deze daar recht op. Want, ondanks dat er een "schlüsselfertige" totaalprijs afgesproken was
("Pauschal"), behoudt een opdrachtnemende partij het recht om extra aan hem opgedragen
werkzaamheden apart in rekening te brengen. Daardoor wordt er geen onevenredig groot risico
op een opdrachtnemende partij gelegd, waarop onder andere in§ 9 en § 11 lid 15a van het
AGBG gewezen wordt. Dit geldt in het bijzonder wanneer de uitvoerende partij de ontwerp- en
werktekeningen niet verzorgd heeft, zoals ook hier het geval was [AGBG, 1976].
In afbeelding C.15 is ter illustratie een uitgevoerde bovengrondse uitmonding van een van de
extra aangebrachte ventilatieschachten weergegeven.

Afbeelding C.JS Detail-opname van uitmonding van extra aangebrachte ventilatieschacht
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Resumerend kan het volgende beeld geschetst worden:
Opdrachteever:
Men luul zich niet gerealiseerd dat werktekeningen een zeer bepalende rol spelen in de
aansprakelijkheden rondom problemen c.q. onduidelijkheden in de uitvoeringsfase.
Damnaast stelde de opdrachtgever echter, dat de hoofdaannemer en de architect maar
onderling moesten uitvechten wie betaalde. Als de kwaliteit en specificaties van het project
er maar niet onder leden;
Hoofdaannemer:
Deze had contractueel correct gehandeld, dnor een "Baubehinderung" aan te tekenen;
Nederlandse architect:
Deze was op het moment van zijn werkzaamheden nog niet goed ingevoerd in de
(plaatselijke) bouwvoorschriften

C.3.4

Conflict (4): De Arbeitsgemeinschaft

C.3.4.1 Inleiding
In hetzelfde project als in de voorgaande case-study genoemd is, ontstond een conflict rondom
een zogenaamde "Arbeitsgemeinschaft" (Arge), waarin twee Duitse bedrijven deel namen.
Bedrijf A was verantwoordelijk voor de technische leiding, en bedrijf B voor de commercieële
leiding. Gezamenlijk werd begonnen aan de uitvoering van het eerste appartementen-gebouw.
Dit ging een tijd lang naar genoegen van alle partijen. Daarbij werd het project in opdracht
volgens een GU-Vertrag uitgevoerd. Afbeelding C.16 geeft een indruk van de bouwplaats met
een appartementen-gebouw in uitvoering. Wat bij dit project overigens opviel was de nogal
traditionele manier van werken (lees: Bouwmethoden) van de betrokken Duitse aannemers.

Afbeelding C.l6 Appartementen-gebouw in uitvoering door de Arge
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C.3.4.2 Waar ging het fout?
Gedurende de uitvoeringsfase verliep het bouwproces goed. Echter, al snel bleek dat de
opdrachtgever (met Nederlandse achtergrond) er de voorkeur aan gaf om open met elkaar in
contact te treden bij eventuele problemen. Dit bleek echter voor één bedrijf in de Arge niet de
gebruikelijke manier van werken. Bij elk probleem of probleempje dat er ontstond werden
direct "stapels" faxberichten en andere correspondentie door hen verstuurd naar de
opdrachtgever. Normaal "open" overleg was nogal eens moeizaam. Het andere bedrijf in de
Arge was echter wel genegen om volgens een open wijze te communiceren. Zij waren dat
vanuit hun Zuid-Duitse achtergrond blijkbaar nog wel niet speciaal gewend, maar ervoeren dat
wel als een prettige alternatieve manier van werken.
Uiteindelijk ontstond toch verschil van inzichten in de te kiezen houcling en werkwijze binnen
de Arge. Deels had dat te maken met de genoemde communicatieverschillen. Een andere
oorzaak was onder andere gelegen in de manier van werken: Bedrijf A wilde wel wat meer
efficiënte en moderne bouwmethoden gebruiken, zoals bijvoorbeeld prefabricage en montage
van complete (dak)elementen. Bedrijf B was dat echter totaal niet gewoon, en wilde er ook niet
mee instemmen. Zo waren er meer conflicten onderling. De opdrachtgever merkte dat uiteraard
wel, maar zolang het project zijn voortgang kende en de kwaliteit en prijs gehandhaafd konden
worderi, werd de situatie geaccepteerd. Het nodigde echter niet direct uit om met het
desbetreffende "moeilijke" bedrijf vervolgprojecten te gaan realiseren in de toekomst.

C.3.4.3 Hoe werd het conflict opgelost?
Na diverse interne strubbelingen binnen de Arge kwam van de beide Duitse aannemers in de
Arge het bericht, dat zij besloten hadden de samenwerking binnen de Arge te ontbinen. Bedrijf
A nam daarbij de contractuele verplichtingen over van bedrijf B. Daarmee werd de Arge
ontbonden. Juridisch bleef zij wel voortbestaan, echter met slechts één deelnemende partij
(bedrijf A), die daarmee als een Generaluntemehmer optrad (GU). Uiteraard verlangde de
opdrachtgever bepaalde compenserende zekerheden in de vorm van onder andere herziene
bankgaranties, maar clit leverde geen problemen op. De uitvoering van de verdere projectfasen
kwam niet in gevaar, en de sfeer binnen de bouwvergaderingen verbeterde aanzienlijk. In de in
het voorgaande weergegeven afbeeldingen C.ll en C.12 zijn respectievelijk de eerste situatie
met de twee Duitse aannemers binnen de Arge weergegeven en de latere situatie met slechts één
Duitse aannemer binnen de Arge.
Resumerend kan het volgende beeld geschetst worden:
(a)

De deelenemende bedrijven in de Arge hadden verschillende technische en
organisatorische inzichten;
(b) Ondanks hun gelijke streek van oorsprong kenden zij toch verschillende
bedrijfsculturen: Een open en informele organisatie tegenover een gesloten en formele
organisatie;
(c) De opdrachtgever bemoeide zich in beginsel niet met interne Arge-problemen, maar
· ervoer wel duidelijk een bepaalde spanning in de communicatie onderling;
(d) Na ontbinding van de Arge verbeterde de sfeer zienderogen. Daarom werd ook
besloten om met vervolgprojecten in deze samenwerking door te gaan (echter wel met
een andere organisatievorm, zoals in de vorige case-studie besproken is).
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C.4

ONTWIKKELING EN BOUW VAN EEN HOTEL BIJ
BERLIJN

C.4.1

Inleiding

De volgende case-study heeft vooral betrekking op een conflict, welke ontstaan is tijdens het
voorbereiden en uitvoeren van de bouw van een hotel, gelegen in de regio van Berlijn.

C.4.2

Projectomschrijving

C.4.2.1 Achtergronden van het bouwproject
Zoals in een van de vorige case-studies genoemd is, heeft de Bondsregering ter stimulering van
de wederopbouw van het voormalige Oost-Duitsland diverseregelingen in het leven geroepen.
Daarvan zijn met name de regels met betrekking tot belastingvoordelen interessant gebleken.
Bij het ten behoeve van de verhuur ter beschikking stellen van het onroerend goed kunnen dan
interessante extra afschrijvingen gerealiseerd worden, bovenop de normaal wettelijk toegestane
afschrijvingen. Vooral op de zogenaamde "top-locaties" werden en worden dergelijke
bouwprojecten ontwikkeld als belegging, in de vorm van bijvoorbeeld woningen,
appartementen, kantoorruimten, etc. Deze zijn vooral bedoeld voor de verhuur. Of deze
projecten overigens voor reële prijzen verhuurd kunnen worden, valt op sommige zogenaamde
"top-locaties" te betwijfelen. Het lijkt erop dat beleggers daar echter alleen het "snelle geld"
zien, zodat overwegingen met betrekking tot rendementen op langere termijn wat op de
achtergrond dreigen te raken, zoals onder andere Der spiegel als commentaar op de geschetste
ontwikkelingen geschreven heeft [Spiegel Der, 1994a].
Daarnaast zijn in ontwikkelde woonwijken natuurlijk ook voorzieningen nodig, zoals winkels
en horecagelegenheden. Ook in die sectoren zijn en worden projecten ontwikkeld.
In deze case-study betreft het een dergelijk project, bestaande uit een grondstuk waarop een
hotel ontwikkeld en gebouwd is. Enkele projectgegevens zijn onder andere:
Circa 265 kamers;
Bistro, bar, restaurant;
Cm~ferentiezalen;

Sauna, solarium en stoombad;
Parkeerkelder.

Het projectonderdeel, waarop deze case-study betrekking heeft, is het hotel. Het hotel is een
gebouw, compleet met ondergrondse parkeergarage. De opbouw van het hotel is in hoofdlijnen
als volgt:
De hoofddraagconstructie bestaat uit geprefabriceerde betonnen onderdelen, aangevuld met
scheidende systeemwanden, bestaande uit houten en stalen regelwerk met gipsplaten. De
buitenwanden zijn in geïsoleerde geprefabriceerde betonnen sandwich-elementen uitgevoerd.
Vervolgens is de buitengevel afgewerkt met een verf-laag in kleur. Het dak bestaat uit een
houten draagconstructie, voorzien van dakpannen. Het hotel heeft een lobby met een centraal
trappenhuis, voorzien van liften. Een parkeerkelder uit gedeeltelijk geprefabriceerde beton is
onder het gebouw gesitueerd. Bijzonderheid was onder andere dat de natte cellen, voorzien van
bad, douche en toilet, in geprefabriceerde vorm reeds in de ruwbouw-fase als complete units
per kamer geplaatst werden.
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In de afbouwfase werden ze vervolgens aangesloten op de leiding- en wandenstructuur.
Afbeelding C.17 geeft een situatietekening weer van de bouwlocatie, waarin het genoemde
bouwproject aangegeven is.

Afbeelding C.17 Situatietekening met beschouwde projectonderdeel
Met betrekking tot de case-study is gekozen voor dit gebouw, aangezien hier interessante
aspecten rondom de projectorganisatie, contracten en daarmee samenhangende conflicten
ontstaan zijn. Evenals bij de andere beschreven case-studies werd daarnaast de mogelijkheid
geboden om de situatie "van dichtbij" te observeren en te analyseren.

C.4.2.2 Projectfasering
Bij de ontwikkeling en realisatie van genoemde bouw locatie, en in het bijzonder van het
beschouwde hotel, zijn projectfasen te onderscheiden, zoals die in hoofdstuk 2 uitgewerkt zijn.
In onderstaande opsomming zijn deze genoemd, met de partijen die in die fasen de
belangrijkste uitvoerende rol speelden. Daarbij dient vermeld te worden dat de opdrachtgever
(met Nederlands I Duitse achtergrond) hier als een projectontwikkelaar beschouwd kon
worden. Immers, het hotel werd door hem ontwikkeld, maar niet gebouwd. De ontwikkelingsopdracht en coördinatie daarvan besteedde hij daarbij uit aan een in Nederland gevestigde
projectontwikkelingsvennootschap. Deze sloot (Duitse) contracten af met de architect en
constructeur namens de Nederlands I Duitse projectvennootschap van de opdrachtgever.
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Vervolgens werd de aanvraag van de bouwvergunning op basis van de ontwerptekeningen en
constructieberekeningen en tekeningen door de projectontwikkelingsvennootschap
gecoördineerd. De tekeningen en berekeningen werden, compleet met de verleende
bouwvergunning, vervolgens overgedragen aan een projectvennootschap; deze was opgericht
door de (als projectontwikkelaar actief zijnde) opdrachtgever. De taak van de projectontwikkelingsvennootschap was daarmee in principe beëindigd.
De coördinatie van de uitvoering van het hotel werd daarna door de projectvennootschap op
zich genomen. Zij besteedde de daadwerkelijke uitvoering daarbij uit aan een gespecialiseerde
hoofdaannemer. Dit ondanks dat in de totale organisatie van de toegepaste coördinerende
projectontwikkelingsvennootschap zich een uitvoerend bouwbedrijf bevond. Op het moment
van ontwikkeling en uitvoering van de bouw van het hotel beschikte het desbetreffende
bouwbedrijf echter niet over de benodigde capaciteit.
Tijdens de projectvoorbereiding werd door de projectvennootschap een exploitant gevonden
voor het hotel, terwijl de daadwerkelijke verkoop aan een belegger door hen plaatsvond in een
latere fase. Gedurende de uitvoeringsfase was echter de projectontwikkelaar nog eigenaar, en
coördineerde met name ook vanuit deze rol het gehele bouwproces. Daardoor wordt in dit
project de rol van opdrachtgever voorgesteld door de oorspronkelijke projectontwikkelaar (met
name met Nederlands I Duitse achtergrond).
Projiramma (Grundlagenermittlung, Vorplanung)
( 1) Initiatief
(projectvennootschap =opdrachtgever);
(2) Haalbaarheidsstudie - - (projectvennootschap);
(3) Project-definitie
(projectvennootschap );
Ontwerp (Entwurfs- und Genehmigungsplanung)
(4) Structuur-ontwerp
(proj.ontwikk.vennootschap, architect en adviseurs);
(5) Voorlopig ontwerp - - - (profontwikk. vennootschap, architect en adviseurs);
(6) Definitief ontwerp
(proj.ontwikk. vennootschap, architect en adviseurs);
Uitwerking (Ausführungs- und Detailplanung; Ausschreibung und Vergabe)
(7) Bestek
(proj.ontwikk. vennootschap, architect en adviseurs);
(8) Prijsvorming
(projectvennootschap en hoofdnannemer);
Realisatie (Bauausführung)
(9) Werkvoorbereiding--- (hoofdnannemer en adviseurs);
( 10) Uitvoering
(hoofdnannemer);
( 11) Oplevering
(hoofdnannemer en projectvennootschap).

