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MANAGEMENTSAMENVATTING 
 

Vanuit het perspectief van de opdrachtgever is onderzocht hoe het ontwikkelproces van 

duurzaam vastgoed verbeterd kan worden. De centrale vraag luidt: Hoe kan falen in het 

ontwikkelen van duurzaam vastgoed verminderd worden?  

 

Het onderzoek is exploratief van aard. Door een diagnostisch praktijkgericht onderzoek, 

wordt gestreefd naar een verzameling van aandachtspunten die bij de diagnose van het 

ontwikkelen van duurzaam vastgoed worden gehanteerd. Het onderzoek betreft een 

meervoudige casestudie, waarbij vier cases van een vastgoedontwikkeling met een 

duidelijke duurzaamheidsambitie zijn geselecteerd (Stadskantoor Rotterdam, Provinciehuis 

Utrecht, Park 20|20 te Hoofddorp en Hoofdkantoor AT Osborne te Baarn). Op basis van de 

bestudering van relevante literatuur op het terrein van de drie kernbegrippen ‘ontwikkelen 

vastgoed’, ‘duurzaamheid’ en ‘falen’ wordt een conceptueel model ontwikkeld. Dit 

conceptueel model inventariseert de factoren die bepalend zijn voor het ontwikkelen van 

duurzaam vastgoed. Aan de hand van de geïdentificeerde factoren worden de vier 

praktijkcases onderzocht. Door de manier van het ontwikkelen van duurzaam vastgoed van 

de cases met elkaar te vergelijken kunnen aanbevelingen worden gedaan die vermindering 

van het falen in het ontwikkelen van duurzaam vastgoed bewerkstelligen. De vereiste data 

zal middels literatuurstudie, deskresearch en interviews verzameld worden.  

 

Uiteindelijk geven de uitkomsten van het empirisch onderzoek een indicatie van hoe het 

falen in het ontwikkelen van duurzaam vastgoed verminderd kan worden, namelijk:  

 

Door vooraf een duidelijke en toetsbare duurzaamheidsambitie te formuleren. De 

duurzaamheidsambitie dient gebaseerd te zijn op een heldere brede methodiek om 

duurzaamheid te beoordelen en voldoende uitdaging te geven. De ambitie heeft een 

bepaalde mate van abstractie en is geformuleerd in samenwerking met de opdrachtgever, de 

gebruiker en adviseurs. Tevens dient vooraf getoetst te worden of de ambities haalbaar zijn.  

 

Door in het ontwikkelteam een ‘innovation champion’ en een duurzaamheidsspecialist toe te 

voegen. Nieuwe competenties zijn noodzakelijk om de duurzaamheidsambities te realiseren. 

Een duidelijke rol en verantwoordelijkheid binnen het ontwikkelteam is belang. 

 

Door het apart organiseren van duurzaamheidsworkshops en overleggen voor duurzaamheid 

tijdens het ontwikkelproces. Dit zorgt voor meer binding van het team en aandacht voor 

duurzaamheid. Het gevolg is toename van de prestaties. 
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Door integraal te gaan ontwerpen. Duurzaamheid is een integrale uitdaging, waarbij 

samengewerkt moet worden. Ontwikkelteamleden zullen meer aanwezig moeten zijn en 

competenties moeten ontwikkelen om over hun eigen vakgebied heen te kijken.  

 

Door het uitvoeren van een quickscan op de haalbaarheid van de duurzaamheidsambitie 

vooraf. Hierdoor wordt al vroeg inzichtelijk wat de risico’s en onzekerheden zijn waarop 

gestuurd kan worden in het proces. 

 

Door het vastleggen van de prestaties die behaald moeten worden bij zowel oplevering als 

tijdens het gebruik. 

 

Door de haalbaarheid te toetsen op jaarlasten. Zo kunnen de voordelen van duurzame 

maatregelen gekapitaliseerd worden, waardoor extra budget gegenereerd kan worden. 

Daarnaast geeft het inzicht in de consequenties van de investeringsbeslissingen.  

 

Door zowel duurzaamheid, lange termijn, als esthetiek, korte termijn, apart te budgetteren. 

Elk onderdeel behoeft zijn eigen budget en voorkomt zo onnodige discussies. Dit betreft een 

budget bovenop een basisbudget. Het geeft opdrachtgevers meer inzicht voor welke 

ambities zij wel of niet geld over hebben. Adviseurs geeft het inzicht op welk budget gestuurd 

moet worden bij het bedenken van duurzame oplossingen. 

 

In dit onderzoek is analytische generalisatie toegepast door het verbinden van de data uit de 

cases met de literatuur over falen, duurzaamheid en duurzaam vastgoed ontwikkelen. 
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1 INLEIDING 

1.1 Onderwerp 

Vastgoed wordt nog steeds niet structureel duurzaam ontwikkeld, ondanks dat de overheid 

tracht met verschillende maatregelen duurzaam bouwen op grote schaal te stimuleren. Uit 

een onderzoek van Jones Lang Lasalle (Jones Lang Lasalle, 2010) onder 163 Nederlandse 

kantoorgebruikers en gebruiker-eigenaren blijkt dat duurzaamheid een belangrijk item is in 

de keuze voor huisvesting. Uit ditzelfde onderzoek blijkt dat 87 procent van de eigenaar-

gebruikers binnen tien jaar duurzaam gehuisvest willen zijn. De gestelde maatregelen door 

de overheid zorgen maar minimaal voor de bevordering van duurzaam ontwikkelen. Hulshoff 

(2009) constateert dat een beperkte koplopersgroep duurzaam ontwikkelt, maar de grote 

meerderheid nog achter blijft. 

 
Afbeelding 1: Verdeling bouwsector duurzaam ontwikkelen (Hulfshoff, 2009) 

Hulshoff stelt dat de overheid ervoor moet zorgen dat meer duurzaam vastgoed ontwikkeld 

wordt. Afbeelding 1 illustreert dit, waarbij de ‘Wortel’ en de ‘Preek’ staan voor stimuleren en 

de ‘Stok’ het dirigeren door middel van wetgeving en boetes symboliseert.   

 

De te volgen filosofie en het ambitieniveau voor het ontwikkelen van duurzaam vastgoed 

verschilt per ontwikkeling. Een duurzaam ontwikkeld gebouw combineert hoge kwaliteit voor 

de gebruiker en omgeving (People), een lage milieu impact (Planet) en realistische winst 

(Profit). Te vaak wordt niet gekozen voor een duurzame oplossing, omdat het zowel duurder 

als complexer zou zijn. Of omdat een andere partij in de bouwketen niet bereid zou zijn om 

mee te werken, beter bekend als de ‘Vicious Circle of Blame’. Of omdat simpelweg de kennis 

om een goed duurzaam gebouw te ontwikkelen ontbreekt (Lugt, 2010).  

 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat in het ontwikkelingsproces zich problemen voordoen die 

ervoor zorgen dat minder duurzaam vastgoed ontwikkeld wordt (Lameris, 2007; Rakhorst,  

2008; Dansen, 2009; Van der Woerdt, 2010). Oftewel het structureel ontwikkelen van 
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duurzaam vastgoed faalt. Er ontbreekt echter kennis over hoe falen in het ontwikkelen van 

duurzaam vastgoed verminderd kan worden. Duurzaam ontwikkelen van vastgoed is relatief 

nieuw, wat blijkt uit de beperkte hoeveelheid beschikbare literatuur. Daarbij is in het bijzonder 

de procesaanpak van duurzame ontwikkeling van vastgoed onderbelicht. Het blijkt dat reeds 

beschikbare projectbeschrijvingen veelal gericht zijn op financiële en technische aspecten 

(Dansen, 2009). Daarom zal de focus van dit onderzoek vooral liggen op de proceskant van 

duurzaam ontwikkelen. 

1.2 De centrale vraag en het beoogde eindproduct 

1.2.1 De centrale vraag en deelvragen 

 

Als uitgangspunt van dit onderzoek is de volgende centrale vraag geformuleerd: 

 

Hoe kan falen in het ontwikkelen van duurzaam vastgoed verminderd worden? 

 

Om tot beantwoording van de centrale vraag te komen zijn een aantal deelvragen opgesteld, 

die tevens dienen als leidraad van dit onderzoek.  

 

1. Wat wordt verstaan onder falen? 

2. Wat wordt verstaan onder duurzaamheid? 

3. Wat is ontwikkelen van duurzaam vastgoed en welke kenmerken zijn hierbij bepalend? 

4. Welke factoren dragen bij tot het verminderen van falen in het ontwikkelen van duurzaam 

vastgoed?  

5. Op welke wijze dragen de geïdentificeerde factoren in de praktijk bij tot het verminderen 

van falen in het ontwikkelen van duurzaam vastgoed?  

1.2.2 Doel onderzoek 

Vanuit het perspectief van de opdrachtgever is onderzocht hoe het falen van het ontwikkelen 

van duurzaam vastgoed verminderd kan worden. De opdrachtgever wordt gedefinieerd als 

eenieder die het initiatief neemt in het ontwikkelen van een vastgoedobject. Het is de taak 

van de opdrachtgever om een duurzaamheidsambitie zo te formuleren dat daar gedurende 

het ontwikkelproces op gestuurd kan worden.  

1.2.3 Eindproduct 

Het eindproduct is een advies met aanbevelingen die opdrachtgevers in Nederland in staat 

stelt het falen bij duurzame vastgoedontwikkeling terug te dringen. Afbakening vindt plaats 

door het onderzoek te richten op de initiatief- en ontwikkelfase van een ontwikkeling in 

Nederland. In de initiatief- en ontwikkelfase is in grote mate sturing mogelijk op het 
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projectresultaat (zie afbeelding 2). In deze fasen hebben verbeteringen van het 

ontwikkelproces aanzienlijke invloed op het resultaat van een duurzame ontwikkeling. In 

latere fasen is de invloed beperkter.   

