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De risico’s van de opdrachtgever
in het bouwproces

Indien de opdrachtgever zijn rol niet goed vervult,
zal dit de bestaande risico’s vergroten.

Een gebouw is een product dat 
moet voldoen aan de eisen en 
wensen van de opdrachtgever en 
gebruikers. 
Een gebouw is geen kant-en-klaar 
product, want als dat zo zou zijn 
dan weet de koper vooraf wat hij 
krijgt, wat de prijs is en wanneer 
het geleverd wordt. Dit is niet in 
het geval bij het realiseren van 
een gebouw. 
De belangrijkste risico’s zijn dan 
ook dat de opdrachtgever niet 
krijgt wat hij in gedachten had  
en dat het gebouw buiten het 
vastgestelde budget en de geplan-
de tijdlimiet valt.  
Te vaak vertrouwt de opdracht-
gever ‘blind’ op de deskundigheid 
van een  ingeschakelde adviseur 
die het bouwproces met de bijbe-
horende risico’s voor hem regelt. 
Vertrouwen moet de basis zijn, 
maar de opdrachtgever moet 
in het gehele bouwproces alert 
blijven. Want als de adviseur zijn 
taak niet goed volbrengt, moet de 
opdrachtgever vroegtijdig kun-
nen ingrijpen.

Selectie adviseur
Door in het beginstadium een adviseur in 

te schakelen, kan de opdrachtgever voorko-
men dat hij veel tijd en geld steekt in onrea-
listische plannen. Het is mogelijk dat de advi-
seur snel kan bepalen dat nieuwbouw niet de 
juiste oplossing is voor het huisvestingspro-
bleem, maar dat er betere alternatieven zijn, 
bijvoorbeeld: verbouwen, kopen, huren, pro-
ductie uitbesteden, etc. Als de adviseur wordt 
ingeschakeld, krijgt hij de taak om de risico’s 
te elimineren: hij moet ervoor zorgen dat de 
opdrachtgever krijgt wat hij in gedachten had 
binnen een van tevoren vastgesteld budget en 
een geplande tijdlimiet.
Bij de selectie van de adviseur zijn de volgen-
de drie vragen van belang:
• heeft het adviesbureau vergelijkbare projec-

ten gerealiseerd? 
• heeft het bureau ruime ervaring betreffende 

calculeren van de bouwkosten en het mana-
gen van het bouwproces?

• heeft de opdrachtgever het gevoel dat hij 
persoonlijk met de adviseur op één lijn ligt, 
aangezien de opdrachtgever intensief met 
hem zal moeten samenwerken?

Architect versus 
bouwprocesmanager 

De adviseur kan zowel een architect als 
een bouwprocesmanager zijn. Deze keuze is 
afhankelijk van welke werkwijze de opdracht-
gever prefereert en van welke prioriteiten hij 
stelt. Globaal kan men stellen dat de werkwij-
ze van de architect meer visueel zal zijn, ge-
richt op het te realiseren bouwwerk zelf. 

De werkwijze van de bouwprocesmanager 
zal meer analytisch zijn, gericht op het mana-
gen van het bouwproces. Dit verschil in werk-

wijze is inherent aan hun beroep.
De opdrachtgever die nauw bij het ont-

werpproces betrokken wil worden, zal al 
gauw voor een architect kiezen. Maar indien 
budget, planning en vierkante meters prioriteit 
hebben, dan ligt de keuze voor een bouwpro-
cesmanager eerder voor de hand.

Van belang is dat de adviseur verantwoor-
delijk wordt gemaakt voor het hele project, 
zodat het niet mogelijk is bij problemen de 
schuld op anderen te schuiven (figuur 1). 

In deze organisatieschema’s heeft de op-
drachtgever in principe maar met één partij te 
maken. Om inzicht te krijgen in de deskun-
digheid van de adviseur, moet de opdrachtge-
ver de essentie van het bouwproces begrijpen 
en weten hoe zijn adviseur tijdens het bouw-
proces de risico’s minimaliseert.

Het bouwproces
Het bouwproces bestaat uit een ontwik-

kelings- en uitvoeringsproces. Het ontwikke-
lingsproces start met de huisvestingsbehoefte 
en eindigt met de exacte omschrijving van het 
te realiseren bouwwerk. In het uitvoerings-
proces wordt de omschrijving van het gebouw 
gerealiseerd (figuur 2).