C.4.2.3 Projectorganisatie en contracten
Door de opdrachtgever (als projectontwikkelaar en bouwer met Nederlands I Duitse
achtergrond) is om capaciteitsredenen gekozen voor uitbesteding aan een in hotelbouw ervaren
Deense hoofdaannemer. Deze heeft volgens een zogenaamd Generaluntemehmer-Vertrag (GUVertrag) het project gerealiseerd. De realisatie van het project werd volgens een vast opgegeven
aannemingssom uitgevoerd, een zogenaamd "Pauschalvertrag" [Schümann, 1995].
Daarin zijn alle benodigde werkzaamheden en I of leveringen voor realisering van een project
ondergebracht. In principe is alleen verrekening van extra werkzaamheden of leveringen
mogelijk, wanneer voor het omschreven bouwproject door de opdrachtgever wijzigingen
gewenst zijn, na opdrachtverlening [BauR, 1972]. Daarover is in een van de andere casestudies met betrekking tot het appartementencomplex al het een ander geschreven, zodat er hier
niet verder op ingegaan wordt.
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Bij de desbetreffende projectorganisatie werd een Duitse architect ingeschakeld, die de
ontwerpen gemaakt heeft. Vervolgens werd het gehele project, inclusief werktekeningen en
detailberekeningen, uitbesteed aan een Deense hoofdaannemer. Deze had op kantoor een sterk
in hotelbouw gespecialiseerde stafvan werkvoorbereiders en inkopers, naast projectleider,
uitvoerder en directe medewerkers op de bouwplaats. Overigens hadden zij daarnaast nagenoeg
tegelijkertijd in de directe nabijheid een kleiner hotel in voorbereiding en uitvoering. Dit werd
echter in opdracht van een Duitse ontwikkelaar en eigenaar gebouwd. Daarop wordt nog nader
teruggekomen. In afbeelding C.l8 is een overzicht gegeven van de projectorganisatie, zoals die
door de (Nederlands I Duitse) opdrachtgever in hoofdlijnen gehanteerd werd.

Nederland

Duitsland

Afbeelding C.l8 Organigram van in hoofdlijnen gehanteerde projectorganisatie
Omdat bij het beschouwde project de opdrachtgever (met oorspronkelijk Nederlands I Duitse
achtergrond) vanuit het verleden goede banden had met een Nederlandse projectontwikkelingsvennotschap, werd er voor gekozen om met die partij in zee te gaan voor wat
betreft de voorbereiding en uitvoering van de ontwikkelingswerkzaamheden. Zij hadden
immers de benodigde ervaring en know-how reeds opgebouwd, vanuit onder andere samen
met Duitse architecten ontwikkelde en gerealiseerde projecten in het verleden. De opgedragen
taak betrof in ieder geval met name het verzorgen van de (coördinatie van de) ontwerpen en
berekeningen voor het indienen van de bouwvergunningaanvraag. De Nederlandse projectontwikkelingsvennootschap besteedde vervolgens deze werkzaamheden uit aan een Duitse
architect en constructeur.
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Met deze werkwijze wilde de projectontwikkelingsvennootschap onder andere voorkomen dat
door onwetendheid met (Duitse) regels en normen er fouten zouden ontstaan. Dat dit een
verstandige keuze was, blijkt onder andere uit ervaringen in de andere beschreven case-studies.
Het in het voorgaande beknopt geschetste project kende tijdens het verloop van het bouwproces
weinig tot geen directe grote conflicten. Door het min of meer schlüsselfertig (turnkey)
uitvoeren van de werkzaamheden door de Deense hoofdaannemer, gekoppeld aan zijn grote
specialisme op dit soort projecten, resulteerde dat in een redelijk vlot verlopen bouwproces.
Wat in deze echter vooral interessant was, waren de opmerkingen c.q. ervaringen van
respectievelijk de projectmanager namens de opdrachtgever en de projectleider namens de
hoofdaannemer. Daarin kwam namelijk een aantal verschillen aan het licht over het verloop van
het bouwproces van het genoemde hotel, en dat van het hotel dat in de buurt gerealiseerd werd
voor een specifiek Duitse opdrachtgever en projectontwikkelaar. In deze case-study wordt
daarvan een en ander besproken.

C.4.3 Conflict (5): Geïntegreerd of gesplitst projectmanagement?
C.4.3.1 Inleiding
Bij de realisering van het project werd door de Nederlands I Duitse opdrachtgever slechts één
coördinerende projectmanager aangesteld. Deze coördineerde en controleerde de totale
organisatorische voortgang en financiële staat van het project. Daarnaast verlangde hij
verklaringen en controle van de hoofdaannemer, dat deze zelf of via zijn onderaannemers geen
"zwartwerkers" etc. aan het werk had (wat in en rondom Berlijn helaas nogal eens blijkt voor te
komen, zoals Verbey en Ritzmann beschrijven [Verhey, 1995a en 1995b; Ritzmann, 1995]).
Daarmee was de opdrachtgever juridisch afgeschermd voor eventuele problemen over dit soort
aspecten.

Intermezzo
In dit verband wordt gewezen op de problematiek van de koppelbazen, die werknemers werven voor
hun projecten, en ze voor lage lonen laten werken. Door het niet afdragen van sociale lasten wordt
het loon door dergelijke malafide activiteiten kunstmatig (te) laag gehouden, waardoor er onder
andere een valse concurrentie ontstaat met bonafide bedrijven. Het geeft overigens te denken, dat
het Nederlandse woord "koppelbaas" nagenoeg letterlijk in buiten!adse talen (waaronder in de
Duitse taal) opgenomen is. Dit bedenkelijke geldt onder andere ook voor het woord "apartheid",
zoals dat jarenlang in Zuid-Afrika gehanteerd werd.

Voor de technische controlewerkzaamheden werd door de opdrachtgever vervolgens één
zogenaamde "Bauleiter" ingezet. Deze controleerde met name de uitwerking en uitvoering van
voorgestelde details, materialen, etc. Hij rapporteerde rechtstreeks aan de projectmanager.
Zodoende bestond het team van begeleiding voor dit project eigenlijk uit slechts twee directe
personen. Daarnaast werden nog diverse secretariaats- c.q. boekhoudkundige werkzaamheden
in opdracht van hen door anderen verricht. In afbeelding C.l9 is schematisch de opbouw van
de coördinerende geïntegreerde projectorganisatie weergegeven.
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Hoofdaannemer

Afbeelding C.I9 Schematische opbouw van coördinerende gei"ntegreerde projectorganisatie

Het is in een dergelijke organisatie vooral belangrijk dat de informatie op de juiste wijze, en op
het juiste moment, bij de juiste personen terecht komt. Daartoe werden door de projectmanager
vaste vergadertijdstippen afgesproken met de projectleider. Daarbij werd geprobeerd om de
lijnen zo kort mogelijk te laten zijn. Dat hield ook in, dat er ook zo min mogelijk verschillende
"Einzelgänger" in de organisatie waren; het moest als team functioneren, waarbij het
geïntegreerde denken en handelen voorop stond. Daardoor werd deze organisatie, vooral vanuit
de opdrachtgeverzij de, gekenmerkt door een klein team van "generalisten". Door de Deense
hoofdaannemer werd dit als duidelijk en vooral slagvaardig ervaren. Immers, hij wist direct
wie waarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk was, dat was met name belangrijk voor hem.
Beslissingen konden mede daardoor snel genomen worden, aangezien de betrokkenen goed
overzicht op de situatie hadden. Er behoefden doorgaans niet eerst diverse specialisten
geraadpleegd worden, die elkaar dan ook nogal eens zouden kunnen "dwarsbomen". Een
dergelijk gesplitst team van individuele specialisten zou vertragend kunnen werken. Dit vooral,
omdat de hoofdaannemer het project in een soort turnkey-vorm aangenomen had, waardoor hij
toch al voor de diverse onderdelen zijn eigen verantwoordelijkheden en aansprakelij heden op
zich genomen had.
Echter, bij het ook door de Deense hoofdaannemer voorbereidde en gerealiseerde hotel in de
directe nabijheid van het beschreven project, was een dergelijk projectteam niet in die vorm
aanwezig. Daar bestond het team met name uit een aantal individuele specialisten. De eigenlijke
leiding werd in principe wel door een uiteindelijk verantwoordelijke coördinator gedragen,
maar deze had blijkbaar geen overzicht over de beschouwde (technische) delen; daarvoor
schakelde hij immers zijn circa acht à tien specialisten in. Ieder had daar zijn eigen specifieke
werk- en verantwoordelijkheidsgebied. In afbeelding C.20 is schematisch de opbouw van die
coördinerende gesplitste projectorganisatie weergegeven.
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Bij het voorgaande dient ook in aanmerking genomen te worden, dat het beschouwde hotel
(circa 265 kamers) zelfs een grotere omvang had dan het in de directe nabijheid gerealiseerde
hotel (circa 150 kamers).

Projectorganisatie van de opdrachtgever

I

Opzichter
{Bauleiter: Deel-technische controle)

Opzichter
(Bauleiter; Deel-technische controle)

Opzichter
(Bauleiter: Deel-technische controle)

Opzichter

Opzichter

(Ba uien er; Deel-technische controle)

(Bauleiter: Deel-technische controle)

Hoofdaannemer

Afbeelding C.20 Schematische opbouw van coördinerende gesplitste projectorganisatie
C.4.3.2 Waar ging het fout?
Tijdens het coördineren van de werkzaamheden kwam het nogal eens voor dat er technische
probleempjes en problemen waren. Die dienden uiteraard opgelost te worden, en wel zo snel
mogelijk. De hoofdaannemer maakte de problemen schriftelijk aan de opdrachtgever bekend,
zodat er actie ondernomen kon worden. Door het indienen van die zogenaamde
"Baubehindenmg-Anzeige" kan dan achteraf een hoofdaannemer niet direct aansprakelijk
gesteld worden voor bijvoorbeeld overschrijding van uitvoeringstijd. Dat is een regeling, die
onder andere in de VOB vastgelegd is, zoals ook de Deense aannemer deze kende in relatie tot
het Deense bouwrecht, en vervolgens toepaste [Vaagt, 1986; VOB, 1993]. Door beide partijen
werd dit open en eerlijk vooraf en tijdens het bouwproces besproken, en daardoor ook in
zekere zin geaccepteerd. Kortom, ondanks de wijze van schriftelijke vastlegging van
afspraken, was er toch een informele sfeer tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer.
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Daarbij werd door de opdrachtgever ook niet geschuwd om bij vooral grotere fouten te werken
met een Gutachter, wanneer bijvoorbeeld iets naar zijn oordeel niet goed gemaakt was. Het
rapport van de Gutachter diende er dan voor, om in ieder geval "druk op de ketel" te houden,
zodat de hoofdaannemer gefundeerd op de hoogte was dat er iets niet goed was. Herstel kon
dan zo spoedig mogelijk volgen.
Door de hoofdaannemer werden bovenstaande situaties echter bij het naburige hotelproject
anders ervaren. Daar had namelijk de Duitse opdrachtgever een compleet team van circa acht à
tien opzichters op de bouwplaats aanwezig. En dan niet af en toe, maar nagenoeg continue.
Tijdens elke fase van uitvoeringswerkzaamheden werden de controlewerkzaamheden
uitgevoerd, en vastgelegd. Vervolgens werd de hoofdaannemer op de tekortkomingen
gewezen, waarbij bij hem de indruk ontstond dat men dacht dat hij "nog nooit een hotel
gebouwd had". Daarmee kweekte dit een vorm van wantrouwen tegenover elkaar.
Immers, de hoofdaannemer had telkens weer te maken met een onpersoonlijke en nogal
intensieve "papierstroom", waarin diverse grote, maar vooral ook kleine onvolkomenheden
vastgelegd en aangewezen werden. Daardoor kreeg de hoofdaannemer als het ware een indruk
dat men een sterke neiging tot wantrouwen van hem had. Er ontstond een situatie waarin min
of meer bewust of onbewust de conflictsituatie "gezocht" leek te worden door de
opdrachtgevende partij. En dat verstoorde de samenwerking behoorlijk.
Resumerend kan van het voorgaande het volgende beeld geschetst worden:
Opdrachtgever van beschouwde hotelproject
Bij het beschouwde hotel had de Nederlands I Duitse opdrachtgever een kleine en platte
organisatie voor het coördineren en controleren van de uitvoeringswerkzaamheden opgezet.
De relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (Deense hoofdaannemer) werd vooral
gekenmerkt door vertrouwen en openheid.
Opdrachtgever van naburige hotelproject
Bij het naburige hotel had de Duitse opdrachtgever een grote en hiërarchische organisatie
voor het coördineren en controleren van de bouwwerkzaamheden opgezet. De relatie tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer (Deense hoofdaannemer) werd vooral gekenmerkt door
wantrouwen en het bij wijze van spreken "zoeken" van de conflictsituatie door de
opdrachtgever.
Hoofdaannemer:
Was specialist in het bouwen van hotels. Droeg als hoofdaannemer met name ook zorg voor
>verktekeningen en detailberekeningen Ervoer de kleine en platte organisatie van de
opdrachtgever van het beschouwde hotelproject als prettig om mee samen te werken.
Daarentegen werkte de grote hiërarchische organisatie van de opdrachtgever van het
naburige hotelproject wantrouwen en conflicten in de hand.

