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Deze handleiding is het resultaat van een vraag van ABT voor een onderzoek naar 

de mogelijkheden om geïntegreerde contracten in de B&U in te zetten. Naar aanleid-

ing van deze vraag is een onderzoek gestart om moeilijkheden omtrent het gebruik 

van de UAVgc in de B&U te identificeren en mogelijke oplossingen te vinden.  

Tijdens de oriëntatiefase werd vastgesteld dat moeilijkheden met deze contract-

vorm in de B&U veelal te maken hebben met de waarborging van esthetische aspecten 

van een ontwerp. Deze aspecten zijn namelijk moeilijk eenduidig vast te leggen en 

achteraf  te controleren vanwege subjectiviteit bij de beoordeling. 

In samenwerking met Maarten van Uem en Marcel Quint zijn de eerste stappen 

gezet in de richting van een methode om esthetische eisen vast te leggen en con-

troleerbaar te maken tijdens en na afloop van het bouwproces. Het onderzoek is 

vanuit de Technische Universiteit Eindhoven begeleidt door Prof. E. Nijsen en Dr. M. 

van den Borgh. Om de oplossing verder te ontwikkelen en aan de markt te spiegelen 

zijn tijdens het onderzoek interviews met diverse architectenbureaus, overheidsinstan-

ties, en adviesbureaus uitgevoerd. Bij deze een dankbetuiging aan iedereen die aan het 

project heeft meegewerkt!
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Inleiding 2

Traditioneel

Ge�ntegreerd

Start Bestek Aanbesteding Wijzigingen

Start Specificatie Aanbesteding Bestek

Bouw

Bouw

Figuur 1. Contractprocessen Figuur 2. Afwijkende verwachtingen klant en aannemer

Traditioneel

Ge�ntegreerd ≠

Geïntegreerde contracten gebaseerd op de UAVgc zijn een 

relatief  nieuwe vorm van aanbesteding in de B&U. De UAVgc is 

een reactie op teleurstellende resultaten die behaald werden met 

de meer traditionele vormen van aanbesteding. De belofte van 

geïntegreerde contracten, ten opzichte van traditionele contract-

en, zijn voordelen met betrekking tot doorlooptijd, kosten, en 

risico (Favié, Sijbers, Abdalla, & Maas, 2010). Helaas brengt de 

nieuwe contractvorm ook problemen met zich mee. 

Het probleem dat centraal staat tijdens deze handleiding 

heeft te maken met de opbouw van het geïntegreerde proces. 

De opbouw van dit proces zorgt namelijk voor een tweedeling 

van het ontwerpproces. Waar in traditionele contracten een 

uitgewerkt bestek aan de basis van een aanbesteding ligt, is dit in 

geïntegreerde contracten een vraagspecificatie (Fig. 1). In deze 

vraagspecificatie worden de kaders en voorwaarden voor een 

opdracht geschetst. Deze kaders en voorwaarden worden dan 

voorgelegd aan de markt voor nadere uitwerking en uitvoering.  

De tweedeling van het ontwerpproces en de manier van het 

omschrijven van de opdracht kan er echter toe leiden dat het 

gerealiseerde gebouw afwijkt van de initiële verwachtingen van 

de opdrachtgever (Fig. 2).  

De sleutel van een geslaagd UAVgc proces ligt in het eendui-

dig omschrijven van de kwaliteiten die van een gebouw verwacht 

worden. Voor deze omschrijving van kwaliteit grijpen experts 

terug naar hulpmiddelen zoals plattegronden, doorsneden en de-

tails. Deze middelen worden echter voornamelijk gebruikt in op 

traditionele wijze, namelijk om delen van een ontwerp voor te 

schrijven. Dit leidt echter tot een paradox als het geïntegreerde 

processen betreft, want hoe meer van het ontwerp voorges-

chreven wordt, hoe minder voordelen zoals risico vermindering 

of  een kortere doorlooptijd tot uiting komen. Deze paradox 

vraagt om nieuwe manieren en een nieuwe attitude ten opzichte 

van het omschrijven voor de kaders van kwaliteit waaraan een 

ontwerp moet voldoen. 

