
  

   
Langdurige processen grootste knelpunt voor project ontwikkelaars en woningcorporaties bij nieuwbouw 

Conceptueel bouwen biedt oplossing aan voor dit probleem 

 

Rotterdam, 23 juli 2009 – Projectontwikkelaars en wo ningbouwcorporaties ondervinden bij 

nieuwbouwprojecten het meeste hinder van de langdur ige processen die met de nieuwbouw gemoeid 

zijn, dus een ongewenste vertraging in het project van initiatief tot oplevering. Maar liefst acht op de tien 

projectontwikkelaars (79%) en zeven op de tien ontw ikkelende woningbouwcorporaties (72%) ervaren dit 

probleem in (zeer) sterke mate. Nu plannen vanwege de crisis herontwikkeld moeten worden, is snelheid 

extra van belang. De procedures vanuit en invloed v an de overheid (projectontwikkelaars: 63% en 

woningbouwcorporaties: 62%) is een belangrijke oorz aak voor deze knelpunten. Deze ergernis kan 

grotendeels worden weggenomen door gebruik te maken  van bewezen concepten, oftewel door 

conceptueel bouwen. Dit is een belangrijke conclusi e uit het onderzoek dat USP Marketing Consultancy 

in opdracht van het Netwerk Conceptueel Bouwen in d e maand mei heeft uitgevoerd onder 200 

projectontwikkelaars en grotere woningcorporaties. 

 

Langdurige processen belangrijkste knelpunt 

Het ontwikkelen en realiseren van nieuwbouwprojecten gaat niet zonder slag of stoot. Het blijkt dat de langdurige 

procesgang tijdens het gehele bouwproces, dus van initiatieffase tot opleveringsfase, het grootste knelpunt vormt 

voor zowel projectontwikkelaars als woningcorporaties, respectievelijk 79% en 72% is van mening dat dit in (zeer) 

sterke mate speelt. Andere knelpunten die relatief veel voorkomen zijn de rompslomp die een nieuwbouwproject 

voor de opdrachtgevers meebrengt (projectontwikkelaars (PO): 47% en woningbouwcorporaties (WBC): 47% in 

(zeer) sterke mate) en de betaalbaarheid/ oplopende kosten (PO: 42% en WBC: 52% in (zeer) sterke mate).  

 

Belangrijkste knelpunten nieuwbouwprojecten 

 Projectontwikkelaars (PO) Woningbouwcorporaties (WBC) 

 
(Zeer) sterke 

mate Geheel niet (Zeer) sterke 
mate Geheel niet 

Langdurige processen (van initiatief tot oplevering) 79% 5% 72% 3% 

Tijdrovend, veel rompslomp voor opdrachtgevers 47% 13% 47% 14% 

Relatief duur, betaalbaarheid, oplopende kosten 42% 14% 52% 9% 

Maatschappelijke ontevredenheid en politieke onrust 27% 33% 10% 42% 

Onzekerheid en groot afbreukrisico 26% 30% 25% 23% 

Onvoldoende afgestemd op eindgebruikers 9% 57% 5% 62% 

Tegenvallende kwaliteit, matige duurzaamheid 9% 58% 8% 51% 

 
Procedures en invloed overheid grootste oorzaak voor knelpunten in nieuwbouwprojecten 

Het signaleren van knelpunten is één ding, maar het kennen van de belangrijkste oorzaken voor deze knelpunten 

is net zo belangrijk, zo niet belangrijker. Eén oorzaak komt heel duidelijk naar voren: de procedures en invloed 

van de overheid (projectontwikkelaars: 63% en woningbouwcorporaties: 62%) vormen een sterk belemmerende 

factor bij nieuwbouwprojecten. Deze oorzaak is niet alleen het meest spontaan genoemd, maar is tevens veel 

vaker genoemd dan in 2008 toen dit onderzoek ook is gehouden onder deze marktpartijen. Andere oorzaken die 

ook aangedragen worden, maar wel in mindere mate, zijn de complexiteit van het bouwproces en de organisatie 



 

ervan (projectontwikkelaars: 11% en woningbouwcorporaties: 17%), alsmede de huidige marktsituatie (de crisis) 

(projectontwikkelaars: 10% en woningbouwcorporaties: 17%). 