C.4.3.3 Hoe werd het conflict opgelost?
In tegenstelling tot wat bij de vorige case-studies geconstateerd werd, was er in deze min of
meer bij de uitvoering van het naburige hotelproject aanwezige conflictsituatie geen echte
oplossing. Immers, beide hotels werden door de Deense hoofdaannemer afgebouwd, waarbij
diverse problemen door middel van verschillende procedures uit de wereld geholpen werden.
Uiteindelijk waren beide projecten gereed. Zoals genoemd werd door de bij het beschouwde
hotelproject betrokken projectmanager, deed dat de hoofdaannemer afsluitend de volgende
opmerking maken: "Mit euch immer, mit ... (n.n.) ... nimmer". Dat houdt zoveel in als: "Met
jullie wil ik zo weer (een hotel) botcwen, maar met hen ... (n.n. )... nooit meer".
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En dat was een nogal treffende opmerking, waarmee de Deense hoofdaannemer zijn verschil in
ervaringen met een geïntegreerde en platte organisatie in verhouding tot een gesplitste
hiërarchische organisatie kort en kernachtig samenvatte.

C.S

NEDERLANDSE WONINGBOUW IN DUITSLAND

C.5.1 Inleiding
Het in deze case-study beschreven cantliet heeft vooral betrekking op een situatie, waarbij
klachten van kopers van woningen niet direct serieus genomen werden door de
hoofdaannemer. Vervolgens gingen de kopers tot het uiterste om hun gelijk te halen. Het
betreft een woningbouwproject in de regio Nordrhein-Westfalen, maar zou in principe ook in
de andere (Duitse) deelstaten plaatsgevonden kunnen hebben.

C. 5. 2 Projectomschrijving
C.5.2.1 Achtergronden van het bouwproject
Bij het realiseren van woningen in Duitsland speelt de prijs een belangrijke roL Vooral,
wanneer het een markt betreft waarop grote concurrentie aanwezig is. Gedurende de laatste
jaren zijn met name de Scandinavische en Nederlandse bedrijven in staat gebleken, om relatief
goedkope woningen te ontwikkelen en te bouwen. Daarbij wordt dan vaak gebruik gemaakt
van "eigen" (bijvoorbeeld Nederlandse) bouwconcepten. Belangrijk is daarbij het onderscheid
in interpretatie in Duitsland tussen "preiswerte" en "billige" woningen: "Preiswert" staat vooral
voor acceptabele kwaliteit voor acceptabele kosten. "Billig" is vooral synoniem voor sobere en
magere, nauwelijks te accepteren kwaliteit, voor lage kosten. Opgemerkt wordt hierbij, dat de
beschreven case-study niet specifiek betrekking heeft op één woningbouwproject, maar dat ze
in beschouwing genomen kan worden voor meerdere vergelijkbare projecten. Het gehanteerde
bouwconcept en de klantbenadering daaromheen staan min of meer centraal als aanleiding voor
de ontstane conflicten.
Vooral de Nederlandse woningen, in de jaren zeventig en begin jaren tachtig in Duitsland
gebouwd, hadden de "naam" om met name "bi !lig" te zijn: Een zogenaamd "Holland-haus" was
daarbij als het ware synoniem voor goedkope maar vooral kwalitatief mindere woningen,
Daardoor kostte en kost het dan ook nogal eens wat moeite de huidige Duitse consument ervan
te overtuigen, dat de recente en huidige Nederlandse woningbouw in het algemeen "preîswert"
is. Daarnaast was en is het ook wel eens zo, dat Nederlandse aannemers daadwerkelijk slechte
woningen afleverden. Door onder andere Van Voorst en Driehuys van de "Vereniging Eigen
Huis" is er bijvoorbeeld op gewezen, dat de aannemers meer klantgericht moeten gaan denken,
en kwaliteitszorg niet alleen met de mond belijden, maar ook daadwerkelijk in praktijk dienen te
brengen [Voorst Van en Driehuys, 1995].
Deze constatering is niet zomaar uit de lucht gegrepen, want in deze case-study bleek dat het
serieus nemen van de klant volop aandacht verdient. Doet men dat niet in het algemeen, en in
het bijzonder op de Duitse bouwmarkt niet, dan kan men wel eens voor grote en vooral
kostbare verrassingen komen te staan. Belangrijk is dan in ieder geval dat men lering trekt uit
dergelijke ervaringen. Mede daarmee kan men het geleverde bouwproject c.q. -produkt dan
ook optimaliseren volgens de met de opdrachtgever overeengekomen afspraken, aangepast aan
zijn of haar wensen en verwachtingen.

332

bijlage C:

case~studies

Intermezzo
Een recente studie door het Bundesministerium fiir Bau- und Wohnungswesen geeft aan, dat de
huidige technieken en kwaliteitsniveaus van bijvoorbeeld Scandinavische en Nederlandse
woningbouwprcljecten alleszins acceptabel zijn [Meurer u.a., 1994]. Erdmann beschrijft in zijn
artikel in een Berlijnse krant een interview met Meurer, waarin daarover het volgende gezegd
wordt: "Haufig wird argumentiert, in den Nietierlanden werde billig gebaut, die technische Qualitat
sei dort nicht so hoch wie bei uns". Door Meurer wordt daarop gereageerd: "Beide Argumenten

sprechen nurjllr die Ignoranz in der deurschen Baubranche. Das sogenannte 'Holland-haus' ist
nicht minderwertig, ganz im Gegenteil". En in het bijzonder wordt dan het volgende genoemd: "LS
wird nur dagegen pofemisiert, urn zu reures Bauen in Deutschland zu rechtfertigen" [Erdmann,
1995]. Daarbij wordt tevens gepleit voor meer standaardisatie en prefabricage van onderdelen. Het
in Nederland en Duitsland nogal gangbare bouwen in kalkzandsteen is daarvan een van de
mogelijkheden, evenals de toepassing van geprefabriceerde betonnen wand- en vloerelementen.
Daarnaast zijn er ontwikkelingen, waarin het verlagen van de bouwkosten vooral gezocht wordt m
het laten toenemen van de 71llfwerkzaamheid van de koper: Stimulering van de zogenaamde
"EigenleJstungen", met behoud van materiaalkwaliteit. Zoals Warlich bijvoorbeeld noemt in een
artikel: "Der Bauherr mujJ sich entscheiden: 'Bifliger Bauen' durch Abstriche ander
Materialqualität oder 'Billiger Bauen' mit einem holJen Anteil an Eigenleistung" LWarlich, 1995].
Met name worden in de Duitse bouv.'lnarkt dergelijke "Eigenleistungen" nogal eens uitgevoerd
door kopers van min of meer standaard "Fertighäuser". Het afbakenen van de contractuele
verantwoordeliJkheden en aansprakelijkheden tussen opdrachtgever en aannemer verdient dan wel
bijzondere aandacht, zoals onder andere ook Donus beschrijft [Donus, 1988]. Daarnaast speelt de
keuze van welke werkzaamheden wel of niet in aamnerking komen om als "Eigenleistung"
uitgevoerd te kunnen worden, een belangrijke rol.
In een Frankfurter krant wordt daarentegen door bijvoorbeeld Pehnt geschreven, dat men maar met
minder hoge uitrustingsstandaards genoegen moet nemen: Een kelder is bijvoorbeeld niet echt
nodig. Daarnaast wijst hij ookop de in Duitsland nogal hoge grond- en ontsluitingskosten, die de
koopprijs van een Duitse woning in verhouding tot Nederland ook erg kostbaar maken [Pehnt,
1995]. Zijn ondertitel "Unsere Zukunft liegt im hollandischen Haus" dient daarmee dan ook wat
genuanceerd gezien te worden: Aankoopkosten (stichtingskosten) zijn een optelsom van
grondstuk-, bouw- en bijkomende kosten. Daaruit zal duidelijk zijn, dat "pore" bouwkosten alleen
de eindprijs slechts gedeeltelijk bepalen, waarop ook onder andere Wilgen!Jof gewezen heeft
[Wilgenl!of, 1996]. De andere kosten (onder andere de zogenaamde "Baunebenkosten", waaronder
honoraria, leges, etc.) zijn minstens zo belangrijk, en dat zijn nu net die kosten, waar bijvoorbeeld
een bouwer (lees: bouwbedrijf of projectontwikkelaar) minder invloed op kan uitoefenen. Wellicht
kunnen de overheden door onder andere vereenvoudiging van voorschriften en procedures rondom
bouwprojecten een belangrijk steentje bijdragen aan de vermindering van deze kosten.

In Duitsland werden en worden door vooral Nederlandse aannemers diverse woningen
gebouwd met behulp van kalkzandsteen-casco's. Het bouwen van dergelijkecasco's in
Duitsland is aanleiding geweest voor het in deze case-study beschreven conflict. Daarbij zijn
namelijk enkele specifieke kenmerken te onderscheiden, vooral wanneer met Nederlandse
producten en "achtergronden" gewerkt wordt in de Duitse bouwmarkt. Het betreft hier een
woningbouwproject, zoals deze in vergelijkbare vormen door diverse Nederlandse (en ook
Duitse) aannemers gerealiseerd worden in Duitsland. Een dergelijk project in Duitsland van een
aannemer met Nederlandse achtergrond wordt hier beschreven.
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Het project bestaat uit een grondstuk waarop woningbouw in de vorm van een woonwijk
gerealiseerd is. Met name wordt daarbij gelet op een conflictsituatie, die met enkele kopers van
woningen ontstaan is. Van de beschouwde woningen is de opbouw in hoofdlijnen als volgt:
De fundamenten bestaan uit een betonnen bodemplaat, voorzien van strookverzwaringen.
Daarop wordt een kelderconstructie uit kalkzandsteen-elementen of gewapend beton geplaatst.
De beganegrondvloer is een breedplaatvloer, waarover een druklaag gestort wordt van
gewapend beton. Vervolgens wordt het skelet uit kalkzandsteen-elementen opgebouwd, door
middel van lijmverbindingen. De verdiepingsvloeren bestaan ook uit breedplaatvloeren. De
buitengevels worden als een geïsoleerde spouwmuur-constructie uitgevoerd, waarbij het
buitenspouwblad gemetseld wordt van gebakken steen ("Vollverklinkerte Fassade"). De
kapconstructie is een geïsoleerde houten sandwich-constructie, die in geprefabriceerde vorm op
de woning aangevoerd en gemonteerd wordt. Betonnen dakpannen vormen de de
dakbedekking. Kozijnen, ramen en deuren worden achteraf geplaatst, evenals de
binnenwanden. Deze laatste worden naar wens afgewerkt met behang, stucwerk en dergelijke,
evenals de plafonds. De afwerkvloeren zijn zogenaamde "zwevende dekvloeren", waarover
tegels, tapijt en andere afwerkingen mogelijk zijn. Uiteindelijk zorgt de terreininrichting met
infrastructuur, inclusief nutsvoorzieningen, voor een bewoonbare woning en woonomgeving.