Volgens Vitruvius kan een ontwerp beoordeeld worden op 

drie soorten kwaliteit: firmitas, utilitas, venustas ofwel duur-

zaamheid, gebruik en schoonheid. Deze handleiding richt zich 

met name op het omschrijven van de derde type kwaliteit. De 

studie van aan schoonheid gerelateerde zaken heet esthetica en 

het  correct opstellen van een vraagspecificatie met  kaders en 

voorwaarden voor esthetiek vraagt een samenwerking tussen 

architecten en projectmanagers. Deze samenwerking is nodig 

vanwege de rollenverdeling tijdens een traditioneel proces.

Esthetica is het domein van de architect, maar tijdens 

geïntegreerde contracten speelt het opstellen en vastleggen 

van kaders in een vraagspecificatie een grote rol. Het opstellen 

van een vraagspecificatie, of  een contract, is het domein van 

de projectmanager. Een van de doelen van deze handleiding is 

dan ook het stimuleren van samenwerking tussen architecten 

en projectmanagers door integratie van visies en vocabulair met 

betrekking tot de UAVgc.  

Hoewel deze handleiding zich met name richt op het om-

schrijven van kaders voor esthetica, kan de gedachtegang achter 

de omschrijving van kwaliteit ook op andere gebieden gebruikt 

worden. Deze handleiding is bedoeld als een eerste aanzet naar 

een nieuwe manier van specificeren, waarin niet voorschrift, 

maar de uitleg van de vraag centraal staat. Oplossingsvrij specifi-

ceren betekent dat de reden achter de reden dient te worden 

ontdekt en zo duidelijk mogelijk dient te worden vastgelegd. 

In het ideale geval betekent dit dat de kwaliteit van het gebouw 

alleen groter kan zijn dan de waarde omschreven in de vraag-

specificatie.
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De informatie in dit hoofdstuk is verzameld tijdens inter-

views met medewerkers van diverse architectenbureaus, over-

heidsinstanties en adviesbureaus binnen de bouwsector. De in-

terviews zijn semigestructureerd uitgevoerd, maar de diversiteit 

aan onderwerpen die aan bod is gekomen heeft ertoe geleid dat 

een alinea in dit hoofdstuk kan worden gezien als een bundeling 

informatie omtrent één onderwerp. De hieronder omschreven 

informatie is gebruikt tijdens het ontwerpen van de methode 

voor het omschrijven van esthetische kwaliteit. Het interview 

waarin de informatie aan bod is gekomen, kan aan de hand van 

de letter aan het eind van de zin worden opgezocht in bijlage A.

Het eerste onderwerp is het ambitiedocument dat wordt geb-

ruikt tijdens projecten om het doel van de bouwopgave vast te 

stellen D. Het ambitiedocument kan worden vergeleken met een 

visiedocument, dat wordt gebruikt om kaders aan ontwerpen te 

stellen op stedenbouwkundig niveau. In dit document worden 

eenduidige eisen op abstract niveau vastgelegd om ontwerpvri-

jheid in te kaderen CI. Dit ambitiedocument of  het visiedocu-

ment wordt dan gelinkt aan criteria die worden gebruikt om de 

inzendingen naar aanleiding van de aanbesteding te beoordelen. 

Deze abstracte manier van het opstellen van criteria is voor 

UAVgc projecten belangrijk, omdat ze een omschrijving van de 

opdracht geven, maar nog geen directe uitkomst. Dit laat een 

aannemer de mogelijkheid zijn kennis te implementeren. 

Ook werd de beoordeling van criteria tijden diverse inter-

views besproken. Als in een project de nadruk op een bepaald 

type kwaliteit moet worden gelegd, dan moet dit in de punten-

verdeling naar voren komen. Een tip om inschrijving puur geb-

aseerd op kosten te voorkomen, is om absoluut te beoordelen, 

met andere woorden een vast percentage van het totale aantal 

punten voor kwaliteit, voor geld en voor tijd D. Een belangrijke 

vraag die gesteld werd, is:” Hoe kan de beoordeling worden 

gedemocratiseerd?” KN. 

