
  

   
Conceptueel bouwen goedkoper en sneller dan traditi oneel bouwen 
Woningcorporaties zien meer voordelen dan projectontwikkelaars 

 

Rotterdam, 24 september 2009 – De projectontwikkelaars en woningcorporaties die  ervaring hebben met 

conceptueel bouwen (respectievelijk 43% en 40%) gev en aan dat bij nieuwbouwprojecten conceptueel 

bouwen duidelijk voordelen oplevert ten opzichte va n traditioneel bouwen. De voordelen hebben volgens 

beide marktpartijen voornamelijk betrekking op bete re economische prestaties. Van alle 

ervaringsdeskundige projectontwikkelaars en woningb ouwcorporaties ziet per saldo respectievelijk 53% 

en 47% meer voordelen in conceptueel bouwen dan in traditioneel bouwen op dit aspect. Ook op de 

aspecten lagere kosten (projectontwikkelaars: 28% e n woningbouwcorporaties: 50%) en doorlooptijd van 

project/ snelheid (projectontwikkelaars: 28% en won ingbouwcorporaties: 65%) zien beide marktpartijen 

per saldo meer voordelen in conceptueel bouwen. Ten slotte scoren concepten ook op de punten milieu, 

gemak, zekerheid en transparantie beter dan traditi onele bouwwijzen. Al deze voordelen kunnen ingezet 

worden om de knelpunten bij nieuwbouw aan te pakken : langdurige processen tijdens project, 

tijdrovende bezigheid voor betrokken partijen en op lopende kosten voor m.n. opdrachtgevers en 

uitvoerders. Dit blijkt uit onderzoek dat USP Marketi ng Consultancy in opdracht van Netwerk Conceptueel 

Bouwen heeft uitgevoerd onder 200 projectontwikkela ars en grotere woningcorporaties. 

 

Conceptueel bouwen levert veel voordelen op t.o.v. traditioneel bouwen 

Uit een eerder gepubliceerd artikel, gebaseerd op ditzelfde onderzoek, bleek dat langdurige processen tijdens 

een nieuwbouwproject (dus van initiatief tot oplevering) het grootste knelpunt vormen. Andere knelpunten die 

relatief veel voorkomen zijn de rompslomp die het voor de opdrachtgevers meebrengt en de betaalbaarheid/ 

oplopende kosten. Het bouwen met concepten kan een groot deel van deze knelpunten/ ergernissen wegnemen. 

Dit blijkt wel uit het feit dat de projectontwikkelaars en woningcorporaties die te maken hebben gehad met 

conceptueel bouwen (resp. 43% en 40%) aangeven dat zij veel voordelen zien in het werken met bestaande 

concepten ten opzichte van traditioneel bouwen. Per saldo leveren projecten gebouwd volgens het “conceptueel 

bouwen gedachtegoed” betere economische prestaties: respectievelijk 56% en 54% van de ervaringsdeskundige 

projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties vindt dat conceptmatig tot stand gekomen projecten betere 

economische prestaties leveren dan traditionele projecten, andersom geldt dit voor slechts 3% en 7% van de 

projectontwikkelaars en corporaties met ervaring (saldo projectontwikkelaars (PO): 53% en 

woningbouwcorporaties (WBC): 47%) Dit komt overeen met ca. 20% van de totale populatie ontwikkelaars (saldo 

in voordeel van conceptueel bouwen: 53% * ervaring met concepten: 43%) en corporaties (47% * 40%). Verder 

zijn de partijen van mening dat met conceptueel bouwen tegen lagere kosten gebouwd wordt (saldo PO: 28% en 

WBC: 50%), sneller gebouwd wordt (saldo PO: 28% en WBC: 65%) en deze projecten meer transparantie bieden 

(saldo PO: 38% en WBC: 35%) dan traditionele bouwprojecten. 

 



 

 
Voordelen conceptueel bouwen versus traditioneel bo uwen 

Te maken gehad met 
concepten Projectontwikkelaars (PO) (43%) Woningbouwcorporaties (WBC) (40%) 

 
Conceptueel 

beter (C) 
Traditioneel 

beter (T) 
Saldo 
C – T* 

Conceptueel 
beter (C) 

Traditioneel 
beter (T) 

Saldo 
C – T* 

Betere economische 
prestaties 

56% 3% 53% (23%) 54% 7% 47% (19%) 

Meer transparantie 47% 9% 38% (16%) 46% 11% 35% (14%) 

Lagere kosten 44% 16% 28% (12%) 61% 11% 50% (20%) 

Meer snelheid 41% 13% 28% (12%) 76% 11% 65% (26%) 

Duurzamer, veiliger en 
gezonder 

38% 0% 38% (16%) 26% 9% 17% (7%) 

Meer zekerheid en garanties 38% 3% 35% (15%) 41% 11% 30% (12%) 

Makkelijker in gebruik en 
beter comfort 

31% 13% 18% (8%) 26% 20% 6% (2%) 

Minder eigen inzet/ 
betrokkenheid 31% 9% 22% (9%) 33% 15% 18% (7%) 

* Tussen haakjes staat het percentage wat betrekking heeft op de totale populatie, dit aangezien de vraag alleen gesteld is 
aan ontwikkelaars en corporaties die echt te maken hebben gehad met concepten (resp. 43% en 40%). 

 

Winst behalen door gebruik te maken van concepten 

Naast het feit dat concepten gebaseerd zijn op ervaringen en er dus leereffecten zijn opgetreden, waar volgende 

projecten alleen maar beter van kunnen worden, zijn er ook andere aspecten die de weegschaal naar 

conceptueel bouwen doen doorslaan. Een goede prijs-kwaliteitverhouding en een snellere doorlooptijd zijn hier de 

belangrijkste componenten van. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen dus de ervaren knelpunten – 

langdurige processen, rompslomp en oplopende kosten als gevolg van de invloed en procedures van de overheid 

– verminderen, door gebruik te maken van concepten. Concepten zijn al volledig uitgedacht en toegepast en 

kunnen met enkele minimale aanpassingen toegespitst worden op het eigen project. Als over een paar jaar de 

nieuwbouwproductie weer zal aantrekken, en er dus een inhaalslag gaat plaatsvinden, is het belangrijk om te 

weten dat dit proces met de inzet van minder mensen is te versnellen. Ook kunnen concepten een belangrijke rol 

spelen bij het ‘vergroenen’ van de bouw. De overheid speelt hierbij een essentiële rol. Zij dient de concepten bij 

voorkeur op landelijk niveau goed te keuren, waarna op lokaal niveau alleen de specifieke kenmerken getoetst 

hoeven te worden. Op deze manier kan de doorlooptijd van procedures, en dus van bouwprojecten, aanmerkelijk 

ingekort worden. Als gevolg hiervan kan er de komende jaren snel en efficiënt gebouwd worden met behulp van 

conceptueel bouwen. 

 

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 

 



 

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 ga nu een aantal aspecten opnoemen. Kunt u voor deze aspecten aangeven of deze voor projecten 

met concepten in vergelijking met traditionele projecten beter, gelijk of slechter waren? 

 

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. Meer informatie vindt u op 

www.conceptueelbouwen.nl.  

 