Figuur 2. Het bouwproces

Figuur 1. Project-organogram architect en 
bouwprocesmanager
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Het ontwikkelingsproces
Men begint het bouwproces met het spe-

cificeren van ‘wat’ de opdrachtgever en de 
gebruikers willen hebben hetgeen wordt 
omschreven in een programma van eisen.        
Het formuleren van het programma van eisen 
is moeilijk, maar essentieel, want in deze fase 
wordt het te ontwikkelen bouwwerk op maat 
gesneden.

Te vaak wordt in het ontwikkelingspro-
ces naar bestaande gebouwen en plannen ge-
refereerd of een standaardprogramma van ei-
sen uit de la getrokken. Hierdoor verliest het 
gebouw zijn meest kenmerkende eigenschap, 
het maatwerk, want men vervalt in kopiëren 
en in het achterna lopen van de laatste trends.

Om te voorkomen dat de opdrachtge-
ver niet krijgt wat hij in gedachten heeft, zal 
de adviseur gezamenlijk met de opdrachtge-
ver en gebruikers heel nauwgezet de huisves-
tingsbehoefte in kaart moeten brengen en alle 
mogelijke oplossingen moeten genereren om 
uiteindelijk tot de beste oplossing te komen. 
Deze oplossing wordt geheel omschreven en 
uitgetekend in de vorm van bestek en bestek-
tekeningen en is niets anders dan een exac-
te omschrijving van wat, hoe en onder welke 
voorwaarden men het gebouw wil realiseren.

Het uitvoeringsproces
Aan de hand van de gemaakte omschrij-

ving van het bouwwerk kunnen verschillen-
de aannemers in concurrentie de prijs bepalen. 
Het is ook mogelijk, meestal bij bouwtech-
nisch moeilijk uitvoerbare projecten, dat de 
aannemer in het ontwikkelingsproces wordt 
binnengehaald om gebruik te maken van zijn 
kennis en ervaring en om deze te kunnen ver-
werken in de productomschrijving. Men is in 
dit geval gebonden aan deze aannemer. Wel is 
het mogelijk met een van tevoren onderteken-
de afstandsverklaring afscheid te nemen van 
de aannemer als men redelijkerwijs niet tot el-
kaar kan komen. De productomschrijving van 
de architect met de prijs van de aannemer vor-
men samen de contractstukken.

Voorkomen moet worden dat de opdracht-
gever zo gefixeerd is op de prijs dat de pro-

ductomschrijving erbij inschiet. Alles wat 
niet exact omschreven staat, geeft later een 
meerprijs. Nog moeilijker wordt het als men 
het ontwikkelingsproces niet goed doorlopen 
heeft en tijdens de bouw het product ingrij-
pend wil wijzigen. De aannemer zal terecht 
om meer geld en tijd vragen. Alleen zorgvul-
dig samengestelde contractstukken zullen de 
risico’s tijdens de uitvoering minimaliseren.

Ontwikkelingsproces versus 
uitvoeringsproces

Het ontwikkelingsproces heeft een zoe-
kend karakter. Het doel (ontwerp) is, in het 
begin niet helder. Zowel de huisvestingsbe-
hoefte als het ontwerp krijgen pas een dui-
delijke vorm in de loop van het proces.             
In het ontwikkelingsproces worden alle be-
slissingen genomen over hoe het gebouw er 
uit moet gaan zien en onder welke voorwaar-
den het gerealiseerd moet worden. Het is de 
taak van de adviseur om dit beslissingsproces 
optimaal te begeleiden.

Als uiteindelijk alle beslissingen in de 
contractstukken vastliggen, start het uitvoe-
ringsproces. Bij de start van dit proces is van-
af het begin bekend waar men naar toe moet, 
want in de contractstukken staat exact om-
schreven wat er gerealiseerd moet worden. 
Het is de taak van de adviseur om ervoor te 
zorgen dat de aannemer conform het contract 
bouwt. Dit verschil in beide processen vraagt 
om een heel andere vorm van management 
(figuur 3).