Het volgende punt is: welke informatie en hoeveel infor-

matie moet worden vastgelegd om kwaliteit te garanderen? De 

vraag die hier gesteld werd:” Tot hoe ver moet worden door 

ontworpen, oftewel hoeveel van het ontwerp moet worden 

voorgeschreven, voordat kwaliteit gegarandeerd kan worden? ABG 

De reacties op deze vraag varieerden van  het geven van een am-

bitiedocument tot het voorschrijven van een ontwerp op DO+ 

niveau. In beide gevallen werden casus besproken die tot een 

succesvol resultaat voor de opdrachtgever leiden. De oplossing 

die tijdens diverse interviews besproken was, is een tussenweg 

waarbij een vraag wordt uitgeschreven op SO niveau en tijdens 

de aanbesteding een ontwerp op DO niveau wordt gevraagd om 

kwaliteit te garanderen DEGI.

De vraag is dan hoe kwaliteit op SO niveau het best kan 

worden beschreven. Alle geïnterviewden waren het erover eens 

dat voor het eenduidig omschrijven van esthetische kwaliteit een 

combinatie van tekstuele en visuele informatie moet worden 

gebruikt. Visuele informatie kan hier vele vormen aannemen, 

plattegronden, schetsen, renders, etc. Een belangrijk punt is de 

focus van het beeld, eenvoudige beelden zijn het meest geschikt 

om kwaliteit aan te duiden CF. Om voor meer duidelijkheid te 

zorgen kunnen tegenstellingen gebruikt worden om een bereik 

voor een oplossing aan te duiden. Wel werden kanttekeningen 

geplaatst bij het gebruik van referentie foto’s, omdat foto’s vaak 

een grote hoeveelheid informatie bevatten en hierom ambigue 

zijn als het gaat om het communiceren van kwaliteit. 

Een andere manier om esthetische kwaliteit te garanderen is 

het contractueel verbinden van een architect aan de opdracht M. 

Als de interesses van de partijen worden bekeken zal over het 

algemeen de architect het meest met kwaliteit en minder met 

geld of  tijd geassocieerd worden. Een reactie hierop was dat de 

verdeling van invloed contractueel geregeld kan worden en per 

project moet worden bekeken. De partij waarvan de waarden, 

met andere woorden reputatie, het dichts bij de waarden van 

de opdrachtgever liggen, dient de meeste invloed te hebben N. 

Aannemende partijen die een naam maken door middel van 

hoogwaardige oplossingen met realistische ramingen moeten 

door middel van weloverwogen gunningen criteria de mogeli-

jkheid krijgen te concurreren met ‘prijsvechters’. Hiertegenover 

staat wel dat als reputatie te hoog wordt gewogen, dit een drem-

pel vormt voor nieuwe partijen om tot de markt toe te treden D. 

De voorgaande alinea illustreert dat een contract, zoals de 

vraagspecificatie, door projectmanagers meer wordt gezien als 

een verdeling van invloed, maar ook van risico. Een contract 

wordt hier voorgesteld als een middel om de factoren tijd, geld 

en kwaliteit te verdelen en vast te leggen M. In dit rijtje staat 

kwaliteit voor de verzameling meer subjectieve aspecten van 

een ontwerp. Tijd, geld en kwaliteit zijn verbonden met risico 

in een verhouding waarin een toename van risico kan worden 

verbonden met een verlies in waarde van een van deze drie 

factoren. 

Het verschuiven van risico naar een aannemende partij is een 

van de voordelen voor opdrachtgevers tijdens UAVgc processen. 

Het idee is dat het risico voor delen van het ontwerp die niet zijn 

voorgeschreven, voor de rekening van de aannemende partij zijn. 