Intermezzo
Bij het werken met geprefabriceerde onderdelen heeft men veelal te maken met diverse procedures
om een goedkeuring ("Zulassung") te kunnen verkrijgen voor toepassing in Duitsland. Ook in
Nederland zijn diverse goedkeuringsprocedures gangbaar. Aangezien in de specifieke Duitse situatie
echter een grote aanvraag voor dergelijke goedkeuringen bestaat voor een groot aantal (nieuwe)
produkten. kost het behoorlijk veel tijd om in Duitsland een goedkeuring te verkijgen. Periodes
van één tot driejaar zijn hiervoor geen uitzondering. Aan te bevelen is dan ook, om niet met
teveel "onbekende" produktenen werkwijzen deze procedures in te gaan, \vanneer men een bepaald
(geprefabriceerd) bouwelement relatief snel goedgekeurd wil hebben. Voor een geprefabriceerd dakelement geldt dan bijvoorbeeld, dat het eigenlijk beschouwd kan worden als een "op afstand buiten
de bouwplaats in elkaar getimmerde dakconstructie". Dat betekent zoveel als dat de hout- en
plaatmaterialen, evenals b~jvoorbeeld de verbindingsmiddelen en isolalle, op zichzelf goedgekeurd
dienen te ziJn, en dat de verwerkingsmethode (bijvoorbeeld nagelen) niet onbekend is. Dit kan
dergel(jke procedures aanzienlijk versnellen, waarbij zelfs in bepaalde gevallen helemaal geen
goedkeuring op het samengestelde bouwelement nodig is.
De zwevende dekvloeren ztjn overigens nog een verhaal apart, waarop hier ter illustratie slechts
kort ingegaan wordt: Belangrijk aandachtspunt is daarvoor in ieder geval, dat de voorspelbaarheid
van geluidsisolatie op basis van berekeningen niet altijd volledig nauwkeurig is. Uitvoerings-en
ontwerpfouten leiden vaak tot geringere gelu:idsisolatiewaarden. Daarbij worden eisen voor met
name geluidsisolatie nogal een~ gecontroleerd op de bouwplaats. Ondanks dat een architect in
beginsel de aansprakelijkheid voor specficaties, ontwerp- en met name werktekeningen heeft (als
hij die vervaardigd heeft), is met name geluidsisolatie van veel invloeden in vooral de
uitvoeringsfase atbankelijk. Vooral de aannemer zal een zeer zorgvuldige uitvoering van in dit
geval zwevende dekvloeren compleet met randaansluitingen, dienen te bewerkstelligen, om niet
achteraf problemen daarmee te krijgen. Hij houdt immers de controle- en meldingsplicht, om een
opdrachtgever er b~jvoorbeeld op te wijzen dat specificaties niet goed opgesteld zijn. Vervolgens
dient h(j, bij eventuele schade, deze te herstellen. De zijn de zogenaamde "Prüfungspflicht",
"Mitteilungspflicht" en "Ausführungspflicht".
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De controle- en meldingsplichteo gelden ook, wanneer de opdrachtgever een (adviserende) specialist
op het gebied van bijvoorbeeld geluidsisolatie ingeschakeld heeft.
Door Weifl wordt in dit verband gewezen op een uitspraak van het Buode~gerichtshof [BauR,
1978; Wei/l, 1986]: "Die Klagerin wurde von lhrer Pjlicht, entweder von sich aus den

Dammstreifen anzubringen ader bei den Beklagten zurückzu[ragen, auch nicht dadurch befreit dajJ
die Beklagten einen Sanderfachmann mit der Planung der SchallschutzmajJnahmen beauftracht
halten. Eine erkennbar fehlerhafte Anordnung des Sandeifachmanns kann-den Unternehmer niclu
vonder Pjlic/U befreien, den Bauherrn auf seine Bedenken hinzuweisen. Unzureichende ader
mijJverstandliche Ausschreibungen ader Ausftihnmgszeichnungen des Sondeifachmanns geben dem
Auftragnehmer sogar besonderen An/ajJ, den Umfang seiner Leistungspjliclu klarzustellen".
Het zal duidelijk zijn, dat met name de meldingsplicht nogal eens meningsverschillen oproept over
wat men wel of niet behoorde te weten voor en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
De ontwerpende, adviserende en uitvoerende partijen dieoen zich het voorgaande goed te realiseren,
omdat het bij problemen rondom uitgevoerde bouwconstructies nogal eens neer komt op het al of
niet gedeeltelijk dragen van aansprakelijkheden voor de foutief ontworpen c.q. uitgevoerde
bouwconstructies, -details, etc.

Afbeelding C.21 geeft ter illustratie een voorbeeld weer van een willekeurige "Nederlandse"
eengezinswoning in een rij, zoals die in onder andere Duitsland gerealiseerd zijn en worden.

Afbeelding C.21 Voorbeeld van een willekeurige in Duitsland gerealiseerde
"Nederlandse" eengezinswoning in een rij
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Met betrekking tot de case-study worden enkele aspecten rondom het gehanteerde bouwconcept
en de Nederlandse "achtergrond" besproken, die tot een conflictsituatie geleid hebben met
enkele Duitse kopers van een "Nederlandse" woning. Het gaat daarin niet om de omvang van
een specifiek gekozen project, maar meer om de problematiek die een rol speelde rondom
toepassing van een bepaald bouwconcept Met name is daarvoor gekozen, omdat interessante
aspecten aan de orde kwamen rondom de project-organisatie, contracten en vooral de
uitvoeringswijze op de bouwplaats en daarmee samenhangende conflicten. Daarnaast werd de
mogelijkheid geboden om de situatie "van dichtbij" te observeren en te analyseren, zoals ook
bij de andere beschreven case-studies het geval was.

C.5.2.2 Projectfasering
De realisatie van genoemde woningen gebeurde en gebeurt door diverse (hoofd)aannemers
veelal op turnkey-basis ("Schlüsselfertig"). Daarbij worden dergelijke woningen nogal eens in
projectontwikke!ingsverband uitgevoerd, waarbij de hoofdaannemer dan als projectontwikkelaar optreedt voor de betrokken woningen, en zelf de bouwwerkzaamheden uitvoert
of uitbesteedt. Deze werkwijze, in Duitsland onder andere bekend als "Bauträger", brengt met
zich mee dat men alles in eigen beheer kan houden: Van aankoop van grond tot en met verkoop
en overdracht van de woningen aan de uiteindelijke kopers. Of men dan de bouwwerkzaamheden zelf uitvoert of uitbesteed, dient men uiteraard zelf te kiezen. Afhankelijk van
bijvoorbeeld eigen capaciteiten en mogelijkheden komt men dan tot een keuze daarvan.

Intermezzo
Met name fiscale mogelijkheden kunnen op zich een reden zij n om juist niet te gaan uitbesteden.
Daarmee is het bij betreden van de Duitse bouwmarkt wellicht interessant om vooral
bouwcapaciteit door middel van een Duitse vestiging op te bouwen, en daarnaast bijvoorbeeld
eigen bouwgrond te verwerven ten behoeve van bouwprojecten.

Een Bauträger is, evenals bijvoorbeeld een makelaar, gebonden aan de in Duitsland gangbare
zogenaamde "Makler- und Bauträgerverordnung", deMaBV [MaBV, 1991]. Die beoogd
vooral respectievelijk de onafhankelijkheid van de adviserende rol en de "transparantheid" van
onder andere de betalingstermijnen te waarborgen. De projectorganisatie van een veel
voorkomende Bauträger-organisatiev6rm, zoals in hoofdlijnen ook bij de beschouwde
woningbouwprojecten is gebruikt, is in afbeelding C.22 weergegeven.
Bij een dergelijke projectopzet heeft de Bauträger doorgaans het desbetreffende grondstuk in
eigendom. Dat overigens vooral grondeigendomsrechten nogal eens problemen in de nieuwe
Duitse deelstaten met zich mee kunnen brengen, is in het eerste deel van dit proefschrift al aan
de orde gesteld. Daardoor wordt op die problematiek hier niet verder ingegaan.
De ontwerp- en voorbereidingswerkzaamheden gebeuren door of namens de Bauträger door
architecten en adviseurs. Daarnaast worden vaak "eigen" verkopers c.q. makelaars ingezet om
de woningen te verkopen. De bouwwerkzaamheden worden uitbesteed aan aannemers, of
worden in eigen hand gehouden. Zoals in het bovenstaande genoemd is, kunnen bijvoorbeeld
organisatorische maar ook fiscale mogelijkheden deze keuze beïnvloeden.
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Architect

Adviseurs:
-constructies
-lnstaltalles
-bouwfysisch

Aannemers

.Onderaannemers
--

~ Functlonéle

~

relatle

Ccntractue/e relatle

·Toe leveranciers

Afbeelding C.22 Schema van Bauträger-organisatievorm
In de beschouwde case-study had de beschouwde Bauträger zelf bouwcapaciteit in eigen

bedrijf beschikbaar, evenals eigen verkopers. Hij beheerste in principe het gehele
ontwikkelings- en bouwproces. De werktekeningen verzorgde hij ook zelf. Alleen de
ontwerptekeningen werden door een externe architect verzorgd, en de constructieberekeningen
door een externe constructeur. De controle daarvan werd door een Priifstatiker uitgevoerd,
zoals in Duitsland gebruikelijk is voor bouwwerken vanaf een bepaalde omvang.

Intermezzo
Aangezien bijvoorbeeld een "standaard" Nederlands woningbouwconcept doorgaans bestaat uit twee
volledige bouwlagen (verdiepingen), met daarboven een zolder onder een zadeldak (als "halve
verdieping"), komt men meestal niet onder de plicht tot inschakeling van de Prüfstatiker nit. Eén
van de grenzen ligt bijvoorbeeld bij woongebouwen van maximaal twee bouwlagen, een andere
grens ligt bij gebouwen met niet meer dan één bouwlaag die kleiner is of gelijk aan 200 m2 bruto
vloeroppervlakte [BauPEV0,1992].

Voor het beschouwde project zijn projectfasen te onderscheiden, zoals die in hoofdstuk 2 van
het proefschrift uitgewerkt zijn.
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In de onderstaande opsomming zijn deze projectfasen genoemd, met de partijen die in die fasen
de belangrijkste uitvoerende rol speelden. Daarbij dient vermeld te worden dat in eerste
instantie in de ontwerpfase de zelf bouwende projectontwikkelaar (Bauträger) hier als
opdrachtgever (met Nederlands I Duitse achtergrond) beschouwd kon worden. Uiteindelijk
werden de woningen voor aanvang van de bouwwerkzaamheden verkocht aan Duitse kopers.
Programma (Grundlagenerrnittlung, Vorplanung)
(1) Initiatief
(projectontwikkelaar);
(2) Haalbaarheidsstudie-- (projectontwikkelaar);
(projectontwikkelaar);
(3) Project-definitie
Ontwerp (Entwurfs- und Genehmigungsplanung)
(4) Structuur-ontwerp
(projectontwikkelaar, architect en adviseurs);
(5) Voorlopig ontwerp--- (projectontwikkelaar, architect en adviseurs);
(6) Definitief ontwerp
(projectontwikkelaar, architect en adviseurs);
Uitwerkin~ (Ausführungs- und Detailplanung; Ausschreibung und Vergabe)
(7) Bestek
(projectontwikkelaar, architect en adviseurs);
(8) Prijsvorming
(projectontwikkelaar= hoofdaannemer);
Realisatie (Bauausführung)
(9) Werkvoorbereiding--- (projectontwikkelaar= hoofdaannemer, adviseurs);
(JO) Uitvoering
(projectontwikkelaar= hoofdaannemer);
(11) Oplevering
(projectontwikkelaar = hoofdaannemer, koper).
C.5.2.3 Projectorganisatie en contracten

De organisatie van dergelijke turnkey-woningprojecten werd in deze case-study door de
Bauträger in eigen hand gehouden. Daarvoor had deze eigen bouwactiviteit in huis, waarbij
slechts delen uitbesteed werden aan onderaannemers. Daardoor werd de eigen bouwafdeling
als het ware de hoofdaannemer van het project. De ingeschakelde architect en adviseurs hadden
in het algemeen al vaker met elkaar gewerkt, zodat men op elkaar redelijk goed ingespeeld was.
De hoofdaannemer (die in dit geval ook Bauträger was) verzorgde zelf de werktekeningen, om
daarmee zijn eigen "Nederlandse" bouwconcept veilig te kunnen stellen.
Namens de Bauträger sloot de bouwafdeling zelf de contracten af met de eventueel
ingeschakelde onderaannemers ("Subunternehmervertrag"). Verdere bijzonderheden
daaromtrent worden hier niet verder behandeld, aangezien zij buiten het aandachtsgebied :van
deze case-study vallen.
Het in het voorgaande beknopt geschetste project kende tijdens het verloop van het bouwproces
weinig tot geen directe grote conflicten. Door het turnkey uitvoeren van de werkzaamheden
door de bouwafdeling van de Bauträger (als hoofdaannemer), gekoppeld aan de ervaringen van
het min of meer "vaste" team van adviseurs, architecten en ook onderaannemers, resulteerde
dat in een redelijk vlot verlopen bouwproces.
In afbeelding C.23 is de gehanteerde projectorganisatie schematisch weergegeven. Daarin is
zichtbaar, dat de Bauträger als een centrale coördinerende partij het gehele bouwproces
beheerst, van ontwerp tot en met realisatie en verkoop. Waarbij men er zo mogelijk naar streeft
om eerst het bouwproject verkocht te hebben, alvorens het te realiseren.
Het is dan ook bij gehanteerde (woning)bouwconcepten belangrijk om een zekere "flexibiliteit"
in te bouwen: Daarmee kan men de definitieve "invulling" van specificaties van de kopers op
een zo laat mogelijk tijdstip invoeren in de verkochte woning.
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Vooral wanneer zo snel mogelijk een aanvang met de uitvoering van een (woning)bouwproject
wenst te maken, ook al zijn nog niet alle woningen verkocht. Bij de realisatie van
rijtjeswoningen speelt dat nogal eens een rol.