 
Afbeelding 2: Het verloop van de zekerheid en de beïnvloedbaarheid van het ontwikkelproject (Gehner, 
2003). 

1.3 De onderzoeksmethoden 

Het onderzoek is exploratief van aard. Door een diagnostisch praktijkgericht onderzoek, 

wordt gestreefd naar een verzameling van aandachtspunten die bij de diagnose van het 

ontwikkelen van duurzaam vastgoed worden gehanteerd. Het onderzoek betreft een 

meervoudige casestudie, waarbij vier cases van een vastgoedontwikkeling met een 

duidelijke duurzaamheidsambitie zijn geselecteerd (Stadskantoor Rotterdam, Provinciehuis 

Utrecht, Park 20|20 te Hoofddorp en Hoofdkantoor AT Osborne te Baarn; in hoofdstuk 4 zal 

de selectie nader toegelicht worden). Een casestudie leent zich voor het onderzoeken van 

‘hoe en waarom’ vragen, wat het geschikt maakt voor dit onderzoek. 

In dit onderzoek is sprake van een diagnostische gap analysis. Bij een diagnostische gap 

analysis wordt nagegaan wat de theorie zegt over hoe een succesvolle duurzame 

ontwikkeling bereikt kan worden, en hoe zich dit verhoudt tot hoe men dit in de praktijk bij de 

vier geselecteerde cases heeft proberen te realiseren (Verschuren en Doorewaard, 2007). 

Uit een gap tussen deze twee aspecten is direct af te leiden hoe de bestaande praktijk 

verbeterd kan worden. 

 

 

 

0% 
  

100% 

Initiatief 

  

Ontwikkelfase Realisatie Gebruiksfase 
  

Invloedscurve 
Zekerheidscurve 
Investeringsverloop 
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De volgende kernbegrippen en de daarbij behorende theoretische kaders worden 

onderscheiden: 

 

Kernbegrippen    Theoretische kaders 

Falen      Theorie falen 

Duurzaamheid    Theorie duurzaamheid 

Ontwikkelen duurzaam vastgoed  Theorie ontwikkelen vastgoed (proces) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op basis van de bestudering van relevante literatuur op het terrein van de drie 

kernbegrippen ‘ontwikkelen vastgoed’, ‘duurzaamheid’ en ‘falen’ wordt een conceptueel 

model ontwikkeld (a). Dit conceptueel model inventariseert de factoren die bepalend zijn voor 

het ontwikkelen van duurzaam vastgoed. Aan de hand van de geïdentificeerde factoren 

worden vier praktijkcases onderzocht (b). Door de manier van het ontwikkelen van duurzaam 

vastgoed van de cases met elkaar te vergelijken (c) kunnen aanbevelingen worden gedaan 

die vermindering van het falen in het ontwikkelen van duurzaam vastgoed bewerkstelligen 

(d). De vereiste data zal middels literatuurstudie, deskresearch en interviews verzameld 

worden.  

1.4 Leeswijzer 

Naast de inleiding (hoofdstuk 1) is dit onderzoek opgebouwd uit vier hoofdstukken. In 

hoofdstuk 2 wordt, conform het onderzoeksmodel, de literatuur over het ontwikkelen van 

Afbeelding 3: schematische weergaven onderzoeksmodel 
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vastgoed, duurzaamheid en falen besproken. In hoofdstuk 3 wordt een conceptueel model 

ontwikkeld. Met behulp van dit conceptueel model wordt inzicht gegeven in de factoren die 

bepalend zijn voor het ontwikkelen van duurzaam vastgoed. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 

de opzet en achtergrond van het praktijkonderzoek en de gehanteerde methodiek 

(meervoudige casestudie) toegelicht, alvorens de verwachtingen vanuit het conceptueel 

model vergeleken worden met de vier cases. In hoofdstuk 5 wordt tenslotte de hoofdvraag 

beantwoord en worden aanbevelingen gedaan ten aanzien van het verminderen van het 

falen in het ontwikkelen van duurzaam vastgoed. Tevens wordt een reflectie gegeven op het 

onderzoek.  
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2 FALEN, DUURZAAMHEID EN ONTWIKKELEN VASTGOED 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de eerste drie deelvragen beantwoord. Allereerst zal het begrip falen 

worden gedefinieerd. Daarna wordt een ordening aangebracht in het thema duurzaamheid. 

Een thema dat zonder kader dreigt te verzanden in een containerbegrip dat te pas en te 

onpas gebruikt wordt. De in bijlage 1 opgenomen mindmap: ‘analyse duurzaamheid’ is 

hiervoor gebruikt als basis. Vervolgens wordt ingegaan op de invloed van duurzaamheid op 

het ontwikkelen van vastgoed.  

2.2 Falen 

Het begrip falen wordt vaak in verband gebracht met het begrip kwaliteit en faalkosten. Het 

begrip kwaliteit ligt aan de basis van falen. Het ontwikkelen van vastgoed richt zich vooral op 

de kwaliteit van de processen. Bij ontwikkelen van vastgoed worden namelijk vooral diensten 

(arbeid, kennis, etc.) geleverd in plaats van producten. Proces gerelateerd falen laat zich 

echter moeilijker oplossen dan product gerelateerd falen. Dit maakt het ontwikkelen van 

vastgoed gevoelig voor falen. 

Bij iedere vastgoedontwikkeling zal een bepaalde mate van kwaliteit bereikt worden. De 

actoren in het ontwikkelproces zullen hiermee in meer of mindere mate succesvol zijn bij het 

bereiken van hun doelstellingen. Onderzoeken naar falen zijn vaak gebaseerd op (expert-

)inschattingen en zijn hiermee tot op zekere hoogte subjectief. Een objectief beeld ontbreekt 

veelal. Dit onderzoek brengt hier geen verandering in. Wel wordt getracht begrip te 

ontwikkelen. Hiervoor wordt eerst een meer bruikbare, zogenaamde cumulatieve definitie 

ontwikkeld voor falen (Cameron & Whetten, 1983).   

 

Falen is een veel gebruikt begrip en de gehanteerde definities zijn uiteenlopend (Love en 

Edwards, 2005). De definities opgenomen in bijlage 2 hebben allemaal betrekking op falen. 

Uit de verschillende definities van falen kunnen twee componenten worden herleid die 

belangrijk zijn voor de beoordeling ervan: het perspectief en de criteria. Voor het perspectief 

van falen is het belangrijk te weten vanuit welke actor het falen beschouwd wordt en wat zijn 

belangen zijn. De criteria bepalen vervolgens de mate van falen (of succes), door na te gaan 

in hoeverre ‘het nagestreefde’ is bereikt bij de ontwikkeling. Het streven kan hierbij 

bijvoorbeeld zijn om binnen het budget of de planning te blijven. Afhankelijk van deze 

componenten bestaan er uiteenlopende meningen over de mate waarin iets kan worden 

benoemd als succes of falen.  

 

Falen, en dus ook succes, is een relatief én subjectief begrip (van Dam, 2009). Er bestaat 

geen absoluut falen of succes. Afhankelijk van het perspectief of de criteria wordt bepaald of 
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iets faalt of juist succesvol is. Hierbij wordt nog een derde component geïntroduceerd, de 

tijdsdimensie. Zo was enkel glas of een muur zonder isolatie een zeer veel gebruikte 

oplossing voor de invulling van de gevel. Het voldeed vanuit elk perspectief aan alle criteria, 

maar tegenwoordig voldoen deze oplossingen niet meer in het kader van de hoge eisen aan 

het isoleren door een toename van energiekosten. Dus wanneer in een bepaalde 

tijdsdimensie, vanuit het perspectief van één actor, niet voldaan wordt aan één of meerdere 

criteria van kwaliteit is er sprake van falen.  

 

De definitie van falen in dit onderzoek luidt: 

‘Het niet efficiënt en effectief bereiken van de beoogde kwaliteit bij het ontwikkelen van 

vastgoed’ 

 

Efficiëntie is de mate van gebruik van middelen om een bepaald doel te bereiken (Metafoor: 

de korte route naar het doel.). Een proces wordt efficiënt genoemd als het ten opzichte van 

een norm weinig middelen gebruikt. Deze middelen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben 

op tijd, inspanning (manuren), grondstoffen of geld. Effectiviteit geeft aan dat de uitkomst van 

het proces gerealiseerd wordt (Metafoor: het doel raken.). In tegenstelling tot efficiëntie heeft 

het dus geen betrekking op het proces zelf, maar op de uitkomst ervan (In ’t Veld, 2007). 

 

Falen heeft betrekking op de beoogde kwaliteit. Kwaliteit kent geen uniforme definitie. 

Pogingen van instanties zoals het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) om één 

basisdefinitie van kwaliteit vast te leggen hebben hierin weinig verandering gebracht (Oude 

Vrielink, 2011). Verschillende situaties vragen nu eenmaal om verschillende bruikbare 

definities van kwaliteit (bijlage 2). In relatie tot dit onderzoek zal duurzaamheid beschouwd 

worden als een kwaliteit. 

2.3 Duurzaamheid 

Over het begrip ‘duurzaamheid’ bestaat nog steeds vaak verwarring. Duurzaamheid is 

afgeleid van het woord ‘duurzaam’. ‘Duurzaam’ heeft in het Nederlands meer dan één 

betekenis. Het Engels gebruikt hiervoor meerdere woorden. Zowel het woord ‘durable’ als 

‘sustainable’ wordt vertaald als duurzaam. ‘Durable’ heeft betrekking op een product wat 

onverslijtbaar en sterk is, oftewel wat lang mee gaat. ‘Sustainable’ heeft betrekking op het 

proces. Bijvoorbeeld: duurzaam ontwikkelen is een vertaling van ‘Sustainable development’. 