Echter als het risico van de opdrachtgever naar de opdracht-

nemer wordt verplaatst, stijgt ook de invloed van de opdracht-

nemer. Hier is wederom een belangrijke rol voor reputatie en 

vertrouwen weggelegd. Als de cliënt risico wenst te verplaatsen, 

zal dit hem invloed op het ontwerp kosten en moet hij meer op 

de aannemende partij vertrouwen. Kanttekening hierbij is dat de 

prijzen waarop aannemers momenteel inschrijven, dusdanig laag 

zijn dat dit kan leiden tot opportunistisch gedrag E.

Al deze factoren spelen mee tijdens het opstellen van geïnte-

greerde contracten, maar aan de basis van dit proces staat echter 

dat de eisen, beschreven in de vraagspecificatie, duidelijk zijn 

voor alle betrokkenen CDEN. Deze omschrijving is namelijk een 

controlemechanisme voor het managen van het ontwerpproces 

en het eindresultaat. 
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Zender

Medium

Ontvanger

Wat?

Hoe?

Figuur 3. Communicatieproces tijdens geintegreerde contracten

In dit hoofdstuk wordt het communicatieproces tijdens 

geïntegreerde contractprocessen onder de loep genomen. Het 

grote euvel bij geïntegreerde processen is dat de communicatie 

tussen partijen in de eerste fase van het project en de partijen in 

de tweede fase van het project onwenselijk is vanwege het risico 

dat dit voor zich meebrengt voor de opdrachtgever. Tijdens 

het zoeken naar een oplossing voor dit communicatieprobleem 

wordt een idealistische houding aangenomen waarin het afwijken 

van een ontwerp van de wensen van de opdrachtnemer te wijten 

is aan een communicatieprobleem. Het probleem treedt op wan-

neer de opdrachtnemer de informatie in het contract niet begri-

jpt, door oftewel onvolledigheid of  een slechte omschrijving. 

Om een oplossing voor dit probleem te bewerkstelligen  

wordt een communicatiemodel als onderlegger gebruikt. Gezien 

het ontwerpen van een oplossing centraal staat, is gekozen voor 

een basaal communicatiemodel. Het model, omschreven door 

Gerbner (1956), bestaat uit een zender (de opdrachtgever), een 

medium (een vraagspecificatie), en een ontvanger (een opdracht-

nemer). Figuur 3 toont het communicatiemodel in het donker-

groen. Het model wordt vervolgens gerelateerd aan factoren die 

belangrijk zijn tijdens het UAVgc proces. 

In het proces weergegeven in Figuur 3 begint een project met 

de verwachtingen van een opdrachtgever ten opzichte van een 

bouwopgave. Deze verwachtingen moeten worden vastgelegd 

in een vraagspecificatie. Vervolgens moet de aannemer deze 

omschrijvingen omzetten in kennis, alvorens de informatie kan 

worden gebruikt als basis voor een ontwerp. Gezien de focus 

van deze handleiding zijn de vervolgstappen in het bouwproces 

buiten beschouwing gelaten. 
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Ucil entiur? Volest 

qui adis eatatin veli-
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sit qui ut alic

Ambitie

Kwaliteit

Definitie

Controle

Figuur 4. Proces esthetiek specificeren

Maak een overkoepelend document met de doelen 
van de opdrachtgever. Relateer deze nog niet aan de 
gebouwde omgeving, maar beschrijf wat de opdracht-
gever in zijn organisatie belangrijk vindt. Deze tekst 
word gebruikt om de verschillende onderdelen van 
een vraagspecificatie aan consistentie te kunnen 
toetsen.

Zoom in op termen of woorden die een kwalite-
it beschrijven in een mogelijk ontwerp. Vaak zijn 
deze kwaliteiten ambigue, zoals sober, innovatief of 
mooi. Onderzoek wat een opdrachtgever onder deze 
kwaliteit verstaat en gebruik voor esthetische kwalite-
iten beelden voor opheldering

Beschrijf de kwaliteiten die besproken zijn met de 
opdrachtgever in een vraagspecificatie en omschrijf 
de kwaliteiten met tekstuele en visuele uitleg. Voeg 
objecten (plaatjes, modellen, etc.) aan de beschrijvin-
gen toe.  