--Bauträger

(onlwlkkelaar I opdrachtgever)

Architect

11----l

Tevens werkzaam als:

Hoofdaannemer

Adviseurs:
-constructies
-Installaties
·bouwfyslsch

..Onderaannemers

-Tosleveranciers

- - =Functionele nllalie

-

- =Con/nJCtUele relatie

Afbeelding C.23 Schema van gehanteerde projectorganisatie

Interessant was in dit geval vooral de omgang van de hoofdaannemer met de Duitse kopers, en
hun houding tot elkaar met betrekking tot geconstateerde fouten en afwijkingen rondom het
gewenste bouwproduct In deze case-study wordt daarvan het een en ander besproken.
C.5.3 Conflict (6): Klantbenadering en houding van de klant
C.5.3.1 Inleiding

De binnenspouwbladen van de dragende wanden van de woningen werden met behulp van
kalkzandsteen-elementen uitgevoerd. Deze bouwwijze was één van de specialismen van de
Bauträger, dat onder andere via de oorspronkelijke Nederlandse achtergrond als "Nederlands
bouwconcept" gehanteerd werd. Daartoe werden in eerste instantie Nederlandse kalkzandsteenelementen toegepast. Immers, de Duitse kalkzandsteen-industrie kon op dat moment (nog) niet
die kwaliteit en afmetingen leveren tegen een concurrerende prijs, waarmee de hoofdaannemer
in Nederland gewend was te werken.
Vooral de systematiek van geprefabriceerde kalkzandsteen-elementen, compleet met op maat
gemaakte pasblokken, werd en wordt als een succesfactor voor de Nederlandse kalkzandsteenindustrie gezien.
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Immers, Nederlandse kalkzandsteen-fabrieken bleken nog concurrerend te kunnen leveren aan
bijvoorbeeld aannemers in de regio's Berlijn en Brandenburg, over een transportafstand van
bijna 600 kilometer vanuit Nederland.
Door een woordvoerder van het Nederlandse CVK (Coöperatieve Verkoop- en
produktievereniging van Kalkzandsteenproducenten) werd daarover het volgende gezegd:
"Onze kracht is dat we de bouwmaterialen kant en klaar aanleveren. Dit geeft je produkt een
enorme toegevoegde waarde. Met deze methode kun je twee keer zo snel bouwen als met de
'Duitse methode'. Zij werken nog altijd met kleine kalkzandsteenblokken die- in tegenstelling
tot de Nederlandse mechanische methode - handmatig op de bouwplaats velwerkt worden.
Uiteraard een zeer arbeidsintensief en kostbaar proces" [Brink, 1993].

Uit bovenstaande uitspraken blijkt vooral, dat de Nederlandse verwerkingsmetboden en
formaten van kalkzandsteen een voordeel kunnen vormen ten opzichte van de Duitse. Dat de
Duitse kalkzandsteen-industrie dit onderkent, blijkt wel uit de sterker doorklinkende roep om
goedkopere woningbouw in de Duitse bouwmarkt. Door de Duitse KSU (Kalk Sandstein
Union) wordt dit vooral aangegrepen om hun bouwconcepten in kalkzandsteen te
optimaliseren. Een woordvoerder van de KSU noemde bijvoorbeeld op een studiedag de
volgende belangrijke aandachtspunten: "Die gröj3ten Einsparpotentiale liegen in der Planung
und Rationalisierung auf der Baustelle. Kalksandstein bietet hier ideale Voraussetzungen,
richtungsweisende bauphysikalische und technische Anforderungen des Marktes zu erfüllen"

[Niebuhr, 1995].
Men realiseert zich blijkbaar dat rationalisatie van verwerkingsmetboden en bijbehorende
organisatie één van de sleutels is tot het goedkoper bouwen van woningen in de Duitse situatie,
zoals de Nederlandse bouwindustrie ook onderkent. Gedurende sinds circa 1994 is dan ook in
de regio's Berlijn en Brandenburg langzaam de Duitse kalkzandsteen-industrie ook bij de
aannemers met Nederlandse achtergrond terrein aan het winnen. Dat bij de concurrerende prijs
de kwaliteit soms te wensen overlaat, vooral wat maatvastheid betreft, zal slechts een kwestie
van tijd blijken te zijn. Door het perfectioneren van productiemethoden zal dit probleem zich in
de nabije toekomst zeker oplossen.

Intermezzo
In de Nederlandse bouwnijverheid zijn diverse vooraanstaande hulpmiddelen ontwikkeld voor
verwerking van de kalkzandsteen-elementen en blokken, zoals lijmbakken en scheppen,
stelkraantjes, etc. [CVK, zJ.]. Het oorspronkelijke product en productieproces van kalkzandsteen
is echter ontstaan in onder andere Duitsland. Vanaf circa 1800 hadden Rydin en Prochow uit
respectievelijk Zweden en Duitsland de ontwikkeling in gang gezet van kalkzandsteen-producten.
Vervolgens werd door Bernhardi (1854), Van der Burgh (1866) en Zemikow (1877) het product
verder doorontwikkeld. De echte doorbraak kwam echter door optiilllllisering van het
productieproces. Een patent uit 1880 van de Duitse chemicus Michaelis, dat hij baseerde op uit
Engeland afkomstige technieken, maakte het mogelijk op grote schaal kalkzandsteen industrieel te
vervaardigen [Michaelis, 1880]. Het werd daarin «Kunstsandstein" genoemd. Vanaf 1894 werd in
Duitsland de eerste kalkzandsteen-fabriek opgericht, gebaseerd op het productieproces van
Michaelis [Kaczrnarek u.a., 1994]. Verdere ontwikkelingen volgden, ook in internationaal
verband, resulterend in een vandaag de dag op grote schaal toegepast bouwproduct
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De maatvoering van de Nederlandse kalkzandsteen-elementen was een belangrijke aanleiding
voor het ontstane conflict. Immers, doordat er Nederlandse elementen van circa 600 mml
hoogte in plaats van de Duitse elementen van circa 500 mm 1 hoogte gebruikt werden, kreeg
men problemen met de gebruikelijke verwerkingswijze van de benodigde spouwankers.
Bij de toegepaste verwerkingswijze worden de spouwankers namelijk in de lintvoegen gelegd,
waarover het volgende element geplaatst (gelijmd) wordt. Daardoor wordt de verticale afstand
tussen de spouwankers circa 600 mml (element-hoogte). Dit is echter in strijd met de Duitse
voorschriften. De Duitse norm DIN 1053 deel 1 schrijft namelijk een maximum verticale
afstand tussen de spouwankers van 500 mm1 voor, terwijl de Nederlandse praktijkrichtlijn
doorgaans 600 mm 1 hanteert.
Om toch de maximale afstand van 500 mm 1 te kunnen realiseren, dient dan bijvoorbeeld in de
elementen geboord te worden, wat een afwijkende en tijdrovende bezigheid is. Het past
namelijk slecht in het gehanteerde (lijm)concept van de (Nederlandse) kalkzandsteenwanden.
Ter illustratie geeft afbeelding C.24 op het linker deel een overzicht weer van een gemetselde
spouwmuur in kalkzandsteen. Let daarbij op, dat de spouwankers in de voegen van het
buitenspouwblad steken. Het rechter deel geeft weer, dat deze spouwankers in het binnenspouwblad geboord zijn, en daarin bijvoorbeeld door een lijmverbinding bevestigd zijn
[Wessig, Brechner u.a., 1992].

Afbeelding C.24 Overzichtsfoto's van gemetselde spouwmuren i1:1 kalkzandsteen
[Wessig, Brechner tw., 1992]
Dat de uitvoerende hoofdaannemer dat het benodigde boren van de spouwankers achterwege
liet, in de veronderstelling dat de koper daar geen problemen over zou maken omdat het slechts
een geringe afwijking van de voorschriften betrof, kwam in deze cas~study aan het licht.
De toegepaste kalkzandsteen-elementen op zichzelf voldeden overigens wel aan de
voorschriften, evenals de spouwankers waarvoor het Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)
een zogenaamde "Zulassung" afgegeven had [DIBt, 1993; 1994].
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C.5.3.2 Waar ging het fout?
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bleek de hoofdaannemer inderdaad de
spouwankers op de in Nederland gebruikelijke wijze te verwerken. Door de toegepaste
Nederlandse kalkzandsteen-elementen werd de onderlinge verticale afstand tussen de ankers
daardoor circa 600 mml in plaats van circa 500 mml. De hoofdaannemer verwachtte daarover
geen conflict. Immers, het gebouw zou er echt niet door instorten, en het was ook niet van
buitenaf zichtbaar.
Vooral deze veronderstellingen waren nogal gewaagd, want tijdens de bouwwerkzaamheden
was een en ander immers wel waar te nemen. Maar wie gaat er nu nauwkeurig kijken of alle
"verborgen" dingen wel exact op hun plaats zitten volgens de voorschriften? Inderdaad, wel de
desbetreffende Duitse kopers. En ze hadden in principe natuurlijk het recht om een en ander na
te gaan, want ze betaalden immers voor een volgens de voorschriften gebouwde woning. In
afbeelding C.25 is schematisch een systeem met respectievelijk een Duitse en Nederlandse
gelijmde kalkzandsteenwand weergegeven. De schematische plaatsen van de spouwankers
dienen slechts ter illustratie.

Duitsland:
Werkende elementmaat is
circa 1000 x 500 mm2
0 = spouwanker

Nederland:
Werkende elementmaat is
circa 900 x 600 mm2

0 = spouwanker

Afbeelding C.25 Schematische weergave van Duits en Nederlands systeem voor
gelijmde kalkzandsteenwanden
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In dit concrete geval werd de hoofdaannemer door de kopers tijdens de bouw reeds
opmerkzaam gemaakt op de door hen geconstateerde gebreken. Daarnaast bleken het volgens
de Duitse DIN-norm minimum aantal spouwankers van circa 5 stuks per m2 niet aanwezig te
zijn, evenals extra bij te plaatsen spouwankers tot een aantal van circa 3 stuks per mllangs
vrije randen van de buitenwanden [DIN 1053, 1993]. De opmerkingen van de kopers werden
op dat moment slechts voor kennisgeving aangenomen door de medewerkers van de
hoofdaannemer: "Ze zouden het nog wel herstellen", werd min of meer doorhen gezegd.
Echter, door drukke werkzaamheden rondom projectvoortgang en -afbouw van het project
werd er niet daadwerkelijk iets aan gedaan, ook al omdat het technisch in principe geen directe
bezwaren tot gevolg kon hebben. En deze houding bleek nu achteraf net iets teveel gevraagd
van de kopers.