In Nederland werd tot een aantal jaar geleden duurzaam vaak gezien als ‘durable’, iets wat 

lang mee gaat. Maar iets wat lang mee gaat is zeker niet duurzaam in de betekenis van 

‘sustainable’. 
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Zoals eerder aangegeven wordt duurzaamheid in dit onderzoek als een kwaliteit beschouwd. 

In de definitie van Bea (2006): ‘kwaliteit is de som van bruikbaarheid, veiligheid, 

duurzaamheid en compatibiliteit van ontworpen oplossingen’ wordt dit bevestigd. 

2.3.1 Duurzame ontwikkeling 

Het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ is verbonden aan de Brundtland-definitie. In 1987 heeft 

de commissie Brundtland duurzaam ontwikkelen als volgt gedefinieerd:  

 

‘een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor 

de toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoefte te 

voorzien’ (Commission Brundtland, 1987) 

 

De definitie van duurzaam ontwikkelen wordt nog steeds wereldwijd gehandhaafd. De 

principes en het bewustzijn rond duurzame ontwikkeling waren al lang vóór deze definitie 

aan het groeien. De definitie heeft betrekking op zowel milieu en ecologie, als op sociale en 

economische aspecten.  

 

Op basis van de door de commissie Brundtland vastgestelde definitie zijn basiselementen 

afgeleid die van toepassing zouden moeten zijn op elke strategie voor duurzame 

ontwikkeling: 

• Een politiek systeem dat effectieve participatie van burgers in besluitvorming garandeert. 

• Een economisch systeem dat in staat is om meerwaarde en technologische kennis voort 

te brengen op een zelfvoorzienende en duurzame basis. 

• Een sociaal systeem dat in oplossingen voorziet voor de spanningen die voortkomen uit 

ongelijke ontwikkelingen. 

• Een productiesysteem dat de verplichting respecteert om de ecologische basis voor 

ontwikkeling te bewaren. 

• Een technologisch systeem dat permanent op zoek kan gaan naar nieuwe oplossingen. 

• Een internationaal systeem dat duurzame patronen van handel en financiën koestert. 

• Een administratief systeem dat flexibel is en de capaciteit heeft zichzelf te verbeteren. 

 

Duurzame ontwikkeling kan zodoende beschouwd worden als een model dat ecologische, 

economische en sociale doelstellingen met elkaar verzoent. Deze doelstellingen worden 

vaak de drie kapitalen van duurzame ontwikkeling genoemd. Elk kapitaal wordt gekenmerkt 

door een eigen dynamiek, maar de kapitalen zijn onderling ook sterk afhankelijk. De 

kapitalen beïnvloeden elkaar continue. Zo heeft het sociale kapitaal bijvoorbeeld een effect 
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op het economische via de hoeveelheid arbeidskrachten die er ter beschikking zijn of 

beïnvloedt de lagere kwaliteit van ons leefmilieu ons welzijn (VODO, 2008). 

 

Het rapport van de commissie Brundtland wordt nog steeds als dé basis voor duurzame 

ontwikkeling gezien. Het geeft bondig weer waar duurzame ontwikkeling voor staat. Daarom 

wordt het ook in dit onderzoek toegepast als de definitie van duurzaamheid. 

 

Ondanks het feit dat de definitie wereldwijd wordt gehanteerd roept het ook de nodige kritiek 

op. De invulling van de definitie geeft (te) veel ruimte voor interpretatie.  

 

In het eerste deel van de definitie “het voorzien in de behoefte van de huidige generatie…” 

is de behoefte op verschillende niveaus in te vullen. Abraham Maslow (klinisch psycholoog) 

heeft onderzoek (1943) gedaan naar de hiërarchie van behoeften en deze vertaald naar de 

behoeftepiramide (afbeelding 4). Het model wordt gebruikt om behoeften en motivatie te 

verklaren. De vijf basisbehoeften hebben een hiërarchische ordening. Dit wil zeggen dat een 

behoefte van een lagere hiërarchie moet worden ingevuld voordat aan de volgende behoefte 

kan worden voldaan. Ondanks de nogal theoretische aard van het model, zijn er veel punten 

van herkenning zichtbaar. Wereldwijd, maar ook regionaal, lopen voorzieningen zeer uiteen. 

Waar op sommige locaties nog niet eens voldaan kan worden aan de ‘lichamelijke 

behoeften’ (eten en drinken) wordt op een andere locatie voldaan aan de hoogst 

hiërarchische behoefte ‘zelfontplooiing’. Regelmatig gaat het voorzien in de behoefte voor de 

één ten koste van het voorzien in de behoefte van de ander. Zo kan de behoefte aan 

goedkope mooie kleding voor het Westen de behoefte aan veiligheid verstoren in het Oosten 

door kinderarbeid. Uitgaande van het model van Maslow is het niet mogelijk om eenduidig 

aan te geven wat de behoefte van de huidige generatie is.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Afbeelding 4: Piramide van Maslow - hiërarchische ordening van behoeften (1943) 

zelf-‐	  
ontplooiing	  

behoefte	  aan	  
erkenning	  en	  
waardering	  

sociaal	  behoefte	  

behoefte	  aan	  veiligheid	  

fysiologische	  behoeften	  of	  basisbehoeften	  
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Het inschatten van de behoeften van de toekomstige generaties is zo mogelijk nog 

moeilijker. Men kan wel redelijkerwijs vaststellen dat tenminste aan de fundamentele 

behoeften moet worden voldaan: lichamelijke behoeften en behoefte aan veiligheid en 

zekerheid. 

 

Ook de discrepantie tussen korte termijn en lange termijn zorgt voor discussie over de 

interpretatie van de definitie. Door het scheppend vermogen van de mens en de schaarste 

van goederen is ‘organisatie’ ontstaan. Met organisatie wordt bedoeld dat mensen zich 

organiseren om schaarse goederen zo efficiënt en optimaal mogelijk te alloceren. De 

organisatie is vaak een schakel tussen mens en natuur. Natuur, mens en organisatie hebben 

invloed op elkaar. De interactie tussen organisaties en de mens is een korte cyclus: het 

afnemen van producten, diensten of een werkverband. De natuur daarentegen heeft een 

lange cyclus, waarbij effecten van de korte cyclus zich in een later stadium manifesteren en 

bovendien moeilijk meetbaar zijn. 

Tot op heden is veelal sprake van een discrepantie tussen deze cycli, waarbij blijkt dat de 

korte termijn belangen zwaarder wegen dan de belangen op de lange termijn. Een uiting 

hiervan is de huidige problematiek met betrekking tot enkele basisbehoeften. Nu en in de 

toekomst lopen deze gevaar door o.a. erosie, lucht-, bodem- en watervervuiling, uitputting 

van grondstoffen en bodem, afnemende biodiversiteit, drinkwatertekorten en wateroverlast. 

Maar ook de gebouwde omgeving draagt bij aan deze problematiek, zowel tijdens de bouw 

maar ook daarna, tijdens het gebruik en de sloop. In de meeste gevallen veroorzaakt een 

veelheid aan afzonderlijke organisaties of personen de bestaande problemen. Door deze 

versnippering is het lastig voor organisaties en personen om hun verantwoordelijkheid te 

nemen. 

2.3.2 Hoe kan duurzaamheid bereikt worden? 

Een manier om duurzaamheid te bereiken is het verminderen van de huidige wijze van 

consumeren en produceren. Daarnaast dient de wijze van produceren verbeterd te worden. 

Consumeren kan verminderd worden door: (i) afname van de bevolkingsomvang en door (ii) 

de consumptie van materiële goederen aan te passen. Het kunnen sturen op de 

bevolkingsomvang is niet realistisch. Het aanpassen van de consumptie van materiële 

goederen is mogelijk door het toepassen van strategieën, zoals consuminderen, sufficiëntie- 

en genoegstrategie (VODO, 2008). Het verminderen c.q. verbeteren van de wijze van 

produceren is mogelijk door: (i) eco-efficiënt te produceren, (ii) eco-effectief te produceren en 

(iii) het optimaliseren van de 3P’s. Bij eco-effiënt wordt de input beperkt en na gebruik de 

materialen gere(down)cycled. CO2 reductie en alternatieve energiebronnen zijn ook 
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voorbeeld van eco-efficiëntie. Eco-effectief is gebaseerd op de gedachten van Cradle 2 

Cradle (Braungart, 2007), afval = voedsel en het upcyclen van materialen. Met optimaliseren 

van de kapitalen worden de 3P’s, People – Planet – Profit, bedoeld (Elkington, 1997). Dit is 

de basis van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO): een resultaatgericht 

proces waarbij een bedrijf over de gehele keten van zijn activiteiten verantwoordelijkheid 

neemt over de effecten van deze activiteiten op sociaal, ecologisch en economisch gebied, 

daarover verantwoording aflegt en de dialoog aangaat met belanghebbenden. 

 

Voor het verminderen van consumeren en produceren is participatie en gedragsverandering 

noodzakelijk. Participatie wordt vaak de kern van het proces duurzame ontwikkeling 

genoemd. In het Brundtlandrapport (1987) is participatie een voorwaarde om een duurzame 

ontwikkeling te bereiken. Actieve betrokkenheid zorgt voor nieuwe ideeën, ervaring en 

expertise en moedigt de ontwikkeling van alternatieven en gedragen oplossingen aan. 

Participatie is meer dan alleen maar deelnemen. 