Test of een derde persoon ongeveer dezelfde opvat-
ting heeft bij de omschrijving. Omschrijf de kwaliteit 
desnoods op meerdere manieren.  

In dit hoofdstuk wordt een proces voorgesteld om tot een-

duidige eisen voor kwaliteit van een gebouw te komen. Deze 

eisen, of  criteria, kunnen dan worden gebruikt om de ver-

wachtingen van de klant tijdens geïntegreerde contractprocessen 

te managen. Het managen van verwachtingen tijdens bouwpro-

cessen is van groot belang, omdat criteria voor het succes van 

een project vaak ambigue, uniek en divers zijn, maar wel in grote 

mate het succes van een project bepalen (Chan & Chan, 2004). 

Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat de kennis voor 

het specificeren van esthetische criteria verspreid zit over ver-

schillende partijen en dat er nog geen formeel proces bestaat om 

deze kennis te bundelen en tot eenduidige criteria te komen. In 

het geval van esthetiek gaat het om zogenaamde fuzzy criteria. 

Fuzzy criteria zijn criteria die bij een klant zelf  vaak nog onbek-

end zijn (Ojasalo, 2001). Denk hier aan de wens voor een nieuw 

gebouw op basis van functionele eisen, waarbij nog niet duidelijk 

is welke rol of  vorm de esthetiek krijgt. Fuzzy criteria kunnen 

door middel van een proces gefocussed en expliciet gemaakt 

worden. Het focussen van criteria houdt in dat  relevante infor-

matie en ideeën aan een klant worden gepresenteerd en vervol-

gens door het stellen van de juiste vragen wordt vastgesteld wat 

de verwachtingen van de klant zijn.

Bij esthetische criteria komt hierbij dat de subjectieve factor 

van groot belang is: ‘Onze fantasie stelt ons in staat esthetiek 

te interpreteren en hieraan een eigen invulling te geven’ (Kant, 

1911). Dit houdt niet alleen in dat het moeilijk is deze criteria 

te focussen, maar het leidt er ook toe dat criteria voor esthetiek 

makkelijk verkeerd kunnen worden geïnterpreteerd door een 

ontvanger. 

 Het proces weergegeven in figuur 4 is opgezet om criteria 

voor esthetiek te specificeren en is gefocussed op het eenduidig 

omschrijven van woorden of  beelden die een klant relateert aan 

kwaliteit. Het is van belang dat wordt ingezien dat deze criteria 

op een dusdanige manier moeten worden omschreven, dat ze als 

controle mechanisme kunnen worden gebruikt om een ont-

werp aan te toetsen. Het proces in figuur 4 is gebaseerd op het 

overlappen van visuele en tekstuele informatie (Carney & Levin, 

2002) en het betrekken van verschillende disciplines bij het op-

stellen van de criteria (Houts, Doak, Doak, & Loscalzo, 2006).
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Voorbeeld 1: kwaliteit beschrijvend

Kwaliteit

Beschrijvend Voorschrijvend

Bereik Voorwaarde

Sober Extravagant

Figuur 5. Typen kwaliteitsomschrijvingen Figuur 6. Visuele omschrijving sober

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op stap 3 in het 

proces uit het vorige hoofdstuk. Hier wordt uitgelegd hoe een 

combinatie van tekstuele en visuele informatie kan worden 

gebruikt als controlemechanisme voor esthetische kwaliteit. De 

aanbevelingen in dit hoofdstuk komen voort uit de voorbeelden 

van vraagspecificaties die aan de onderzoeker zijn getoond 

tijdens de interviews. Deze vraagspecificatie toonden grofweg 

een tweedeling in tekstueel ingestoken specificaties en visueel 

ingestoken specificaties. Dit toont aan dat bij het opstellen van 

een vraagspecificatie de verschillen tussen de vakgebieden naar 

voren komen. 