Nadat de hoofdaannemer de kopers ervan in kennis gesteld had dat hun woning
opleveringskiaar was en daarom opgeleverd diende te worden, kwamen de kopers met hun
bezwaren over de brug: De uitvoering van de spouwmuren voldeed niet aan de eisen, zoals die
in de normen gesteld werden, wat hiervoor reeds toegelicht is. Daarbij kwamen de kopers met
. tijdens de bouw genomen foto's, waarmee zij aantoonden dat de spouwankers daadwerkelijk
i ontbraken op de juiste plaatsen en in de juiste hoeveelheden. Vervolgens had men ook hun
I twijfels over de algemene uitvoering en kwaliteit van de bakstenen: Deze vertoonden
kleurverschillen en uitbloeiingen. En voldeed de gevel misschien ook wel niet aan andere
voorschriften of gebruiken, zoals bekend uit de "Allgemein anerkannte Regeln der Technik"?
De kopers werden wantrouwend, en eisten dan ook herstel of vergoeding voor de geleden
"schade" door technische waardevermindering van een niet volgens de voorschriften gebouwde
woning.
, De hoofdaannemer zag zich daardoor geplaatst voor een probleem: De schade was in redelijke
mate te herstellen, bijvoorbeeld door het bijplaatsen van spouwankers. Dat zou echter wel extra
werk en kosten voor eigen rekening met zich meebrengen. Daarbij hielden de kopers de laatste
betalingstermijnen vast, waaronder de laatste termijn van circa 5 %, voortvloeiende uit de
regeling van de Makler-en Bauträgerverordnung (MaBV) volgens welke de kopers het contract
met de Bauträger (tevens als hoofdaannemer) afgesloten hadden [MaBV, 1991]. De
hoofdaannemer probeerde dan ook in alle redelijkheid tot overleg te komen, en om daarmee tot
een oplossing te komen. De geconstateerde gebreken vormden immers geen gevaar voor
eventuele constructieve kwaliteiten van de gevels? Bovendien waren de gebreken moeilijk van
buitenaf waar te nemen.
Maar daar waren de kopers niet van gediend: Er was niet volgens de voorschriften gebouwd,
dus was het fout. En dus wilde men een schadevergoeding of, zo nodig, herstel van de
gebreken. De bezwaarmaking van de kopers kwam de hoofdaannemer echter meer voor als
"muggezifterij", waarbij elke mogelijkheid aangegrepen werd om maar eventueel
schadevergoeding (en daardoor een lagere koopprijs) te kunnen bedingen. Kortom, er ontstond
een conflictsituatie met een nogal slepende discussie.
Resultaat was dat door de kopers een advocaat werd ingeschakeld, waarna de hoofdaannemer
ook niet achter kon blijven, en het conflict zich verhardde: Ook hij schakelde een advocaat in.
Echter, om een goed (technisch) oordeel te kunnen geven, diende een onafhankelijke
technische deskundige ingeschakeld te worden. Omdat de kopers de partij waren die niet
zondermeer tot een onderlinge oplossing wensten te komen, schakelden zij een dergelijke
onafhankelijke deskundige in. Er werd dan ook een zogenaamde "Gutachter" bij de zaak
betrokken, die een onpartijdige technische beoordeling van de door de kopers geconstateerde
gebreken diende te geven.
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Intermezzo
Door Dombrowslá wordt de beoogde onafhankelijkheid en onpartijdigheid van een Gutachter
benadrukt, als hij een min of meer "standaard" zinsnede uit een Gutachter-rapport citeert: "Dieses

Gutachten habe ich nach bestem Wissen und Gewissen, unparteiisch und aujgrund meiner
Bestellung sowie der Vereidigung als Sachversttindiger erstellt" (Dombrowslá, 19%].

De Gutachter stelde voor hen een beoordelingsrapport ("Gutachten") op. Daarin kwam aan het
licht dat de kleurverschillen en uitbloeiingen in de bakstenen geen echte "schadegevallen"
waren. Deze trokken vanzelf wel bij. Het gebrek aan spouwankers echter werd wel als
(weliswaar kleine) "schade" gezien, waarvoor de kopers in het gelijk gesteld werden. En dus
had de hoofdaannemer een probleem.
Resumerend kan daardoor het volgende beeld geschetst worden:
Opdrachtfiever. was tevens hoofdaannemer:
Had geen rekening gehouden met een "zeer kritisch" koperspubliek. Ondanks dàt de koper
in zijn recht stond, kwam het geheel in de ogen van de hoofdaannemer nogal als
"muggezifterij" van leken voor. Hij wilde het liefst de zaken onderling regelen, maar
begreep uiteindelijk dat de kopers bij hun mening bleven;

Kopers:
Hadden tijdens de bouw al geklaagd over de door hun geconstateerde gebreken. Voor de
zekerheid hadden zij alvast veel foto's van de woningen in de uitvoeringsfase gemaakt, om
bij oplevering genoeg bewijsmateriaal voorhanden te hebben. Daarmee werd de
hoofdaannemer dan ook op het laatst geconfronteerd;

Gutach1er:
Gaf een in principe onafhankelijke beoordeling van de technische staat van de geleverde
woning. Daarin kwam volgens hem naar voren dat de spouwankers inderdaad niet goed
geplaatst waren. Uitbloeiing en en verkleuringen van de baksteen werden niet als gebreken
gezien.

C.5.3.3 Hoe werd het conflict opgelost?

Aangezien de rapportage van de Gutachter aangaf dat de constructieve uitvoering (plaatsing van
de spouwankers) fout geweest was, diende er een oplossing te komen. Aan de hoofdaannemer
werd door de Gutachter voorgesteld om extra spouwankers bij te plaatsen door het boren van
gaten in de gevels. Dat bracht echter nogal hoge kosten met zich mee.
Daarnaast had de Gutachter opgemerkt dat er in principe geen schadevergoeding aan de kopers
uitbetaald behoefde te worden. Immers, de schade zou door het bijplaatsen van de ankers
volledig hersteld kunnen worden, waardoor geen blijvende waardevermindering van de gevel
op zou treden. Vooral dit laatste was voor de kopers eigenlijk wel een tegenslag, want zij zagen
ook wel in dat herstel geen van buitenaf zichtbare verbetering op zou leveren. Wat zou er dan
mooier zijn om toch nog een schadevergoeding te kunnen ontvangen? Dat ging echter niet.
Het kwam er op neer, dat de partijen wel wat dichter bij elkaar gekomen waren: De schuldvraag
was nu opgelost, want de hoofdaannemer had blijkbaar schuld; hoe die schuld in te lossen bij
de kopers was nog slechts de vraag.
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Het inlossen van die schuld ging echter in ieder geval niet door middel van het betalen van een
schadevergoeding, zoals de Gutachter al aangegeven had. Daarbij hadden de kopers nog steeds
de ingehouden laatste termijnbetalingen als "dwangmiddel" in handen, waarbij met name de
laatste termijn geparkeerd was op een geblokkeerde rekening bij een notaris (een zogenaamd
"Notar-Anderkonto"). De hoofdaannemer wilde eigenlijk niet graag herstellen, maar liever de
gebreken onderling oplossen. Dat gaf immers het minste werk, en kosten zou hij toch moeten
maken om het conflict met de kopers op te kunnen lossen.
Uiteindelijk realiseerde de hoofdaannemer zich, dat hij ten opzichte van de kopers in gebreke
was gebleven met betrekking tot het herstel van de gebreken tijdens de uitvoering. Daarnaast
had hij geen rekening gehouden met een dergelijke wantrouwende en "muggeziftende" houding
van de kopers, die eigenlijk niets anders deden dan pertinent vasthouden aan hun rechten. Het
verzamelen van "bewijslast" tijdens de bouw leek echter wel een signaal van wantrouwen
"vooraf" tegenover de hoofdaannemer.
Daarnaast hadden de kopers eigenlijk liever een schadevergoeding gekegen. Zij zagen echter
ook wel dat de woning "gewoon bleef staan", en geen constructief gevaar opleverde. Op een
dergelijke schadevergoeding hadden zij echter blijkens het rapport van de Gutachter geen recht.
Na diverse onderhandelingen, vooral door middel van de ingeschakelde advocaten, kwam men
uiteindelijk tot een oplossing: De hoofdaannemer betaalde een beperkte vergoeding, waarmee
beide partijen in principe het conflict oplosten. De woningen werden opgeleverd verklaard,
waarna de kopers gesommeerd werden delen van de ingehouden betalingstermijnen aan de
hoofdaannemer te betalen.
Daarmee was de hoofdaannemer vooral een aantal dingen duidelijk geworden:
(a)
(b)
(c)
(d)

C.6

Neem de kopers erg serieus, want zij zijn zeer achterdochtig wanneer het het leveren
van een (bouw)product betreft;
Elk mogelijk te constateren gebrek wordt blijkbaar aangegrepen om schadevergoeding
te kunnen claimen. Het verzamelen van "bewijsmateriaal" tijdens de bouw lijkt een
geliefde bezigheid van menig koper van woningen te zijn;
Wanneer men maar enigszins de mogelijkheid ziet om schadevergoeding voor
zogenaamde "technische waardevermindering":tekunnen claimen, laat men dat zeker
niet na. Men schakelt al snel advocaten en onafhankelijke deskundigen (Gutachter) in;
Wanneer "leken" (in dit geval de kopers) zich met (technische) voorschriften
bemoeien, ontstaat al heel gauw de situatie, dat men de "aard" van de voorschriften uit
het oog verliest, en men zich te star op de "letter" richt.

RESUMEREND

De resultaten uit de in deze bijlage beschreven case-studies worden in hoofdstuk 5 van het
proefschrift in verband gebracht met de opgestelde hypothese. Door terugkoppeling met de
geanalyseerde theorie wordt commentaar op de geschetste case-studies weergegeven. Daaruit
worden een aantallessen afgeleid voor bouwers (met name bouwbedrijven en projectontwikkelaars). Deze lessen dienen om daarmee de hypothese te kunnen toetsen.
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SAMENVATTING
' Door de val van de Berlijnse Muur in 1989 is een grote bouwmarkt ontstaan in het voormalige
Oost-Europa. Met name in de gebieden van het voormalige Oost-Duitsland zijn diverse partijen in het bouwproces actief. Ook Nederlandse bedrijven zijn daar vertegenwoordigd,
evenals in gebieden van het voormalige West-Duitsland. Dat het betreden van deze nieuwe
markten wellicht noodzakelijk is om de concurrentiepositie van de huidige Nederlandse
bouwnijverheid ook in de toekomst te kunnen behouden, hebben diverse brancheonderzoeken bevestigd. Het betreden van deze bouwmarkten gaat echter niet probleemloos,
wat duidelijk werd uit diverse berichten van Nederlandse en andere bedrijven die zich van
daar terugtrekken. Blijkbaar is bij het actief zijn op de internationale bouwmarkt meer aan de
hand dan het hanteren van andere technische voorschriften of normen. Dit onderzoek heeft
zich daarom primair gericht op de situatie en ervaringen van bouwbedrijven en projectontwikkelaars, die vanuit hun Nederlandse achtergrond vooral in de nieuwe Duitse deelstaten activiteiten opgestart hebben. Uit vooronderzoek bleek, dat deze partijeu vooral problemen ervoeren door het nogal versnipperde Duitse bouwproces, waaraan men niet gewend was. Immers, het in Nederland gangbare bouwproces kent een relatief geïntegreerde aanpak. Het onderzoek is dan ook vooral ingegaan op verschillen tussen Nederland en Duitsland in de organisatie van het bouwproces, waarbij op mogelijke achtergronden voor deze verschillen gelet
is. Om een en ander te kunnen realiseren is gedeeltelijk participerend onderzoek binnen bouwbedrijven en projectontwikkelaars uitgevoerd. Dit werd gecombineerd met het analyseren van
diverse theorieën, zoals van onder andere Hofstede, Mintzberg en Sanders en Neuijen. Daarnaast werd ook deelgenomen in overige internationale onderzoeken, waarbij vergelijkingen
gemaakt werden tussen projectorganisaties binnen bouwbedrijven in onder andere Frankrijk,
Duitsland, Nederland en Finland. Deze activiteiten droegen gezamenlijk bij aan het vaststellen
van aandachtsgebieden, waarin verschillen en hun mogelijke achtergronden vooral aan het
licht kwamen. Uit diepte-interviews bleek vooral dat de aandachtsgebieden contact, contract enconflict van belang waren. Deze prominente aandachtsgebieden zijn in afueelding 1 in de
vorm van een soort "oorzaak-gevolg" relaties geplaatst tegen een achtergrond van respectievelijk de categorieëncultuur, projectorganisatie en techniek, die dienden om een hypothese
op te kunnen stellen.

Afbeelding 1 Weergave van prominente aandachtsgebieden en betrokken categorieën
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De prominente aandachtsgebieden tegen de achtergrond van de betrokken categorieën zijn verwerkt in een hypothese, die als volgt luidde: Wanneer Nederlandse bouwers in Duitsland in
conflict komen met andere betrokken partijen tijdens het bouwproces, is dat het gevolg van
foutief opgestelde contracten, als resultaat van onduidelijkheden tijdens gelegde contacten.