 

Toch blijkt het erg lastig om duurzaamheid te bereiken. Als kritiek op de definitie van 

Brundtland is de discrepantie van de belangen op korte termijn, het economisch profijt, ten 

opzichte van het lange termijn, people en planet, al aangehaald. Daarnaast is het impact-

gebied (schaal en tijd) van duurzaamheid groot en het schaaleffect ondoorzichtig 

(Duijvestein, 1997). De toekomst is niet te voorspellen, waardoor beslissingen voor de lange 

termijn lastig te onderbouwen zijn. Tevens zijn de technologische ontwikkelingen die nodig 

zijn nog onvoldoende beschikbaar. Vragen zoals: ‘Wie gaat deze investeringen doen? 

Worden deze investering ook daar werkelijk financieel terugverdiend? Is de markt bereid om 

mee te veranderen en dus te betalen voor de technologie? Is de druk om duurzaam te 

ontwikkelen hoog genoeg?’ ondermijnen de vooruitgang van duurzaam ontwikkelen. Dit 

onderzoek verkent deze problematiek en de eventuele mogelijke oplossingen. 

2.4 Duurzaam vastgoed ontwikkelen 

2.4.1 Duurzaam vastgoed  

Duurzaamheid wordt vaak gezien als kostenverhogend. Echter, duurzaamheid kan juist 

leiden tot het tegenovergestelde. Duurzaamheid is een manier om transactiekosten in de 

ontwikkeling van vastgoed te reduceren. Zo wordt door Traudes en Wilts (2008) 

duurzaamheid benaderd als een gunstige investeringsstrategie. Op basis hiervan worden 

zes verschillende interpretaties van duurzaamheid naast elkaar beschreven in relatie tot 

ruimtelijk investeren (afbeelding 5). 
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De zes interpretaties van Traudes en Wilts (2008) hebben geleid tot de volgende definitie 

van duurzaam vastgoed:  

 

‘de uitkomst van een integrale ruimtelijke investeringsstrategie die is afgestemd op relevante 

economische en maatschappelijke verhoudingen, die voor de risiconemende partijen 

voldoende zekerheid biedt over het te verwachten rendement en die in de planning en de 

realisatie van objecten van verantwoorde productiefactoren gebruik maakt’ 

 

De definitie van duurzaam vastgoed geeft veel ruimte voor interpretatie. Met name is ruimte 

in de interpretatie mogelijk van het begrip ‘relevante economische en maatschappelijke 

verhoudingen’ en van ‘verantwoorde productiefactoren’. De ‘relevante economisch en 

maatschappelijke verhoudingen’ kunnen gezien worden vanuit de definitie duurzaam 

ontwikkeling, evenals de ‘verantwoorde productiefactoren’. In dit onderzoek zijn de definities 

van duurzame ontwikkeling en van duurzaam vastgoed ontwikkelen onlosmakelijk 

verbonden. 

2.4.2 Meetbaarheid  

Wanneer is vastgoed nu werkelijk duurzaam ontwikkeld? De term duurzaamheid is aan 

inflatie onderhevig aangezien veel bedrijven tegenwoordig pretenderen duurzaam te zijn 

(Lugt, 2010). De markt, de overheid en de wetenschap hebben ieder hun belangen en 

behoeften bij het meetbaar maken van duurzaamheid. De behoeften bestaan uit het toetsen 

(ontwerptools), het borgen (kwaliteitssystemen en certificeringen) en het benchmarken van 

duurzaam vastgoed. Zo is bijvoorbeeld een certificaat van een duurzaam gebouw 

verhandelbaar op de markt. Diverse initiatieven trachten een score te hangen aan 

duurzaamheid. Een lijst met meetinstrumenten, welke nu op de markt zijn, is opgenomen in 

Afbeelding 5: Duurzaamheid in ruimtelijk investeren Traudes en Wilts (2008) 
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bijlage 3. De belangrijkste meetinstrumenten zijn Breeam-NL, LEED, Greencalc+, GPR en 

EPC (Lugt, 2010).  

Het meten van duurzaamheid is van belang om te kunnen bepalen of een ontwikkeling van 

duurzaam vastgoed succesvol is. De verscheidenheid aan meetinstrumenten maakt het 

meten van duurzaamheid echter complex; elke toets meet een bepaalde invalshoek van 

duurzaamheid. Illustratief is de volgende uitspraak van Thomas Rau: ‘Al die 

duurzaamheidstoetsen zijn condooms voor groene masturbatie geworden. Het gevaar is dat 

een duurzaamheidstoets op een gegeven moment gaat bepalen hoe gebouwen eruit zien. 

Een duurzaamheidstoets is een middel, maar moeten zeker niet klakkeloos gevolgd worden’ 

(Graaf, 2010). 

2.4.3 Ontwikkeling duurzaam vastgoed 

Duurzaam vastgoed ontwikkelen is een samensmelting van duurzaam vastgoed en vastgoed 

ontwikkelen. In dit kader hanteert Nozeman (2008) de volgende definitie van 

vastgoedontwikkeling: 

 

‘ontwikkelen is het bijeenbrengen van arbeid, kapitaal, grond en ondernemerschap om zo 

toegevoegde waarde uit een ruimtelijke transformatie te creëren in de vorm van rendement’ 

 

In dit onderzoek zijn de definities van duurzaam vastgoed en vastgoed ontwikkelen 

onlosmakelijk verbonden aangezien de focus ligt op het ontwikkelen van duurzaam 

vastgoed. Gekeken naar het vastgoedontwikkelingsproces kan dan gesteld worden het een 

iteratief lineair proces is, waarbij de scheidslijnen tussen diverse fasen vloeiend zijn 

(Nozeman, 2008). In dit iteratief proces zijn verschillende fasen te onderscheiden. De 

gebruikte faseringen van het ontwikkelproces lopen zeer uiteen. In afbeelding 6 is de 

fasering van het ‘traditionele’ ontwikkelingsproces gehanteerd in dit onderzoek (initiatieffase, 

ontwikkelingsfase, realisatiefase en exploitatiefase) afgezet tegen andere indelingen van het 

ontwikkelingsproces.    Afbeelding 6: Fasen projectontwikkeling (Nozeman, 2008) en (DNR 2005) 
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2.4.4 Kenmerken van duurzaam vastgoed ontwikkelen 

Zoals in de inleiding al is aangegeven ligt de focus in dit onderzoek op de initiatief- en de 

ontwikkelingsfase aangezien het sturen op een ontwikkeling in deze fasen de meeste invloed 

heeft op het eindresultaat (Gehner, 2003). De casestudies worden beoordeeld op kenmerken 

die in deze fasen invloed hebben op het bereiken van de beoogde kwaliteit bij de 

ontwikkeling van duurzaam vastgoed. De volgende vijf kenmerken zijn te onderscheiden  en 

zullen in het vervolg van dit onderzoek als leidraad dienen: (i) duurzaamheidsambitie, (ii) 

ontwikkelteam, (iii) ontwikkelingsproces, (iv) besluitvorming, (v) toetsen van de haalbaarheid. 

 

De vijf kenmerken zijn afgeleid van de succesfactoren voor het ontwikkelen van vastgoed 

geïdentificeerd door Nozeman (2008). Deze factoren zijn: Een goed doordacht plan of 

concept dat enerzijds voldoende flexibiliteit heeft om wijzigende marktcondities op te vangen 

en anderzijds inspeelt op aantoonbare behoeften. Voldoende betrokkenheid van de 

belangrijkste spelers en een goede interne en externe organisatie, met een heldere 

doelstelling en een juiste timing.  

 

Het kenmerk ‘duurzaamheidsambitie’ is van belang omdat, zonder een heldere 

geformuleerde doelstelling, het uiteindelijk niet mogelijk is om te beoordelen of de beoogde 

kwaliteit c.q. duurzaamheid behaald wordt. Het kenmerk ‘ontwikkelteam’ sluit aan op de 

succesfactoren voldoende betrokkenheid belangrijkste spelers en een goede interne en 

externe organisatie. Het team geeft de organisatie vorm. Het kenmerk ‘ontwikkelingsproces’ 

sluit aan bij de probleemstelling: onderzoek naar de procesaanpak van duurzame 

ontwikkeling van vastgoed is onderbelicht (Dansen, 2009). De focus in dit onderzoek ligt 

vooral op de proceskant van duurzaam ontwikkelen. Het impact-gebied (schaal en tijd) van 

duurzaamheid is groot en het schaaleffect ondoorzichtig. De toekomst is niet te voorspellen, 

waardoor beslissingen voor de lange termijn lastig te onderbouwen zijn (Duijvestein, 1997). 

Hiermee is het kenmerk ‘besluitvorming’ verantwoord. Het kenmerk ‘toetsen van de 

haalbaarheid’ is van belang, omdat het rendement de toegevoegde waarde is bij een 

ontwikkeling (Nozeman, 2008). Daarbij is de financiële toets de input voor de besluitvorming.  

 

In het volgende hoofdstuk zal op basis van de geïdentificeerde kenmerken een conceptueel 

model samengesteld worden. Dit model dient als raamwerk voor de te formuleren 

verwachtingen welke als input dienen voor de meervoudige casestudy.  

2.5 Conclusie 

In dit hoofdstuk zijn de deelvragen 1, 2 en 3 behandeld. Deelvraag 1 gaat in op de vraag 

‘Wat wordt verstaan onder falen?’. Falen is een veel gebruikt begrip en de gehanteerde 
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definities lopen uiteen. Uit de verschillende definities van falen worden twee componenten 

herleid: het perspectief en de criteria. Voor het perspectief van falen is het belangrijk te 

weten vanuit welke actor het falen beschouwd wordt en wat zijn belangen zijn. De criteria 

bepalen vervolgens de mate van falen (of succes), door na te gaan in hoeverre ‘het 

nagestreefde’ is bereikt bij de ontwikkeling. De definitie van falen in dit onderzoek luidt: Het 

niet efficiënt en effectief bereiken van de beoogde kwaliteit bij het ontwikkelen van vastgoed. 