Een tweede punt dat tijdens de interviews naar voren kwam, 

is dat er niet explicit gedifferentieerd wordt tussen verschillen 

typen criteria. Tijdens traditionele contractprocessen wordt 

kwaliteit vaak op één manier omschreven, als voorwaarde in de 

vorm van een bestek. Tijdens geïntegreerde processen dienen 

verschillende typen criteria in de vraagspecificatie te worden 

opgenomen. Let wel, het gaat in deze handleiding over esthe-

tische kwaliteit, maar dit geldt ook voor functionele criteria of  

de omschrijving van kwaliteit met betrekking tot duurzaamheid. 

Om tot een eenduidige onderverdeling van verschillende 

typen criteria te komen kan allereerst een onderverdeling in 

beschrijvende en voorschrijvende criteria worden gemaakt. 

Beschrijvende criteria dienen als inleiding in het gedachtegoed 

van de opdrachtgever en voorschrijvende criteria geven een 

directe richting aan het ontwerp. Verder kunnen de voorschri-

jvende criteria worden onderverdeeld in criteria waarbij de 

oplossing binnen een bereik moet blijven, of  criteria in de vorm 

van voorwaarden die één op één moeten worden overgenomen. 

Het omschrijven van criteria in de vorm van een bereik is nieuw. 

Het idee hierachter is dat het de aannemer de mogelijkheid geeft 

value engineering toe te passen om kwaliteit te optimaliseren 

binnen een bereik dat acceptabel is voor de klant.  

In het vervolg van dit hoofdstuk worden voorbeelden van de 

verschillende typen criteria gegeven. Eerst wordt een voor-

beeld gegeven van de beschrijvend criteria en daarna komt een 

voorschrijvend criteria in de vorm een bereik aan bod. Er wordt 

geen voorbeeld gegeven van een voorschrijvend criteria gezien 

hiervoor middelen uit traditionele contracten kunnen worden 

gebruikt, zoals plattegronden of  details. 

Uit ambitie document Havenmeestergebouw Zwolle,

De havenmeestervoorziening vormt een duidelijk herkenningspunt aan de entree van 
de binnenstad. De vormgeving is sober en doelmatig, geïnspireerd op havenmeester- 
en brugwachter gebouwtjes met een eerlijk materiaalgebruik die is afgestemd op het 
totaalconcept. De architectuur en het materiaalgebruik zijn niet vandaalgevoelig. 

De eerste stap in het proces afgebeeld in figuur 4 is het opstellen van een overkoepelend document (Stap 1), of 

een visie of ambitiedocument. Hieronder is een voorbeeld van een ambitie document gegeven uit een opdracht voor 

een havenmeestergebouw in het centrum van Zwolle. De in de tekst dikgedrukte kwaliteit ‘sober’ wordt geisoleerd 

(Stap 2) wordt hierna verder gespecificeerd met tekstuele en visuele informatie (Stap 3) (Fig. 6). 

Sober: niet meer dan nodig is voor het uitvoeren van een functie. Tegenovergestelde 
van overdadig/extravagant.
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Figuur 7. De oversteek Nijmegen

Effen ronding
Een ronding met een gelijkmatig oppervalk 

zonder onderbrekingen.

OnderbrekingenGelijkmatigheid

Effen ronding

Figuur 8. Kwaliteit ‘effen ronding’  verder uitgespecificeerd in beoordelings criteria

Figuur 9. Nadere specifcicatie van de beoordelings criteria

Gewenste kwalteit

Beoordelings criteria

Nadere definitie van beoordelings criteria

OnonderbrokenOnderbroken

GelijkmatigOngelijkmatig

bereik

bereik

Gelijkmatigheid

Onderbrekingen

a

n1
n2 n3

r

Het tweede voorbeeld laat zien hoe een voorschrijvende kwaliteit kan worden omschreven, aan de hand van een 

opdracht uitgeschreven voor de Oversteek, in Nijmegen (Fig. 7). Deze case is gekozen omdat hier een duidelijk 

voorbeeld kan worden gegeven van een kwaliteitsomschrijving in geintegreerde contracten. Aan de brug worden hoge 

esthetische eisen gesteld.  Hieronder wordt een voorbeeld gegeven voor de omschrijven van een gewenste kwaliteit 

voor de brug. De omschrijving is van het type voorschrijvend en wordt gegeven in de vorm van een bereik. 

