


§ Corporatiebestuurder van 2004 t/m 2019, nu Commissaris bij Vestia

§ Bestuurlijk Boegbeeld Renovatieversneller

§ Voormalig lid RegieRaad Bouw, Vernieuwing Bouw

§ Voormalig lid Aedesbestuur

§ Trekker Actieteam Professioneel Opdrachtgeverschap tijdens 

ActieAgenda Bouw

§ Initiatiefnemer van het boek “De Kracht van een Goede Opdracht’’

Margriet Drijver



§ Doelgericht werken
§ Bewust zijn van je eigen sterke punten
§ Weten wat je beter aan anderen over kunt laten

Bewust kiezen welke vorm van samenwerken het beste past bij je 
organisatie de opgave en de markt. 

Wat is professioneel 
opdrachtgeverschap?



1. Er ligt een grote opgave in steeds complexere markt 
(verduurzaming, binnenstedelijke herstructurering, 
aardbevingsgebieden, krimp, tijdelijke huisvesting etc.)

2. Het belang van goed opdrachtgeverschap is groot gezien kosten 
en invloed op kwaliteit dienstverlening. 

3. De markt verandert snel en (goede) bouwpartijen hebben 
opdrachtgevers voor het kiezen. 

4. Gebrek aan voldoende adequaat opgeleid personeel.

Aanleiding focus opdrachtgeverschap



1. Vastgoed grootste kostenpost van 
corporaties

2. Grote invloed op kwaliteit van je bezit
3. Grote invloed op tevredenheid van je 

huurders

Marktpartijen hebben veel invloed op de kwaliteit, 
efficiency en effectiviteit van woningcorporaties. 



Stappen van professioneel 
opdrachtgeverschap







Strategisch vastgoedmanagement



Aandachtspunten opdrachtgeverschap

1. Duidelijke, concrete doelen, SMART geformuleerd & bekend in de 
organisatie

2. Goed beeld van de opgave, gelijke opgaven ‘gesorteerd’, bijdrage 
per opgave aan doelen bekend (impactanalyse); afstemming op 
meerjarenprogramma’s functioneel en onderhoud.

3. Heldere keuze voor samenwerkingsvorm; gewenste innovatie in 
kaart; heldere criteria voor (aantoonbaar juiste) leveranciers

4. Mensen opgeleid; helder handelingskader.



Gebruik de Aedes benchmark



Betrek de huurder

- Kijk naast naar harde waarde uit het systeem naar de mening van 
de huurder. 
- Hoe ervaren bewoners de woning/buurt/wijk en/of het complex

- Zet huurderstevredenheid naast de onderhoudsplanning 
-> leidt vaak tot discrepanties. 



Zoek naar clusters

- Maak een analyse van de totale opgave.
- hoeveel en welke gelijksoortige opgaven er in dit totaalpakket?
- formuleer voor clusters van gelijksoortige opgaven gelijksoortige 

marktstrategie.  

Wat is de totale opgave waar we voor staan? Welke complexen willen we nog hoelang 
doorexploiteren? Welke investeringen gaan we doen? Waar zitten die investeringen in? 
Hoeveel is voor (wat voor) nieuwbouw? Wat is voor beheer en onderhoud? Welke 
investeringen vragen de verduurzamingsopgave? 



Bedenk kritisch welke kosten waarde 
toevoegen

In een offerte heeft nog nooit iemand fijn gewoond.

- Zorg dat er continuïteit in de 
uitvraag zit – liefst in de regio. 

- Gebruiken een gestandaardiseerd
vraagspecificatiemodel. 

- Zorg voor spreiding van het werk.
- Het maken van een offerte kost tussen de € 3.000 en € 40.000 per 

offerte per leverancier. Drie offertes kan dus > € 100.000 aan 
rekenwerk opleveren. 

Onderhoudsbedrijven verwachten dat ze 15% goedkoper produceren 
als ze 12 maanden per jaar continu werken.