In dit onderzoek is duurzaamheid de beoogde kwaliteit. 

 

Deelvraag 2 gaat in op de vraag ‘‘Wat wordt verstaan onder duurzaamheid?’. Het blijkt dat 

het begrip duurzaamheid verwarring oplevert doordat het woord ‘duurzaam’ in het 

Nederlands meer dan één betekenis heeft. De meest gangbare definitie van duurzame 

ontwikkeling is die van de commissie Brundtland (1987): een ontwikkeling die voorziet in de 

behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor de toekomstige generaties de 

mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoefte te voorzien’. Deze definitie zal 

ook in dit onderzoek als uitgangspunt dienen voor de begripsomschrijving van 

duurzaamheid. Dit ondanks enkele beperkingen zoals het gebrek aan eenduidigheid ten 

aanzien van het begrip behoefte en de discrepantie tussen de belangen op korte en lange 

termijn. 

 

Deelvraag 3 gaat in op de vraag ‘Wat is ontwikkelen van duurzaam vastgoed en welke 

kenmerken zijn hierbij bepalend? Duurzaam vastgoed ontwikkelen is een samensmelting van 

duurzaamheid en vastgoed ontwikkelen. Duurzaam ontwikkelen wordt als 

investeringsstrategie bekeken. Op basis hiervan worden zes verschillende interpretaties van 

duurzaamheid naast elkaar beschreven in relatie tot ruimtelijk investeren. De zes 

interpretaties van Traudes en Wilts (2008) hebben geleid tot de volgende definitie van 

duurzaam vastgoed: de uitkomst van een integrale ruimtelijke investeringsstrategie die is 

afgestemd op relevante economische en maatschappelijke verhoudingen, die voor de 

risiconemende partijen voldoende zekerheid biedt over het te verwachten rendement en die 

in de planning en de realisatie van objecten van verantwoorde productiefactoren gebruik 

maakt. 

De gehanteerde definitie voor duurzaam vastgoed (Traudes en Wilts, 2008) geeft echter nog 

veel ruimte voor interpretatie. Met name van het begrip ‘relevante economische en 

maatschappelijke verhoudingen’ en ‘verantwoorde productiefactoren’. De ‘relevante 

economisch en maatschappelijke verhoudingen’ kunnen gezien worden vanuit de definitie 

duurzaam ontwikkeling, evenals de ‘verantwoorde productiefactoren’.  
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Bij het ontwikkelen van duurzaam vastgoed is het meetbaar maken van duurzaamheid van 

belang. De verschillende actoren hebben ieder hun eigen belang in het meetbaar maken van 

duurzaam vastgoed. Het blijkt dat hierdoor een verscheidenheid aan toepassingen met ieder 

een eigen invalshoek is ontstaan. Van belang hierbij is dat een duurzaamheids-

meetinstrument gezien moet worden als een middel, en niet als een doel op zich. 

 

Het literatuuronderzoek levert uiteindelijk vijf kenmerken op die bepalend bij het ontwikkelen 

van duurzaam vastgoed, namelijk duurzaamheidsambitie, ontwikkelteam, 

ontwikkelingsproces, besluitvorming en toetsen van de haalbaarheid. De geïdentificeerde 

kenmerken binnen de vijf genoemde onderwerpen dienen als input voor het conceptueel 

model wat in hoofdstuk 3 samengesteld wordt.   
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3 HET CONCEPTUEEL MODEL 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt deelvraag 4 beantwoord: ‘welke factoren dragen bij tot het 

verminderen van falen in het ontwikkelen van duurzaam vastgoed?’ Voor het inzichtelijk 

maken welke kenmerken bij dragen tot het verminderen van falen in het ontwikkelen van 

duurzaam vastgoed is een conceptueel model gebruikt. In een conceptueel model wordt een 

verzameling kenmerken die duiden op bepaalde fenomenen uit de werkelijkheid en de 

relaties tussen deze kenmerken weergegeven (Verschuren en Doorewaard, 2007). Allereerst 

wordt het conceptueel model gepresenteerd met daarin de in hoofdstuk 2 geïdentificeerde 

kenmerken. Daarna wordt per kenmerk de benoemde aspecten in het conceptueel model 

verantwoord. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een set verwachtingen die in de 

werkelijkheid invloed hebben op het falen in het ontwikkelen van duurzaam vastgoed, welke 

in hoofdstuk 4 verkent worden. 

3.2 Het conceptueel model 

Dit onderzoek richt zich op de kenmerken in het ontwikkelen van duurzaam vastgoed die 

falen verminderen. De theoretische inzichten vormen de basis van het conceptueel model 

van dit onderzoek (afbeelding 7). Dit onderzoek richt zich op de kenmerken met een relatie 

tot duurzaamheid, daarom zijn kenmerken die meer algemeen van aard zijn voor het 

ontwikkelen van vastgoed buiten beschouwing gelaten. Het conceptueel model laat zien dat 

de duurzaamheidsambities, het ontwikkelteam, het ontwikkelproject, de besluitvorming en 

het toetsen van de haalbaarheid een effect hebben op het ontwikkelen van duurzaam 

vastgoed. Bovenstaande is weergegeven in afbeelding 7. 

 

In afbeelding 7 is ‘ontwikkelen duurzaam vastgoed’ de afhankelijk variabele. De kenmerken 

duurzaamheidsambitie, ontwikkelteam, ontwikkelproces, besluitvorming en toetsen van de 

haalbaarheid zijn de onafhankelijke variabelen. De zwarte pijlen staan voor een direct effect. 

Bijvoorbeeld: de samenstelling van het ontwikkelteam heeft effect op het ontwikkelen van 

duurzaam vastgoed. Het plusteken geeft aan dat het effect positief is. De rode pijlen staan 

voor een feedbackeffect. Bijvoorbeeld het ontwikkelteam heeft een wederzijds positief effect 

op het ontwikkelproces.   
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Afbeelding 7: Schema van het conceptueel model. 

In de volgende paragrafen zullen achtereenvolgens de verschillende aspecten per kenmerk 

behandeld worden en wordt ingegaan op de verwachte relaties tussen de kenmerken. 

3.2.1 Duurzaamheidsambities 

In de literatuur staat vooral het stellen van doelen centraal, in plaats van het formuleren van 

ambities. Dit geldt voornamelijk voor literatuur over persoonlijke ontwikkeling. De theorie 

geeft aan dat wanneer het voor iemand helder is welk doel te behalen is, het duidelijker is 

wat er verwacht wordt. Doelen geven een gevoel voor richting en van noodzaak. Doelen die 

als realistisch ervaren worden zijn vaak doeltreffender voor het veranderen van gedrag 

(Latham & Budworth, 2007). In dit onderzoek is een duurzaamheidsambitie een gesteld 

duurzaam doel.   

 

De relatie duurzaamheid en doelen stellen zijn in diverse onderzoeken aan de orde geweest. 

Latham & Budworth (2007) en Graaf (2010) argumenteren dat doelen stellen aanmoedigt tot 

alleen maar focussen op het resultaat, zonder ruimte te geven voor onderzoek, begrip of 

creativiteit. Zo wordt duurzaamheid vaak uitgedrukt in één getal. Het probleem is dat men 

niet realiseert waar dat getal voor staat. Ter illustratie: een ambitie van een GPR-score 8 

staat gelijk aan een van EPC 0,35 (bijlage 3)? Daarnaast worden ‘verkeerde’ ambities 

gesteld. Voor een wethouder is het gemakkelijk om een GPR-score van 8 als doel te stellen 

dan het optimaliseren van de 3P’s (People, Planet, Profit). Hierdoor worden allerlei 

oplossingen bedacht om toch de score te behalen. De gestelde duurzaamheidsambitie gaat 
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bepalen hoe een gebouw eruit komt te zien. En wie de hoogste score heeft wordt 

belangrijker dan het ontwikkelen van een functioneel gebouw.  

In het onderzoek van Kaper (2010) worden de diverse faalfactoren genoemd. Aan het 

formuleren van een duurzaamheidsambitie wordt weinig aandacht besteed. Er is behoefte 

aan duidelijke meetbare ambities, bijvoorbeeld in een ambitiedocument of een Programma 

van Eisen. De ambitie wordt vaak bepaald door de opdrachtgever en niet mede door de 

andere actoren. Het formuleren met gebruikers en adviseurs zorgt voor een gezamenlijk doel 

en daarmee voor meer commitment. Er worden geen specifieke stappen ondernomen om 

duurzame ambities vast te leggen, waardoor toetsen of het beoogde resultaat bereikt is 

moeilijk blijkt. Een ambitie welke nergens is vastgelegd, is ook niet bekend binnen het 

projectteam. Een wel vastgelegde ambitie wordt vaak niet of slecht gecommuniceerd naar de 

andere actoren. Deze faalfactoren hebben geresulteerd tot de opname van de aspecten 

‘formuleren’ en ‘communiceren’ in het conceptuele model. 

 

De toevoeging van het aspect ‘commitment’ in het conceptuele model is terug te leiden naar 

de definitie van Brundtland (1987). Brundtland geeft aan dat participatie de kern van het 

proces van duurzaam ontwikkelen is. In diverse onderzoeken wordt dit bevestigd. Genoemd 

worden: onvoldoende commitment van betrokkenen dan wel tekortschietend publiek 

draagvlak (Nozeman, 2008), de tegenstelling van het directe eigenbelang van actoren met 

het belang van de ontwikkeling en/of die van de opdrachtgever (Van Hal, 2003; Kaper, 

2010), geringe betrokkenheid van teamleden en een niet op samenwerking gerichte cultuur 

en attitude, met als gevolg weinig respect voor elkaars werk (SBR, 2005).  