Grip op de adviseur
Voor de opdrachtgever is het van belang 

dat hij vroegtijdig waarschuwingssignalen 
herkent die aangeven dat het bouwproces ont-
spoort, en daarna ingrijpt. Het proces kan ont-
sporen doordat er verkeerde beslissingen wor-
den genomen, want het bouwproces is in fei-
te een beslissingsproces. Het is de taak van de 
adviseur om op een heldere en gestructureer-
de manier dit beslissingsproces inzichtelijk te 
maken en de opdrachtgever die informatie te 
verstrekken die zal leiden tot het maken van 

Figuur 3. Het verschil tussen ontwikkelings- en uitvoeringsproces

de juiste beslissing om tot een functioneel, es-
thetisch en budgettair verantwoord gebouw te 
komen binnen de afgesproken tijdlimiet.

De adviseur kan zes storende factoren in 
het beslissingsproces tegenkomen die de be-
sluitvorming bemoeilijken (figuur 4). Het is 
zijn taak deze storende factoren te elimineren. 
Lukt dit niet dan zal de opdrachtgever moe-
ten ingrijpen.

Zoekend element
Zoals gezegd heeft het ontwikkelingspro-

ces een zoekend karakter. De adviseur heeft 
tot taak het beslissingsproces te structureren, 
zodat onnodige terugval in het proces wordt 
vermeden. Dit is mogelijk doordat in het ont-
wikkelingsproces de beslissingen van globaal 
naar specifiek lopen, van abstract naar con-
creet. Dit betekent dat er voor elke beslissing 
een juist moment in het proces is. Zo wordt 
voorkomen dat men beslissingen te vroeg 
neemt, waardoor men verder in het proces 
vastloopt, of beslissingen juist te laat neemt 
waardoor men in het proces kan terugvallen.

De adviseur zal heel nadrukkelijk met de 
opdrachtgever overeen moeten komen hoe het 
project wordt aangepakt. Dat betekent altijd 
een plan van aanpak met een aantal check-
punten voor de opdrachtgever naar aanleiding 
waarvan hij kan beslissen om door te gaan of 
te stoppen.

Tevens moet in het beginstadium van het 
ontwikkelingsproces worden voorkomen dat 
er naar bestaande voorbeelden en oplossingen 
wordt gegrepen. Eerst zal de huisvestingsbe-
hoefte in kaart moeten worden gebracht, voor-
dat men oplossingen kan ontwikkelen of er-
naar verwijzen.

Waarschuwingssignalen:
Er is geen plan van aanpak; er wordt te 

vroeg naar oplossingen gegrepen.

Figuur 4. De zes storende factoren
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Zachte informatie
Er wordt veel met subjectieve (zachte) in-

formatie van verschillende personen en par-
tijen gewerkt, waarop uiteindelijk harde be-
slissingen moeten worden genomen. De taak 
van de adviseur is om ‘zachte informatie’ om 
te zetten in harde besluiten. Door middel van 
een besluitenlijst, met de status van elk be-
sluit, kan men naar alle partijen duidelijk ma-
ken welke informatie hard is en welke (nog) 
in het zachte stadium verkeren. Als er geen 
‘harde’ besluiten worden genomen en beslui-
ten steeds kunnen worden teruggedraaid, dan 
komt men niet vooruit en dreigt het besluit-
vormingsproces verstopt te raken.

Waarschuwingssignalen:
Status van beslissingen is voor de parti-

cipanten niet duidelijk; genomen beslissingen 
worden vaak teruggedraaid.

Creatief element
Het creatieve element kan het beslissings-

proces positief verder brengen, maar ook ver-
storen. De taak van de adviseur is te voorko-
men dat men zich gaat concentreren op crea-
tieve invallen zonder dat de huisvestingsbe-
hoefte volledig inzichtelijk is gemaakt. Alle 
creatieve invallen moeten wel worden gete-
kend of worden opgeschreven, om pas be-
sproken te worden nadat alle randvoorwaar-
den en eisen helder zijn.

In de vertaalslag van abstracte eisen naar 
een concreet plan moeten zoveel mogelijk 
creatieve ideeën naar voren komen om te zor-
gen dat alle mogelijkheden zijn afgetast, zo-
dat daarna één plan als beste naar voren komt.  
Als men na het definitief ontwerp nog met 
creatieve invallen komt, dan is men in de ach-
terliggende periode niet uitputtend geweest. 
En dat kan ertoe leiden dat men geheel op-
nieuw moet beginnen.