De gewenste kwaliteit ‘effen ronding’ is uitgebeeld in figuur 8. Om de kwaliteit ‘effen ronding’ te omschrijven wordt 

hij eerst ontbonden in twee elementen: gelijkmatigheid en onderbrekingen (Stap 2). Deze elementen worden hierna 

visueel omschreven om controle achteraf mogelijk te maken (Stap 3) (Fig. 9). Voor het weergeven van een kwaliteit in 

de vorm van een bereik kunnen het best tegenstellingen gebruikt worden.  Het bereik waarin de oplossing mag val-

len, dient met de opdrachtgever te worden overlegd. Er kan hierna ook een beoordelingsschaal aan de omschrijven 

worden toegevoegd. 

Voorbeeld 2: Kwalteit voorschrijvend



Conclusie 14

Net als bij ieder bouwproces blijft ook tijdens geïntegreerde 

processen een grote rol weggelegd voor de menselijke factor. 

Hoe een criteria geïnterpreteerd wordt, kan door de zendende 

partij pas worden vastgesteld in dialoog met de ontvangen-

de partij en zelfs dan is het vaak moeilijk te achterhalen of  

de boodschap juist ontcijferd is. Door de verdeling van het 

ontwerpproces over twee fasen vragen geïntegreerde processen 

een terughoudendere rol van de opdrachtgever en de adviseurs 

die in de eerste fase betrokken zijn ten opzichte van traditionele 

contracten. Er moet dan ook tijdens de het opstellen van een 

vraagspecificatie de nadruk worden gelegd op de definitie van 

kwaliteit, in plaats van een beschrijving te geven van een mogeli-

jke oplossing. 

Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat de markt nog 

geen methode heeft voor het opstellen van ethische criteria. Dit 

werd duidelijk door vaststellen van een tweedeling tussen visuele 

en tekstueel ingestoken vraagspecificaties. Binnen ABT worden 

vooral textueel ingestoken vraagspecificatie geschreven, advies is 

om hier een visueel ingestelde professional bij te betrekken.

Tijdens dit afstudeer onderzoek is dan ook een eerste aanzet 

gedaan naar een gecombineerde methode, welke bestaat uit 

een proces en voorbeelden voor het omschrijven van ethische 

kwaliteit.  Er zal echter meer ervaring moeten worden opgedaan 

met het opstellen van ethische criteria en hieruit volgt dan ook 

het advies om de methode in te zetten tijdens nieuwe projecten 

en te beschrijven waar sterke en zwakte punten liggen. 

Of  geïntegreerde contracten het antwoord zijn waar de bou-

wsector op aan het wachten is zal de tijd uitwijzen. Ze bieden 

echter nieuwe mogelijkheden voor de betrokken partijen om tot 

creatieve oplossingen te komen. In het ideale geval heeft een 

eenduidige omschrijving van kwaliteit tot het gevolg dat de parti-

jen in de tweede fase hierop voortborduren en hun eigen kennis 

en kunde aan het ontwerp toevoegen. 
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Voor de interviews is bepaald dat de namen van de informanten niet vrijgegeven zouden worden. Dit was besloten 

vanwege de verschillende meningen ten opzichte van ge�ntegreerde contracten en de wens om een open discussie 

aan te gaan. De informatie uit de interviews is gelinkt aan een letter en de betreffende datum van het interview. 

Bijlage A: Interview data

Letter Datum
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

21-mei
27-mei
13-jun
15-mei
20-jun
16-mei
28-mei
8-mei
19-jun
4-jun

17-jun
22-mei