Denken in treintjes
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Denken in treintjes

- 20% besparing op (in)directe kosten van het onderhoud 
- Nul opleverfouten 
- Een hogere klanttevredenheid >8 
- De oprichting van een ‘Academie’
- Geen dubbele functies meer 
- Van 15 managers en 153 fte’s naar 2 managers en 126 fte’s 

(budget € 150 miljoen)
- Verduurzaming, planmatig onderhoud en mutatie- en 

reparatieonderhoud.
- Markt bepaalt de kpi’s



De huurder laten kiezen

- Verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen, liefst bij 
mensen die contact hebben met huurders. 

- Experimenteren met huurders die kiezen wat wordt gedaan.
- Tegen kleine huurverhoging 
- Markt ontwikkelde kant-en-klare producten en is ook 

verantwoordelijk voor installatie en garantie. Zit geen 
aannemer tussen.

- Veel tijd aan voorkant, besparing aan de achterkant
- Vraag/aanbod bepaalt welke maatregelen 
- Geen problemen met draagvlakEE
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Werk samen!

- Besparing
- Samen leren
- Creatieve oplossingen 
- Slimmer organiseren
- Meer kostenbewustzijn van 

deelnemende corporaties
- Meer aandacht voor contract- en leveranciersmanagement
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Nieuwe technieken toepassen

20% besparing op 
onderhoud door gebruik 
nieuwe technologie, zoals:
- big data-modellen
- inzet van drones
- blockchain/smart 

contracts
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Lagere kosten = hogere winst

- Traditionele model geeft verkeerde prikkels
- Meer omzet = meer winst voor de markt
- Corporatie wil juist minimaal kosten
- Ymere betaalt bijvoorbeeld winstpercentage obv het bepalen 

van KPI’s
- Vooraf wordt marktcomforme prijs bepaald en KPI
- Wordt kpi (bv budget, doorlooptijd, kwaliteit, 

tevredenheid) behaald, dan wordt er winst over uitgekeerd
- Als kosten dalen stijgt het winstpercentage 
- Effect bij Ymere = kostendaling van 25%EE
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Knelpunten voor de toepassing van 
nieuwe vormen van opdrachtgeverschap



Voordelen van vaste partners 

- Je doorloopt samen een leercurve
- Je daagt elkaar meer uit
- Klankbord voor procesverbeteringen of innovaties
- Je kent elkaars proces -> efficiënter + aan verwachtingen voldoen
- Bespaart transactiekosten
- TCO meenemen
- Als er een groter belang (= volgende projecten), dan lopen de

discussies in het lopende project meestal niet zo hoog op.



Ook voor marktpartijen verandert er 
veel

- Omgaan met prestatiecontracten. 
- Zelf initiatief en verantwoordelijkheid nemen.
- Pro-actieve houding, ontwikkelingen bijhouden, nieuwe 

technieken testen. 
- Garanties bieden
- Investeren in kennis
- Nieuwe risico’s
- Projectoverstijgend werken

Voor marktpartijen is het het einde 
van u vraagt, wij draaien.



Samenwerking vraagt wel wat

Zacht op de relatie en hard op de prestatie.

- Ga met elkaar leren
- Spreek elkaar open op zaken aan
- Zorg voor een goede Project Start Up (waarbij je harde afspraken 

maakt en problemen/uitdagingen open op tafel legt). 
- Zorg ook voor een regelmatige Project Follow Up en een Project 

Closing Down. 
- Zorg ook voor systematische vastlegging van geleerde lessen en 

verwerken hiervan in de standaard procedures. 



Met welke leveranciers werk je samen?

Zijn je bestaande relaties wel de geëigende partijen om in
de toekomst mee samen te werken?

- Bekijk kritisch of de huidige leveranciers wel de geëigende 
partners zijn bij de samenwerking die je voor je ziet.

- In hoeverre willen/kunnen ze risico’s en verantwoordelijkheid 
nemen?

- Leg eisen, wensen en verwachtingen per type werk vast.
- Evalueer systematisch
- Deel evaluaties met partners en gebruik het ook systematisch bij 

volgende projecten. 



Het is sneller, 
slimmer en 
vrolijker als je 
niet iedere keer 
opnieuw je 
partner-selectie 
hoeft uit te 
voeren.



Doe je het werk omdat het 
in het MJOP staat 
of is het noodzakelijk? 
Zou je het thuis doen?

Waar niets mag mislukken, 
kan niets nieuws ontstaan. 