Deze hypothese is vervolgens getoetst door het analyseren van diverse case-studies. Daarbij
werd vooral gekeken naar waar het fout ging in het bouwproces. De resultaten, per case-studie
in de vorm van lessen weergegeven, leidden er vervolgens toe, dat de hypothese niet verworpen werd. Daarnaast werd een validering van de lessen en de hypothese uitgevoerd. Daarvoor
werd gebruik gemaakt van een expert-panel, bestaande uit deskundigen met ervaring in zowel
de Nederlandse alsook Duitse bouwnijverheid. Uit deze validering kwam als resultaat, dat de
lessen voor het merendeel als algemeen geldig verklaard kunnen worden. De hypothese werd
dan ook in het kader van dit onderzoek als algemeen geldig verklaard. Als afsluiting werden
conclusies opgesteld, verweven met aanbevelingen. Deze zijn via trefwoorden in de velden
van een zogenaamde NEDU-Matrix geplaatst. Deze matrix geeft conclusies en aanbevelingen
weer voor NEderlandse partijen, die actief zijn of willen worden op de DUitse bouwmarkt.
Daarbij wordt in principe gericht op bouwbedrijven en projectontwikkelaars, en gaat het met
name om de door hen of anderen gehanteerde projectorganisaties, waarin zij deelnemen.
Langs de verticale as van deze matrix zijn de drie onderscheiden prominente aandachtsgebieden geplaatst, terwijllangs de horizontale as de drie bijbehorende onderscheiden
achtergrond-categorieën zijn geplaatst. In afbeelding 2 is deze NEDU-Matrix weergegeven,
waarin per prominent aandachtsgebied is aangegeven welke rol de respectievelijke achtergrond-categorieën daarin spelen, samengevat door de in de matrix-velden geplaatste trefwoorden.
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samenvatting

In hoofdlijnen kan uit de conclusies en aanbevelingen opgemaakt worden dat binnen de
huidige nationale en internationale bouwnijverheid in het algemeen een vorm van "cultuur-omsl
ag" nodig is, gericht op een meer klantgerichte instelling. Inzicht in het "weten wat de klant
wil", en vooral in hoe de klant een geleverde prestatie beoordeeld (bijvoorbeeld in de vorm
van een bouwwerk of bouwprodukt) speelt dan een onmisbare rol, vooral wanneer er conflicten ontstaan, bijvoorbeeld rondom gebreken in geleverde prestaties. Het voorkomen van dergelijke conflicten kan vooral bereikt worden door een grotere mate van vertrouwen en betrouwbaarheid tussen alle betrokken partijen in het bouwproces. Dit dient gekoppeld te worden aan
een grotere mate van samenwerking en duidelijker communicatie enerzijds, en het beschikken
over de juiste informatie anderzijds, vooral in de vorm van actuele "geschreven" vakkennis en
inzicht in "ongeschreven" gebruiken. Het afslanken van "overbodige" regelgeving door de
regulerende overheden zou dan wel eens een van de belangrijkste voorwaarden kunnen zijn,
om een goede voedingsbodem te kunnen scheppen voor realisering van deze hoofdlijnen.
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ZUSAMMENF ASSUNG
Durch den Fall der Berliner Mauer entstand im ehemaligen Osteuropa ein umfangreicher
Baumarkt. Vor allemin der ehemaligen DDR sind versebiedene Parteien im Bau aktiv. Auch
niederländische Unternehmen sind dort -wie im Gebiet der alten Bundesrepublik- vertreten.
Ein Eintritt auf diesen neuen Märkten ist laut versebiedenen Branchenuntersuchungen
möglicherweise die Voraussetzung, urn die Wettbewerbsfähigkeit des niederländischen
Baugewerbes auch in Zukunft auf dem heutigen Stand erhalten zu können. Dieser Eintritt
verläuft allerdings nicht ohne Probleme, wie Berichte über niederländische und andere
Unternehmen, die sich von diesen Märkten zurückziehen, deutlich machen. Offenbar stellt
das Opecieren auf dem internationalen Eaumarkt andere Anforderungen als lediglich die
Anwendung anderslautender technischer Varschriften oder Normen. Daher beschäftigt die
vorliegende Untersuchung sich vor allem rnit der spezifischen Situation und den Erfahrungen
niederländischer Bauunternehmen und Projektentwickler, die in den neuen Bundesländern
Aktivitäten entfalteten. Voruntersuchungen ergaben, daJ3 diese Parteien sich vor allem durch
den ziemlich zerstückelten Bauprozefi behindert fiihlten, den man nicht gewöhnt war, da im
niederländischen Bauwesen üblicherweise eine integrierte Vorgehensweise angewandt wird.
Die Untersuchung beschäftigte sich daher hauptsächlich mit den Unterschieden zwischen den
Niederlanden und Deutschland bei der Organisation des Bauprozesses. Mögliche Hintergrunde dieser Unterschiede wurden dabei berücksichtigt. Urn diesem Ansatz gerecht werden
zu können, wurden die Untersuchungen zum Teil als teilnebmende Beobachtung bei Bauunternehmen und Projektentwicklem durchgeführt. Dies wurde rnit der Analyse versebiedener
Theorien, unter anderem von Hofstede, Mintzberg und Sanders und Neuijen, kombiniert.
Darüber hinaus erfolgte auch eine Teilnahme an anderen intemationalen Untersuchungen, bei
denen Vergleiche zwischen der Projektorganisation bei Bauuntemehmen in unter anderem
Frankreich, Deutschland, den Niederlanden und Finnland vorgenommen wurden. Auf diese
Wei se konnten besouders interessante Bereiche errnittelt werden, bei denen Unterschiede und
deren mögliche Ursachen ans Licht traten. Tiefeninterviews ergaben, daJ3 vor allem die
Bereiche Kontakt, Kontrakt und Konflikt von Bedeutung waren. Diese Schwerpunkt-bereiche
sind in Abbildung 1 als eine Art "Ursache-Wirkung" -Diagramm vor dem Hintergrund der
Kategorien Kultur, Projektorganisation und Technik dargesteUt und dienten als Grondlage für
die Aufstellung einer Hypothese.

Abbildung 1 Darstellung der Schwerpunktbereiche und der relevanten Kategorien
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Die Behandlung der Schwerpunktbereiche vor dem Hintergrund der relevanten Kategotien
führte zu der folgenden Hypothese: Wenn zwischen niederländischen Bauunternehmem in
Deutschland und anderenam BauprozejJ beteiligten Parteien ein Konflikt entsteht, ist dies die
Folge falsch aufgesetzter Verträge, die ihrerseits das Ergebnis von Undeutlichkeiten bei Kontakten sind. Diese Hypothese wurde anschlieBend anhand der Analyse versebiedener

Fallstudien überpriift. Dabei erhielten Fehlschläge während des Bauprozesses besoudere
Aufmerksamkeit. Die Ergebnisse, die je Fallstudie in der Form von Folgerungen wiedergegeben wurden, widerlegten die Hypothese nicht. Darüber hinaus wurde die Validität der
Folgerungen und der Hypothese überprüft. Zu diesem Zweck wurde eine Gruppe von Sachverständigen, die sowohl mit dem niederländischen als auch dem deutschen Baugewerbe
vertrant waren, zu Rate gezogen. Das Ergebuis lautete, daB die Folgerungen grölltenteils fiir
allgemeingültig erklärt werden konnten. Aus diesem Grunde wurde auch die Hypothese im
Rahmen dieser Untersuchung für allgemeingültig erklärt. Zum Abschlu6 wurden Schlüsse
und Empfehlungen formuliert. Diese wurden über Schlagwörter in die Felder der sog. NEDUMatrix integriert. Diese Matrix enthält Schlüsse und Empfehlungen fiir die niederländischen
(NE) Parteien, die sich auf dem deutschen (DU) Banmarkt betätigen wollen. Sie richtet sich
im Prinzip an Bauunternehmen und Projektentwickler und behandelt hauptsächlich deren
Projektorganisationen oder Projektorganisationen anderer, an denen sie beteiligt sind. Auf der
senkrechten Achse dieser Matrix sind die drei Schwerpunkte plaziert, während sich auf der
waagerechten Achse die drei zugehörigen Hintergrund-Kategorien befinden. In Abbildung 2
i st diese NEDU-Matrix dargestellt, in der fiir jeden Schwerpunkt dieRolleder jeweiligen
Hintergrund-Kategorien angegeben ist. Diese Rolle wird durch die in den Matrix-Feldern
dargestenten Schlagwörter zusammengefa6t.
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zusammenfassung

Die Schlüsse und Ernpfehlungen laufen hauptsächlich darauf hinaus, daB innerhalb des
nationalen und internationalen Baugewerbes in seiner heutigen Form ein generelles
"Kultur-Urndenken" rnit dern Ziel einer stärker kundenorientierten Einstellung erforderlich ist.
Einsicht in die Wünsche des Kunden und vor allern die Art und Weise, wie der Kunde eine
erbrachte Leistung (beispielsweise in Forrn eines Bauwerks oder Bauerzeugnisses) beurteilt,
spielt dann eine überaus wichtige Rolle. Dies gilt insbesondere, wenn sich Konflikte ergeben,
zurn Beispiel über Mängel der erbrachten Leistung. Derartige Konflikte lassen sich durch ein
grö13eres Vertrauen und eine grö13ere Vertrauenswürdigkeit aller arn Bauproze13 beteiligten
Parteien vermeiden. Damit rnu13 eine stärkere Zusarnrnenarbeit und deutlichere
Kornrnunikation einerseits und das Verfügen über korrekte Inforrnationen andererseits
einhergehen. Bei den Inforrnationen rnu13 es sieh sowohl urn aktuelles Fachwissen in
schriftlicher Form als auch urn Wissen über "ungeschriebene" Gebräuche handeln. Ein Abbau
"überflüssiger" Vorschriften seitens der Behörden könnte sich dann als eine der wichtigsten
Voraussetzungen für eine solide Grundlage zur Verwirklichung der genannten Ziele zeigen.
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SUMMARY
Due to the fall of the Berlin wall in 1989, a large building market has arisen in the countries
bebind the former lron Curtain. Various parties are particularly active in areasin former East
Germany. Dutch enterprises are represented there too, as well as in several areas in former
West Germany. Various investigations in the building branch have conftrmed that it is
necessary for Dutch building companies to enter into these markets to maintain a competitive
position. However, entering into these markets is not always that simple, which is made very
obvious by the fact that several foreign companies including Dutch ones are withdrawing.
It would seem that eperating on an international building market requires more than just
working by different technical regulations or standards. This investigation was therefore
primarily aimed at the situation and experiences of building companies and project developers
that started activities in the new German provinces with their Dutch backgrounds. The
prelirninary research it tumed out that these parties have quite some problems with the rather
fragmented German building process, which they were not used to. In the Netherlands the
common building process has a relatively integrated approach. The research was therefore
especially oriented on differences between the Netherlands and Germany in the organisation
of the building process, in which special attention was paid to the possible backgrounds of
these differences. To realise a number of matters, partially participative research was carried
out within building companies and project developers. This was combined with the analysis
of various theories, such as those of Hofstede, Mintzberg, and Sanders and Neuijen. Besides
that, there was participation in other international research, where comparisons were made
between project organisations within building companies in Fmnce, germany, the
Netherlands, and Finland among others. These activities collectively contributed to the
ascertaining of the fields of interest, in which differences and their possible backgrounds
were brought to light. Mainly from in-depth interviews it appeared that the areas of contact,
contract, and conflict were of major importance. These prominent fields of attention have
been depicted in figure 1 using causal relations against the background of the categories
culture, project organisation, and technology respectively, which together servedas a basis
for a hypothesis.

Figure I Representation of prominentfieldsof attention and the categories involved
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Against the background of the categories involved the prominent fields of attention were
incorporated in a hypothesis: Ij Dutch builders in Germany have a conflict with the other
parties involved during the building process, it is the consequence ofincorrectly formulated
contracts that are a result of misconceptions when cantacts we re made. This hypothesis was

then tested by means of an analysis of the various case studies. The main goal was to determine where things went wrong during the building process. The results, which are portrayed
as lessens for each case study, did not lead to the r~ection of the hypothesis. After that, a
validation of the lessous and the hypothesis was carried out For this purpose, use was made
of a panel of experts, which consistedof experts with experience in the Dutch and
German building trade. This validation provided us with the result that most of the lessous
can generally be declared valid. The hypothesis was therefore declared to begenerally valid
within the context of the research. Finally, conclusions were drawn and certain recommendations were included too. These conclusions and recommendations have been placed in a so
called NEDU Matrix in the shape ofkey words. The matrix gives the conclusions and recommendations for the Dutch parties that were actively involved or wisbed to become active on
the German building market The principle focus was building companies and project
developers, and more especially the project organisations they or others used or in which they
participated. Following the vertical axis of this matrix, we can distinguish three prominent
fields of attention, while the horizontal axis contains the three related background categories.
Figure 2 gives the NEDU Matrix, in which the role of each of the respective background
categoties is given per prominent field of attention, summarised by the key words placed in
the matrix fields.