Waarschuwingssignalen:
Creatieve invallen verstoren het beslis-

singsproces; de invallen komen te vroeg of 
juist te laat; te beperkt exploratie naar alle 
mogelijke oplossingen.

Complexiteit
De complexiteit van het te realiseren ge-

bouw kan het beslissingsproces zeer onover-
zichtelijk maken. De taak van de adviseur is 
om de complexiteit van het ontwikkelings-
proces te ontrafelen in ‘overzienbare delen’.   
Van belang is dat de relatie tussen de delen 
onderling en met het geheel niet uit het oog 
wordt verloren. Dus een te ver doorgevoerde 
opdeling maakt het ontwikkelingsproces net 
zo complex als geen indeling. Tevens zal de 
adviseur de complexiteit in begrijpelijke taal 
moeten verwoorden.

Waarschuwingssignalen:
Geen vereenvoudiging en vertaalslag 

naar opdrachtgever; opdrachtgever wordt 
overdonderd met zeer complexe of te techni-
sche vragen waarop hij geen antwoord kan 
geven.

Verkokering
Het denken vanuit de eigen discipline kan 

een onevenwichtig beslissingsproces veroor-
zaken. Dit effect kan door de adviseur worden 
opgeheven door in het ontwikkelingsproces 
het accent te leggen op: 
- het procesmatig denken in plaats van tech-

nisch (objectmatig) denken,
- het denken in het definiëren van problemen 

in plaats van het denken in standaard oplos-
singen,

- het synergetisch denken door open te staan 
voor het denken vanuit de andere discipli-
nes.

Het is de taak van de adviseur om de par-
ticipanten uit verschillende disciplines in een 
vroeg stadium te confronteren met de ver-
schillende denkwijzen om aan het begin van 
het proces tot consensus te komen, in plaats 
van dat alle disciplines aan het eind met hun 
ideaal- of standaardoplossingen komen en 
deze met alle geweld verdedigen.

Waarschuwingssignalen:
De adviseur zorgt niet voor optimale in-

breng van alle participanten; de adviseur mis-
bruikt zijn ‘machtige’ positie door zijn eigen 
discipline centraal te stellen.

Bijvoorbeeld de architect die de opdracht-
gever vertelt ‘wat architectuur is’ en niet luis-
tert naar wat de wensen van de opdrachtge-
ver zijn, of de bouwprocesmanager die te ge-
fixeerd is op kosten, planning en vierkante 
meters, zodat het gebouw zelf onderbelicht 
raakt. Want een slecht gebouw dat optimaal 
is uitgevoerd, blijft uiteindelijk een slecht ge-
bouw.

Externe invloeden
De externe invloeden kunnen ervoor zor-

gen dat men het te ontwikkelen bouwwerk 
volledig moet herzien. Bijvoorbeeld de markt 
verandert dusdanig dat daardoor de eisen 
waaraan het bouwwerk moet voldoen, moeten 
worden herzien. Deze terugval is vaak moei-
lijk te voorkomen. Het enige wat de adviseur 
met de opdrachtgever kan doen, is de eventu-
ele mogelijke externe invloeden in te schatten 
en in het plan een bepaalde flexibiliteit in te 
bouwen, zodat men snel kan reageren als een 
invloed van buiten af werkelijkheid wordt.

Waarschuwingssignaal:
Geen aandacht voor mogelijke externe in-

vloeden.

Essentiële rol
De opdrachtgever heeft dus een essentiële 

rol te vervullen. Het niet goed vervullen van 
deze rol zal bestaande risico’s bij het bouw-
proces vergroten. De belangrijkste aandachts-
punten voor de opdrachtgever zijn derhalve:
- selectie adviseur (figuur 5),
- adviseur eindverantwoordelijke maken, ook 

tijdens de bouw,
- tijd vrij maken om mee te denken betreffen-

de het ontwikkelen van het bouwwerk,
- alert blijven op uitvoering van de taak van 

de adviseur (waarschuwingssignalen), 
- selectie aannemer.

Een goede invulling van de rol als op-
drachtgever geeft de opdrachtgever van be-
gin tot eind invloed op het proces en het uit-
eindelijke resultaat. Tevens minimaliseert hij 
zijn risico’s.
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Figuur 5. Werkwijze van de adviseur