 

Belangrijkste oorzaken van knelpunten nieuwbouwproj ecten 

 Projectontwikkelaars (PO) Woningbouwcorporaties 
(WBC) 

 2009 2008 2009 2008 

Procedures en invloed overheid 63% 44% 62% 35% 

Complexiteit van bouwproces en organisatie ervan 11% 2% 17% 2% 

Huidige marktsituatie (crisis) 10% - 17% - 

Strijdige verdeling risico, rendement en verantwoordelijkheden 9% - 6% - 

Gebrek aan communicatie 5% - 2% - 

Geen enkele partij ervaart de eindverantwoordelijkheid  5% - 4% - 

Kosten 3% 5% 4% 9% 

Weet niet/geen mening 10% 13% 27% 9% 

 

Op dit moment is de verwachting dat de nieuwbouwproductie voor 2010 en 2011 iets boven de 60.000 woningen 

uit zal komen, veel lager dan gewenst uit oogpunt van de woningmarkt. Dit is een direct gevolg van de 

economische crisis. Feit blijft dat er over een aantal jaar een inhaalslag gemaakt dient te worden om de 

woningmarkt vlot te trekken. Projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties nemen een substantieel aandeel 

(ca. 60%) in de nieuwbouwproductie voor hun rekening1. Alles wat, bij juist deze partijen, gedaan kan worden om 

knelpunten weg te nemen, moet dus ook gedaan worden. Dit zal vervolgens bijdragen aan een forse stimulans 

van de nieuwbouwproductie. Hierbij valt onder andere te denken aan conceptueel bouwen. De winst die bij 

gebruik van concepten te halen is ligt in het feit dat de concepten zich reeds bewezen hebben in termen van o.a. 

snelheid en kwaliteit, waardoor het planproces en het vergunningentraject sneller kan. Tevens biedt conceptueel 

bouwen ook voordelen bij de andere twee grote knelpunten: minder rompslomp (veel achtergrondgegevens/ 

documentatie is al goed uitgezocht) en een betere betaalbaarheid (door herhaalbaarheid van het concept) ten 

opzichte van het traditionele bouwen. Binnenkort zal meer over dit onderwerp gepubliceerd worden.  

 

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met: 

USP Marketing Consultancy    Coficient/ Netwerk Conceptueel Bouwen 

Henri Busker      Pieter Huijbregts 

Project Manager Ruwbouw    Directeur 

busker@usp-mc.nl     phuijbregts@coficient.nl 

010-2066900      040-2913596 

www.usp-mc.nl      www.coficient.nl/ www.conceptueelbouwen.nl 

 

                                                 
1 Bron CBS + NEPROM: 21.415 nieuwbouwwoningen van 78.882 gereedgekomen woningen in opdracht van overheid/ 
corporatie gebouwd. “Over heel 2008 verkochten projectontwikkelaars ruim 25.000 woningen”. Samen dus ruim 46.000 
woningen, is 59% van de nieuwbouwproductie.  



 

Technische achtergrond/verantwoording: 

Voor het onderzoek van het Netwerk Conceptueel Bouwen zijn 200 telefonische enquêtes afgenomen onder 

projectontwikkelaars en woningcorporaties in Nederland. De enquêtes zijn afgenomen in mei 2009. De 

vraagstelling die ten grondslag ligt aan dit artikel is als volgt geweest: 

- Ik noem nu een aantal mogelijke problemen op die zich kan voordoen bij projecten. In welke mate 

spelen deze zaken naar uw ervaring? U kunt antwoorden met: speelt niet, speelt in enige mate, speelt in 

sterke mate en speelt in zeer sterke mate? 

- En wat zijn de belangrijkste oorzaken voor deze knelpunten? 

 

Achtergrondinformatie Conceptueel Bouwen: 

Bij traditioneel bouwen  brengt een opdrachtgever een aantal partijen bij elkaar om een unieke oplossing te 

realiseren. Die manier van bouwen voldoet niet langer. De bouw is te complex geworden. Het aantal participanten 

is enorm toegenomen. Het aantal keuzemogelijkheden is verveelvoudigd. Het lukt niet langer om ieders expertise 

zodanig in te brengen dat een optimale oplossing ontstaat. Het gevolg: een inefficiënt proces, hoge faalkosten en 

een oplossing die niet volledig voldoet. Bij Conceptueel Bouwen  maakt de klant een keuze uit een aantal 

concepten. Deze zijn vooraf ontwikkeld door ontwikkelaars, architecten, bouwbedrijven of toeleveranciers. 

Afzonderlijk of (nog beter) in samenhang. Elk concept speelt in op de behoeften van een specifieke doelgroep. 

Daarna volgt maatwerk om ervoor te zorgen dat de gekozen oplossing volledig tegemoet komt aan de 

verwachtingen. 

 

Op donderdag 15 oktober vindt de volgende Netwerk Bijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd 

in samenwerking met Aedes, Neprom en Building Business. Het onderwerp is “Sneller naar duurzame gebouwen 

met een gunstiger prijs/kwaliteit”. Meer informatie vindt u op www.conceptueelbouwen.nl.  