Consequences
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Cu stoms

(I)
Reach ofl!!e
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Orientatlon on
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(h)
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Customer
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Complexlty of
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Figure 2 NEDU Matrix with conclusions and recommendations given as key words
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summary

The main line that can be drawn from the conclusions and recommendations is that the present
national and international buildingtrade will have to undergo a cultural revolution that is more
customer friendly. Having some idea of what the customer wants and especially how a
customer will assess a partienlar achlevement (e.g. in the shape of a buildingor building
product) plays a vital role. This especially holds when contiiets arise as a result of flaws in
the product or building. The prevention of such contiiets can mainly be achieved by a greater
degree of trust between and reliability of all the parties involved. In addition, clearer
communication on the one hand and proper information on the other, particularly in the shape
of written professional know ledge and insight into unwritten customs are helpful. The
rednetion of the surplus regulations by the proper authorities may be one of the most
important conditions for the creation of a good foundation for the realisation of these changes.
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CURRICULUM VITAE
27-08-1965
1982
1982-1987
1985-1986
1987
1987-1988
1988-1989
1988-1989

1989-1992

1992
1992-1993

1993
1993-1996

Geboren te Almelo.
Diploma Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO) aan het College
Noetsele te Nijverdal.
Studie aan de afdeling Bouwkunde van de Hogere Technische School (HTS) te
Hengelo (0). Afgestudeerd met de projectgroep "Sky Line" op een ontwerp en
constructieberekening van een hoogbouwproject.
Stage bij het bouwbedrijfNijhuis Bouw BV te Rijssen op diverse projecten in
Nederland, voomarnelijk in de voorbereiding en uitvoering van seriematige
woning(giet)bouw en appartementen-complexen.
Deelname aan de "Afstudeerprijs Staal" van het Staalbouwkundig Genootschap,
waarbij een eervolevermelding behaald werd in de categorie "Gebouwen".
Werkzaam bij bouwbedrijfWessels Remscheid GmbH te Remscheid (D) als
assistent-projectleider I werkvoorbereider. Daar vooral actief geweest in de
(seriematige) woningbouw.
Als assistent-projectleider I werkvoorbereider werkzaam bij Bouwbedrijf
W essels Rijssen BV te Rijssen. Activiteiten hadden vooral betrekking op de
utiliteitsbouw, in het bijzonder kantoren en bedrijfshallen.
Zitting als vrijwilliger in de commissie "Jute-Historie" te Rijssen. Als deelnemer
daarvan is op verzoek een ontwerp opgesteld voor behoud en herbestemming
van een deel van een plaatselijke klassieke jutefabriek te Rijssen. Om diverse
redenen is het ontwerp niet uitgevoerd, waarna de jutefabriek gesloopt is.
Vervolgstudie aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit (TU)
te Eindhoven. Afgestudeerd in de richting Uitvoeringstechniek, waarbij in het
afstudeerproject ingegaan werd op het produktie- en montageproces van prefab
betonnen gevelelementen, in de fabriek voorzien van natuursteenplaten.
Daarnaast door middel van een aanvullend examen afgestudeerd in de
richting Vastgoedbeheer.
Inschrijving als architect bij de Stichting Bureau Architectenregister (SBA) te
Den Haag.
Zitting als vrijwilliger in de commissie "Blijvend Monument" te Rijssen. Als
deelnemer daarvan is op verzoek het schetsontwerp verzorgd voor een
herdenkingsmonument ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van de stad
Rijssen in 1993. Het beeldbepalende monument is in 1993 geplaatst in het
centrum van Rijssen.
Oprichting van WTIConsult te Rijssen, adviesbureau voor Bouw- en
Produktontwikkeling.
Werkzaam bij de sectie Uitvoeringstechniek van de vakgroep Produktie en
Uitvoering (BPU), verbonden aan de faculteit Bouwkunde van de Technische
Universiteit te Eindhoven, gecombineerd met een projectondersteunende functie
bij het bouwbedrijf en projectontwikkelaar Kondor Wessels Berlin GmbH te
Berlijn (D). Tijdens deze periode is onder andere een promotie-onderzoek
uitgevoerd naar achtergronden voor verschillen tussen Nederland en Duitsland
in de organisatie van het bouwproces, vooral gericht op Nederlandse ervaringen
daarin. Ook is daarbij samengewerkt met verschillende partijen in diverse
projecten, onder andere in Frankrijk, Duitsland en Finland. In het kader van
afronding van dit onderzoek zijn daarnaast ook Zuid-Afrika en Schotland
bezocht. Onder andere dit proefschrift is als resultaat van deze werkzaamheden
tot stand gekomen.
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De opdrachtnemer dient in projectorganisaties in de Duitse bouwnijverheid
een lange-termijn relatie na te streven. Vooral in projectorganisaties
met een korte-termijn relatie wordt de "zwarte piet" immers nogal eens
toegespeeld aan de opdrachtnemer.
(Bron: Dit proefschrift, hoofdstuk 5).

2

De geconstateerde oorzaak-gevolg relatie tussen Contact, Contract en
Conflict in het Duitse bouwproces maakt, dat bij het voorkomen van
conflicten in het bouwproces niet alleen gekeken dient te worden naar het
contract, maar vooral ook naar de wijze waarop het contact tot stand komt.
(Bron: Dil proefschrift, hoofdstuk 6).

3

Contacten tussen partijen in projectorganisaties dienen zo mogelijk
onderhouden te worden door personen, die "dezelfde taal" spreken. Dit is
zowelletterlijk maar voorel ook figuurlijk bedoeld.
(Bron: Dit proefschrift, hoofdstuk 3).

4

De Duitse bouwnijverheid wordt gekenmerkt door een relatief grote mate
van onzekerheidsvermijding. Niet alleen een fout contract, maar vooral
ook een vaag contract is in Duitsland dan ook een belangrijke oorzaak
voor een conflict Men heeft dan ook niet snel te gedetailleerde informatie
opgenomen in een contract.
(Bron: Dit proefschrift, hoofdstuk 2).

5

Doordat bij een conflict in de Duitse bouwnijverheid vooral de nadruk ligt
op het zoeken van "de schuldige", raakt de werkelijke oplossing van het
conflict buiten beeld, en vertraagt daarmee de voortgang van het
bouwproject.
(Bron: Dit proefschrift, hoofdstuk 3).

6

Naast een ontwikkeling als "Lean Production", zou men zich in het
bouwproces voorel dienen te richten op "Lean Control". Immers, door de
toename van controleprocedures dreigt het bouwproces te verstikken in
een strijdtoneel van controlerende partijen.
(Bron: Dit proefschrift, hoofdstuk 5).

7

Vooral als een zakelijke relatie het bijbehorende vertrouwen mist, ontstaan
er werkterreinen voor een jurist.
(Bron: Dit proefschrift, hoofdstuk 3).

8

2

Het inschatten en afdekken van risico's bij ontwikkeling en uitvoering van
bouwprojecten, wordt een van de meest prominente taken in het bouwproces van de nabije toekomst. Tot de groep van belangrijkste
partijen in dat bouwproces zullen dan ook zeker verzekeringsmaatschappijen gaan behoren.

stellingen

9

Als de uitspraak van Sikkel, "Bouwen is mensenwerk", op een
zodanige wijze uitgelegd wordt dat goedkoop bouwen alleen maar
kan door gebruik te maken van goedkope én mobiele mensen, dan is dat
een ontwikkeling die leidt tot een ontwrichting van (lokale) bouwarbeidsmarkten.
(Bron: Sikkel L.P. (!975) Uilvoeringstechniek is mensenwerk; Intreerede; Technische
Universiteit Eindhoven, faculteit der Bouwkunde; 14 november 1975; Eindhoven).

10

In de huidige Nederlandse bouwnijverheid is wat vreemds aan de hand:
Niet door het gebrek aan mededinging, maar juist door de toenemende
concurrentie bij het verwerven van grondstukken stijgen de bouwprijzen.
Immers, het gevecht om de steeds schaarsere grondstukken door steeds
meer partijen levert hogere grondprijzen. Die stuwen de woningprijzen
verder omhoog.
(Bron: Liesker F. (1995) Waar de markt werkt worden huizen duur; Artikel in: 'Intermediair';
pp.34-37; 14 april 1995; 31e jaargang, nr. 15; VNU Business Publications; Amsterdam).

11

Het streven van partijen in de bouwnijverheid naar duurzame
samenwerking met andere partijen op strategisch management-niveau, om
daarmee de concurrentiekracht en geleverde kwaliteit te kunnen vergroten,
staat lijnrecht tegenover het tegelijkertijd door die partijen gehanteerde
streven naar tijdelijke samenwerking met medewerkers op de werkvloer.
Continuïteit in een daadwerkelijke vergroting van de concurrentiekracht en
kwaliteit van het geleverde werk kan op deze wijze dan ook maar
moeizaam bereikt worden.

12

Er is een wat merkwaardig fenomeen aan het ontstaan in Nederland:
Goedwillende burgers worden door een foutje in hun belastingaangifte als
criminelen vervolgd, terwijl kwaadwillende criminelen door een foutje in
hun dagvaarding als goedwillende burgers vrijgelaten worden.

13

Wanneer steeds meer over het "nut" van een individu in de samenleving
gediscussieerd wordt, en dan ook nog slechts met betrekking tot
zijn of haar "economische waarde", dan dreigt diezelfde samenleving
terug te vallen in een bedenkelijk verleden. Of zelfs een nog bedenkelijker
toekomst tegemoet te gaan.

14

Een stelling komt niet op bestelling.
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Achtergrond:
In diverse bedrijfstakken v inden activiteiten steeds meer over de nationale grens
plaats . Dat ge ldt ook voor de Nede rl andse bouwnijverheid. De Europese
ee nword in g kan daarvoor a ls ee n belangrijke stimu lator get.ien worden . Het is
duidelijk. dat de meeste Nederlandse bouwbed rijven en projectontwikkelaars hun
act ivi te ite n in he t buitenland voo ral richten op de nabije regio's. met name Be lgië
en Du itsland. Architecten . adviseurs en toeleve ranciers voegen t.ich doorgaans bij
hen . of gaan zelfstandig die bouwmarkten op . Daarnaast zijn er ook steeds meer
buitenlandse bedrij,·en . di e hun activiteiten op de Nederland se bouwmarkt
richten. Om de concurrentiekracht van de Nederlandse bed rij ve n op de national e
e n internationale bouwmarkt te kunne n blijven behouden . e n zo moge lijk te
kunnen vergroten . is het dan ook belangrijk dat t.ij zic h bekwamen in het
internationaliseren van hun activiteiten. Wellicht dat zij er niet in directe zin mee
gecon fronteerd worden. maar we lli c ht dan wel in indirecte z in door bijn1orbee ld
de toenemende concurrent ie van buitenlandse bedrij ven op de e igen bouwmarkt.

Onderzoek:
Dat er bij het internatio nal iseren van activiteiten noga l wat problemen kunnen
komen kijken. werd in het ondert.ock \·oor deze pub i icat ie duidc Iijk . Problemen
met Cultuur. Proiectorgoni.mlie e n Techniek komen nogal eens voor. Vooral in
de Duitse bouwmarkt t. ijn deze problemen act uee l. Ondanks het feit dat het o ns
buurland is. b lijkt het namelijk noga lmoeil ijk om daar succesvo l act ivi te iten te
kunnen ondernemen. En da t is jammer. aangezien deze bo uwmark t z ic h
geografisch dicht bij onze eigen bouwmarkt bevindt. Voora l aspecten rondom
Conlltcl. Con/met en Conflict bleken in dit onderzoek belangrij k. Daarvoor is
geïnventariseerd bij bcdrij,·e n. die vanuit een Nede rlandse achtergrond en
werkw ij ze in de Duitse bouwmarkt actief zijn. Samen met in dit vakgeb ied
gangbare e n minder ga ng bare th eo ri eën. d roegen de prakt ijke rvarin gen bij aan he t
opste ll e n va n patronen va n handel e n. die leidden tot conc lusies e n aan beve li ngen.

Doelgroep:
Deze publicatie is voora l nuttig voor hen. die een overzicht w illen kr ij gen va n de
mogelijke problematiek van he t internat ionaa l ac ti e f t.ij n op bouwmarkten. In het
bij zo nd e r. wan neer men ee n indruk wil vcrkrij ge n va n moge lij ke achtergronden
voo r vc rsc h ill en tussen Nederland en Du its land in de o rg<tnisati e va n het bouwproces. Daarnaast kan deze publicatie ook voo r st udi edoe lei nd e n haar dienst
bewijzen. mede door het uitgebreide aantal o pge nomen referent ies.

Auteur:
Doo r projectondersteunemlc activiteiten van de auteur in het Nederland se en
voora l Duitse bouwbedrijfslcven . in co mbinati e met o nderzoeksactiviteiten aan de
facu lte it Houwkunde van de Tec hni sche U ni ve rsiteit Eindhoven. is deze
publicatie tot stand gekomen. Het co mbinere n van praktische ervaringe n en
theoretisch onderzoek bleek nlllr dit o nd e rzoek va n groot belang te zijn .
Daarnaast was de medewerkin g va n ee n groot aantal betrokkenen o nmi sbaar.
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