 

In het conceptueel model heeft het kenmerk duurzaamheidsambities een directe relatie met 

de kenmerken ontwikkelproces en besluitvorming. Verwacht wordt dat wanneer de 

duurzaamheidsambities goed zijn geformuleerd, goed worden gecommuniceerd en er 

commitment is om de ambities te behalen, het een positief effect heeft op de organisatie van 

het ontwikkelproces. Ook is de verwachting dat de mate van onzekerheid hierdoor afneemt 

en daarmee ook het risico van de ontwikkeling. Duurzaamheidsambities heeft hiermee een 

indirect effect op het ontwikkelen van duurzaam vastgoed. 

3.2.2 Ontwikkelteam 

Een ontwikkelteam bestaat doorgaans uit een opdrachtgever (overheid / ontwikkelaar) en 

adviseurs waaronder een architect, een constructeur, een installatieadviseur, een 

projectmanager en een kostenadviseur. Soms wordt de aannemer en de gebruiker(s) ook 

betrokken in het ontwikkelteam. Steeds vaker wordt een duurzaamheidsspecialist 

toegevoegd aan het team (Kaper, 2010). 
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Voor dit onderzoek is het interessant om te weten of duurzaamheid invloed heeft op de 

teamrollen binnen een ontwikkelteam. In diverse onderzoeken is bestudeerd wat het verband 

is tussen duurzaamheid en de invulling van de teamrollen. Een succesfactor blijkt het 

hebben van een ‘Innovation champion’ in het ontwikkelteam (Van Hal, 2003). Een ‘innovation 

champion’ is een persoon met veel enthousiasme en vasthoudendheid. Vaak is dit 

besmettelijk binnen het team.  

 

Naast de toevoeging van een innovation champion aan het ontwikkelteam wordt er ook 

steeds vaker een duurzaamheidsspecialist toegevoegd. Uit onderzoek blijkt echter dat er een 

gebrek is aan duurzaamheidsspecialisten in het ontwikkelteam (Kaper, 2010). Hieruit blijkt 

dat er nieuwe teamrollen in het ontwikkelteam zijn ontstaan. Het gevolg is dat er 

onduidelijkheid over afspraken en verantwoordelijkheden kan ontstaan (SBR, 2005; Kaper, 

2010). De toevoeging van het aspect ‘teamrollen’ in het conceptuele model is hier naar terug 

te leiden. 

 

Een ander gevolg van duurzaamheid is dat de teamleden voldoende kennis moeten hebben. 

Het hebben van onvoldoende competentie is een faalfactor bij het ontwikkelen van vastgoed 

(SBR, 2005). Bij de selectie van partijen wordt te veel op de laagste prijs gelet en te weinig 

rekening gehouden met capaciteit, deskundigheid, organisatie en ervaring. Tevens wordt uit 

de praktijkervaring te weinig lering getrokken. Een gebrekkige projectorganisatie en 

deskundigheid leidt tot onvoldoende projectbewaking, het niet tijdig signaleren van 

problemen en het achterblijven van (tussentijdse) evaluaties. Ook is er een tekort aan 

opgeleid personeel. Het aspect ‘competenties’ is dan ook opgenomen in het conceptuele 

model.  

3.2.3 Ontwikkelingsproces 

Een project wordt vaak als succesvol beschouwd als, de projectdoelstelling tijd en geld, 

behaald worden en de opdrachtgever tevreden is (Aken, 1996). Naar de invloed van 

duurzaamheid op het projectresultaat is nog geen uitvoerig onderzoek gedaan. Dansen 

(2009) bevestigt dit door de uitspraak dat de procesaanpak voor het ontwikkelen van 

duurzaam vastgoed vaak onderbelicht wordt. De reeds beschikbare projectbeschrijvingen 

zijn veelal gericht op financiële en technische aspecten. Dit onderzoek doet een verkenning 

naar de invloed van duurzaamheid op het proces van het ontwikkelen van duurzaam 

vastgoed. Met als gevolg dat het aspect ‘organisatie’ opgenomen is in het conceptuele 

model.  
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In paragraaf 3.2.1 is aangegeven dat het kenmerk duurzaamheidsambities een direct effect 

heeft op de organisatie van het ontwikkelproces. Nozeman (2008) heeft de succesfactor ‘een 

goede interne en externe organisatie’ geïdentificeerd voor het ontwikkelen van vastgoed wat 

resulteert in dat de organisatie van het ontwikkelproces een direct effect heeft op het 

ontwikkelen van duurzaam vastgoed.  

 

De kenmerken ontwikkelteam en besluitvorming hebben een wederkerig effect op het 

ontwikkelproces. Bijvoorbeeld: bij de organisatie van een workshop duurzaamheid zijn 

teamleden noodzakelijk met voldoende kennis over duurzaamheid. Of de mate van risico in 

de ontwikkeling resulteert in het organiseren van beheersmaatregelen. Of de keuze voor een 

bepaalde methodiek om de haalbaarheid te toetsen vraagt om het voorzien in de juiste 

informatie. 

3.2.4 Besluitvorming 

Beslissen is het afwegen van alternatieven op basis van informatie tegen het besliscriterium. 

Dit betekent dat de ontwikkelaar moet afwegen of de investeringen in een project worden 

verhoogd en de activiteiten worden voortgezet onder de voorgestelde randvoorwaarden 

aangaande de kwaliteit, tijd en begroting. De informatie over deze randvoorwaarden is 

verwerkt in het besliscriterium, namelijk het rendement van een project (Gehner, 2003). Deze 

eenvoudige weergave van het besluitvormingsproces kan slechts dan plaatsvinden als er 

sprake is van complete en objectieve informatie waarover zekerheid bestaat. Bij 

projectontwikkeling is dit echter niet het geval en is sprake van beslissen met een bepaalde 

mate van onzekerheid, ofwel risico’s.  

 

Weinig onderzoek is gericht op welke invloed duurzaamheid heeft op de besluitvorming bij 

het ontwikkelen van vastgoed. Van Hal (2003) gaat wel in op de onzekerheid die duurzame 

maatregelen met zich mee brengt. Hoe weet je zeker dat de theoretische voordelen in de 

praktijk ook werkelijk worden gerealiseerd? Van Hal geeft aan dat door meer evalueren en 

door het bewijs van de geleverde kwaliteit te communiceren, bewijslast wordt gecreëerd. Het 

aspect ‘mate van risico en onzekerheid’ wordt verkend door het aspect toe te voegen aan het 

conceptuele model. 

3.2.5 Toetsen haalbaarheid 

Het aspect ‘methodiek toetsen financiële haalbaarheid’ is opgenomen in het conceptuele 

model, omdat veel traditionele haalbaarheidsstudies er niet in slagen om tot juiste 

investeringsbeslissingen te komen. Een van de problemen is dat kosten tijdens de exploitatie 

niet worden meegenomen in de haalbaarheidsstudie. Vooral bij duurzaamheid is de 

exploitatie van belang.  
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Life Cycle Costing (LCC) is een methodiek die hier wel rekening mee houdt (Gluch, 2003). Er 

zijn veel verschillende definities voor LCC, maar uiteindelijk verschillen deze maar weinig. 

LCC is een methodiek die wordt gebruikt bij planning, aanbesteding en andere activiteiten 

om een schatting van de kosten van de investering van een ontwikkeling, de aanschaf, de 

exploitatie, de instandhouding en de afstoting gedurende de levensduur van het gebouw te 

maken. Voorbeelden om deze techniek te gebruiken zijn bij de besluitvorming over de te 

volgende huisvestingstrategie, over het ontwerp of voor het afleiden en sturen de financiële 

planning voor de lange termijn. De andere gebruikte benamingen voor LCC zijn Total Cost of 

Ownership (TCO), Levensduurkosten en Life Cycle Economy (LCE). Life Cycle Economy 

(LCE) gaat nog een stukje verder dan LCC. Hierbij worden ook de opbrengsten 

meegenomen in analyse (Dell'Isola, 2002). Er is ook de nodige kritiek op het gebruik van 

LCC voor het nemen van investeringsbeslissingen. De LCC/LCE methodiek is niet nuttig 

wanneer een acuut investeringsprobleem speelt dat niet met toekomstige geldstromen kan 

worden beheerst. Soms kan het moeilijk zijn om te bepalen of, en zo ja in welke mate, 

bepaalde kosten moeten worden toegewezen. En alle relevante exploitatie-effecten 

(investering en exploitatie / kosten en opbrengsten) worden bij de LCE methodiek overwogen 

wanneer een vastgoedvraagstuk wordt behandeld, wat betekent dat de analyse erg 

arbeidsintensief is en dus significante kosten met zich meebrengt (Dell'Isola, 2002). 

 

In het onderzoek van Kaper (2010) worden enkele faalfactoren voor het toetsen van 

haalbaarheid bij projecten met een duurzaamheidsambitie benoemd. Zoals dat de kosten 

voor duurzaamheid zelden vooraf inzichtelijk worden gemaakt. Hierdoor is het moeilijk te 

sturen op een budget voor duurzaamheid. Vaak worden ook in het begin te snel 

materiaalkeuzes gemaakt op basis van kosten, terwijl later in het proces blijkt dat een ander 

materiaal meer geschikt is. Het resultaat is tijdsverlies en extra kosten. Een ander voorbeeld 

dat genoemd wordt is de toekenning van subsidies als een bepalende factor. Voor het 

verkrijgen van subsidie is namelijk een duidelijk geformuleerde ambitie vereist.   

 

Het beter inzichtelijk maken van de financiële consequenties van een investeringsbeslissing 

resulteert in een afname van onzekerheid en daarmee risico (Gehner, 2008). Het kenmerk 

‘toetsen van de haalbaarheid’ heeft hiermee een direct relatie met het kenmerk 

besluitvorming. 

3.3 Conclusie 

In dit hoofdstuk is deelvraag 4 behandeld. Deelvraag 4 gaat in op de vraag ‘Welke 

kenmerken dragen bij tot het verminderen van falen in het ontwikkelen van duurzaam 

vastgoed?’. Deze kenmerken zijn weergegeven in een conceptueel model (afbeelding 7). Op 
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basis van de inzichten ten aanzien van de vijf kenmerken en in relatie tot het ontwikkelen van 

duurzaam vastgoed uit het conceptuele model is de volgende set aan verwachtingen 

opgesteld: 

A1 Er is een positief effect van ‘formuleren duurzaamheidsambities’ op ‘organisatie 

ontwikkelproces’. 

A2 Er is een positief effect van ‘communiceren duurzaamheidsambities’ op ‘organisatie 

ontwikkelproces’. 

A3 Er is een positief effect van ‘commitment duurzaamheidsambities’ op ‘organisatie 

ontwikkelproces’. 

B1 Er is een positief effect van ‘formuleren duurzaamheidsambities’ op ‘de mate van 

risico en onzekerheid’. 

B2 Er is een positief effect van ‘communiceren duurzaamheidsambities’ op ‘de mate van 

risico en onzekerheid’. 

B3 Er is een positief effect van ‘commitment duurzaamheidsambities’ op ‘de mate van 

risico en onzekerheid’. 

C1  Er is een positief effect van ‘teamrollen ontwikkelteam’ op ‘het ontwikkelen van 

duurzaam vastgoed’. 

C2 Er is een positief effect van ‘competenties ontwikkelteam’ op ‘het ontwikkelen van 

duurzaam vastgoed’. 

D1 Er is een positief effect van ‘de organisatie van het ontwikkelproces’ op ‘het 

ontwikkelen van duurzaam vastgoed’. 

E1 Er is een positief effect van ‘het toetsen van de financiële haalbaarheid’ op ‘de mate 

van risico en onzekerheid’. 

F1 Er is een positief effect van ‘de mate van risico en onzekerheid’ op ‘het ontwikkelen 

van duurzaam vastgoed’. 

G1 Er is een wederzijds positief effect (directe feedback) tussen ‘de organisatie van het 

ontwikkelproces’ en ‘teamrollen ontwikkelteam’. 

G2 Er is een wederzijds positief effect (directe feedback) tussen ‘de organisatie van het 

ontwikkelproces’ en ‘competenties ontwikkelteam’. 

H1 Er is een wederzijds positief effect (directe feedback) tussen ‘de organisatie van het 

ontwikkelproces’ en ‘de mate van risico en onzekerheid’. 
 

In het volgende hoofdstuk worden deze set verwachtingen verkent in de werkelijkheid. Deze 

verwachtingen geeft de mogelijkheid om op zoek te gaan naar verbijzondering, detail, 

specificatie en concreetheid. 
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4 EMPIRISCH ONDERZOEK 

4.1 Inleiding 

Het doel van het empirisch onderzoek is het exploreren in de praktijk van de geformuleerde 

verwachtingen, voortkomend uit het literatuuronderzoek. Deze verwachtingen zijn aan het 

einde van hoofdstuk 3 geformuleerd in de vorm van een conceptueel model met een set 

verwachtingen. Door middel van een meervoudige casestudie wordt opzoek gegaan naar 

verschijnselen zoals, verbijzondering, detail, specificatie en concreetheid van deze 

verwachtingen. Dit hoofdstuk gaat nader in op de opzet van het empirisch onderzoek en de 

uiteindelijke resultaten.   

4.2 Opzet empirisch onderzoek 

Binnen dit onderzoek is gekozen voor een meervoudige casestudie. De reden voor die 

meervoudigheid is dat analytische generalisatie daardoor gemakkelijker wordt (Baarda, 

2009; Patton, 1980; Yin, 2009). In totaal worden vier cases onderzocht. Elke casestudie 

wordt uitgevoerd bij een opdrachtgever. Een case omvat het ontwikkelingsproces van 

duurzaam vastgoed. Dit proces wordt onderzocht vanaf het moment waarop de eerste 

ideeën ontstonden in de initiatieffase, tot het moment waarop de projecten worden 

gerealiseerd (ontwerpfase). Door meerdere cases te kiezen, en binnen de cases meerdere 

actoren te onderzoek, wordt de interne validiteit van het onderzoek versterkt (Baarda, 2009; 

Segers, 1999). 

4.2.1 Selectie van de cases 

Voorafgaand aan het daadwerkelijke casestudie-onderzoek is gezocht naar geschikte 

gevallen van duurzame vastgoedontwikkeling. Een eerste selectie is gemaakt op basis van 

praktische randvoorwaarden. De opdrachtgevers die meedoen aan het onderzoek moeten 

uiteraard beschikken over een ontwikkeling van duurzaam vastgoed. Om dit te borgen 

worden een aantal eisen aan de ontwikkeling bij de deelnemende opdrachtgevers gesteld. 

De aanwezigheid van globale ambities in de vorm van een visie, een ambitiedocument, een 

projectdoelstelling, en/of concrete maatregelen opgenomen in een programma van eisen zijn 

de minimale vereisten die aan de ontwikkeling worden gesteld. Ook moet het project de 

initiatief- en ontwerpfase in zijn geheel doorlopen hebben. Het proces van die projecten moet 

iets zeggen over de manier waarop duurzaamheid een rol heeft gespeeld in het 

ontwikkelingsproces.  

 

Binnen de groep van opdrachtgevers die voldoet aan de praktische randvoorwaarden is op 

methodologische gronden een verdere selectie gemaakt. Afhankelijk van het onderzoeksdoel 

kunnen cases worden geselecteerd op basis van vijf verschillende uitgangspunten (Patton, 
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1980; Segers, 1999). Allereerst kan een selectie van extreme of deviante gevallen worden 

gemaakt om inzicht te krijgen in afwijkingen van de ‘normale’ situatie. Een tweede 

uitgangspunt is kiezen voor typerende gevallen. Hier wordt voor gekozen om de ‘normale’ 

situatie inzichtelijk te maken. Het derde uitgangspunt is maximumvariatie. Voor het vinden 

van algemeen geldende relaties kan worden gekozen voor dit uitgangspunt. De gekozen 

cases zijn dan zodanig verschillend van elkaar dat ze samen een groter deel van de totale 

populatie dekken. Bij het vierde uitgangspunt geldt het omgekeerde: minimumvariatie. Deze 

manier van case selectie wordt toegepast als het onderzoek meer op overeenkomsten 

tussen vergelijkbare cases gespitst is. De vijfde en laatste uitgangspunt is kiezen voor 

kritische gevallen. Hierbij is dan de redenering dat wanneer bepaalde relaties zich in een 

kritische situatie voordoen, deze zeker in een ‘normale’ situatie van toepassing zijn. Dit 

onderzoek is erop gericht om uiteindelijk ook praktische aanbeveling te doen die ook door 

anderen dan de onderzochte opdrachtgevers kunnen worden toegepast. Daarom ligt het 

voor de hand om cases zo te selecteren dat een grote mate van maximumvariatie wordt 

verkregen. Met een maximumvariatie kan eerder sprake zijn van het generaliseren van 

uitspraken naar een groter toepassingsbereik. 

 

Tijdens het selectieproces is voor het verkrijgen van maximumvariatie vooral gekeken naar 

de gestelde duurzaamheidsambities en naar verschillen in de aard van de ontwikkeling. 

Uiteindelijk zijn er vier cases geselecteerd: Stadskantoor Rotterdam, Provinciehuis Utrecht, 

Park 20|20 te Hoofddorp en Hoofdkantoor AT Osborne te Baarn. Van de onderzochte cases 

heeft het Stadskantoor Rotterdam een Breeam ambitie. Het provinciehuis Utrecht had een 

Greencalc score als doelstelling. Park 20|20 omarmde het Cradle-to-Cradle (C2C) concept. 

Het Hoofdkantoor van AT Osborne is aangekocht door het Triodos vastgoedfonds op basis 

van het Triodos 4P model, waarmee de minimale maatstaf voor duurzaamheid is vastgelegd.    

Ook de locatie van de ontwikkeling varieert. Het Stadskantoor Rotterdam wordt in een 

binnenstedelijk gebied ontwikkeld. Het Provinciehuis Utrecht en Park20|20 worden op een 

bedrijven terrein ontwikkeld. Waar bij het Provinciehuis Utrecht het een renovatie van een 

bestaand kantoor betreft, wordt bij Park20|20 een gebied opnieuw duurzaam ontwikkeld. Het 

eerste gebouw van Park20|20 wordt als cases gehanteerd. Het Hoofdkantoor van AT 

Osborne betreft een renovatie van een bestaand landhuis in een landelijk gebied. 

De cases verschillen ook in soort vastgoed en omvang. Stadskantoor Rotterdam is een mix 

van een stadswinkel, kantoorruimte, woningen en parkeren. Provinciehuis Utrecht bestaat uit 

kantoorruimte en vergaderfaciliteiten. Park20|20 bestaat uit een kantoor volgens het nieuwe 

werken concept met een relatie naar de buitenruimten. Het hoofdkantoor van AT Osborne is 

een kleinschalig kantoor. De onderzochte cases zijn gevonden via internet en mijn netwerk. 

Op basis van informatie op websites en een telefonisch gesprek met een betrokkenen is 
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bekeken of de gevonden cases aan de gestelde randvoorwaarden voldeden. Voor cases die 

op basis van deze informatie geschikt leken zijn de opdrachtgevers benaderd voor een 

telefonisch gesprek. Met vier opdrachtgevers is een gesprek gevoerd. Dit gesprek is benut 

om nader in te gaan op de randvoorwaarden voor deelname aan het onderzoek. In het 

gesprek is verder aan de orde geweest wat het onderzoek inhoudt en welke concrete 

informatie binnen de casestudie kunnen worden bekeken. Uiteindelijk waren alle vier de 

opdrachtgevers bereid mee te werken aan het onderzoek.  

4.2.2 Dataverzameling binnen de cases 

Naast deskresearch is het interview gebruikt als methode van dataverzameling teneinde de 

geformuleerde verwachtingen te verkennen. De interviews bestaan deels uit gesloten vragen 

en deels uit open vragen. De gesloten vragen zijn voornamelijk gebruikt om over een aantal 

vragen concreet antwoordt te verkrijgen. De open vragen zijn gebruikt om specifiek door te 

vragen naar de visie van de geïnterviewden. Op deze wijze wordt de respondent geprikkeld 

om mee te denken over mogelijke verbetering in het ontwikkelen van duurzaam vastgoed. 

Het format van het interview is opgenomen in bijlage 5. De interviews zijn afgenomen bij 

actoren betrokken bij de vier specifieke vastgoedontwikkeling-cases. De betrokken actoren 

zijn onder te verdelen in opdrachtgevers en adviseurs. Het interview is gestructureerd 

overeenkomstig het conceptuele model. Hiermee wordt ingegaan op de volgende 

kenmerken: duurzaamheidsambitie, ontwikkelteam,  ontwikkelingsproces, besluitvorming en 

toetsen van de haalbaarheid.  

4.2.3 Analytische generalisatie 

Een belangrijke discussie bij het doen van casestudies gaat over de vraag in hoeverre op 

basis van de bevindingen bij, in dit geval, vier ontwikkelingen van duurzaam vastgoed 

conclusies kunnen worden getrokken die ook voor andere ontwikkelingen van duurzaam 

vastgoed relevant zijn. Hieronder wordt ingegaan op analytische generalisatie, een techniek 

waarmee de resultaten van casestudies via een koppeling met bestaande theorie een breder 

toepassingsbereik krijgen.  

 

Er zijn twee vormen van generalisatie: statistische en analytische generalisatie (Yin, 2009). 

Bij statistische generalisatie kan een steekproef, mits zorgvuldig geselecteerd, naar een 

populatie worden gegeneraliseerd. Op deze wijze kan worden onderzocht in welke mate een 

populatie bepaalde eigenschappen vertoont. Het vinden van dergelijke getallen is bij 

casestudies echter niet het doel van het onderzoek. Casestudies zijn wel op een andere 

manier geschikt om data naar een breder theoretisch kader te generaliseren (Segers, 1999; 

Flyvbjerg, 2007; Yin, 2009) namelijk door middel van analytische generalisatie. Analytische 

generalisatie houdt in dat de resultaten uit één of meerdere cases in verband worden 



 33 

gebracht met de bestaande literatuur over het betreffende onderwerp. Hierbij kan de data uit 

de cases de bestaande theorie versterken, nuanceren en/of aanvullen (Mitchel, 1983; Seale, 

1999). Volgens Mitchel (1983) is de mogelijkheid tot generalisatie vooral afhankelijk van de 

overtuigingskracht van de theoretische redenering. Analytische generalisatie wordt inmiddels 

in veel onderzoeken toegepast.  

 

De selectie van de cases speelt een belangrijke rol bij het vergroten van de mogelijkheden 

tot analytische generalisatie (Flyvbjerg, 2007; Yin, 2009). In paragraaf 4.2.1 is al ingegaan op 

de keuze voor een maximumvariatie tussen de cases in dit onderzoek. Ook het aantal cases 

speelt een rol bij de mogelijkheid tot analytische generalisatie. Hoe meer cases, hoe meer 

analytische generalisatie in beeld komt (Segers, 1999). In dit onderzoek is analytische 

generalisatie toegepast door het verbinden van de data uit de cases met de literatuur over 

falen, duurzaamheid en duurzaam vastgoed ontwikkelen.  

4.3  Analyse cases 

4.3.1 Respons en setting van de interviews 

De interviews hebben plaatsgevonden in een tijdsbestek van circa vier maanden. De 

respons van de beoogde deelnemers was redelijk hoog. Aanvankelijk zijn negentien experts 

benaderd waarvan uiteindelijk veertien personen bereid waren tot een interview. De non-

respons van vijf personen is voor een belangrijk deel te wijten aan de beperkte tijd. Het was 

lastig om op korte termijn de interviews in te plannen vanwege onder andere drukke 

agenda’s en andere prioriteiten. Dit gold met name voor de adviseurs. Bijlage 4 bevat een 

overzicht van de geïnterviewde respondenten. 

 

Het interview heeft bijna in alle gevallen op de eigen werkplek van de respondent 

plaatsgevonden, zonder dat de vragen tevoren kenbaar zijn gemaakt. De interviewverslagen 

zijn op verzoek beschikbaar.  

 

De setting bij alle interviews was open. De ontvangst was gastvrij en over het algemeen 

werd voldoende tijd vrij gemaakt voor de interviews. De interviews duurden gemiddeld 

anderhalf tot twee uur. De respondenten waren meer dan bereid om antwoord te geven op 

alle vragen. Doorgaans werd in het begin van een interview slecht naar de vragen geluisterd. 

De respondenten probeerde zoveel mogelijk informatie over het project te spuien. Later in 

het interview werd meer op de context ingegaan. Alle respondenten hebben aangegeven 

zeer nieuwsgierig te zijn naar de resultaten van het onderzoek. 
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In het algemeen viel op dat de respondenten voornamelijk reageerden vanuit hun eigen 

perspectief. Hierbij ontstonden duidelijke verschillen tussen de beelden van de 

opdrachtgevers en die van de adviseurs. Opvallend was dat opdrachtgevers positiever zijn 

over het verloop van het project. Waar opdrachtgevers zeer trots zijn op de behaalde 

duurzame resultaten willen adviseurs vaak nog veel meer bereiken, zoals een 

duurzaamheidsscore hoger dan de ambitie. De thema’s ‘ontwikkelteam’ en ‘ontwikkelproces’ 

werden door elkaar gehaald. Voor de respondenten was het zeer lastig hier onderscheid in 

te maken. Er werd gemakkelijker over het proces gepraat dan over het team. De adviseurs 

hadden weinig inzicht in de besluitvorming en de haalbaarheid van het project, waardoor zij 

niet diepgaand konden ingaan op de gestelde vragen.  

 

Bij het analyseren is gebruik gemaakt van het conceptueel model en een daarvan afgeleid  

codeschema. Coderen wordt beschouwd als een belangrijk hulpmiddel voor de analyse 

(Baarda, 2009). De benoemde aspecten in het conceptueel model zijn gehanteerd voor de 

codering van fragmenten uit de interviews (afbeelding 7) en verwerkt in een matrix. De 

gecodeerde matrix is op verzoek beschikbaar. Hiermee is de interne validatie verhoogd. De 

analyse richt zich op de rol die de aspecten spelen bij het falen in het ontwikkelen van 

duurzaam vastgoed, hoe deze zich tot elkaar verhouden en wat de relatie is tot het 

verminderen van het falen.  

4.3.2 Analyse casestudies: Stadskantoor Rotterdam 

Voor de ontwikkeling van het Stadskantoor wordt het 

monumentale Stadstimmerhuis aan de Meent en het 

Haagseveer herontwikkeld. Het kantoorgedeelte uit 

de jaren zeventig aan het Rodezand wordt vervangen 

door nieuwbouw. In de plint worden de Stadswinkel 

XL, kantoren voor gemeentelijke diensten en 

commerciële ruimten gehuisvest. In de hoge volumes 

komen appartementen. Het complex krijgt een 

meerlaagse ondergrondse parkeergarage. Het totale programma beslaat circa 46.000 m2 

BVO. De herontwikkeling is gestart in 2009, in 2014 wordt het gebouw opgeleverd. 

 

De gemeente Rotterdam wil ruimschoots voldoen aan de eisen van het Rotterdam Climate 

Initiative (RCI). Met dit project toont Rotterdam aan dat het mogelijk is om duurzaamheid te 

integreren in bijzondere binnenstedelijke architectuur. De herontwikkeling voldoet aan de 

meest strenge normen op het gebied van duurzaamheid. De ambitie is een Breeam score 

Excellent en een CO2 reductie van 65% ten opzichte van 1996 (Opdrachtgever). 
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Duurzaamheidsambitie: formuleren – Duidelijke formulering van ambities geeft in de 

uitwerking ruimte voor nuance en onduidelijkheid. Dit geldt zowel voor Breeam als de CO2-

reductie.  

 

‘Een keuze van een ambitie is lastig. Een label wordt gebruikt om aan iedereen te laten zien 

dat je echt wat kunt bereiken. Maar de werkelijke ambitie is dat je gewoon minder energie 

verbruikt en bewust gaat ontwerpen. Persoonlijk zie ik dus zo’n label als een tijdelijk incident. 

Net zoals een gebouw waterdicht moet zijn, zal een gebouw ook duurzaam moeten zijn. Ik 

denk dat het iets tijdelijks is om de bewustwording te bevorderen. Het zou echter mooi zijn 

als het echt goede labels worden. Dat de administratieve kant er een beetje af gaat. Dat 

langzamerhand duidelijk wordt waarop je je moet richten bij een label. Dan kan een label een 

heel goed instrument zijn’. (opdrachtgever)  

 

Uit de data blijkt dat de ambitie Breeam Excellent duidelijk en ondubbelzinnig geformuleerd 

is. Breeam gaf enige ruimte voor nuance. Zo bestaat het Stadskantoor uit een mix van 

functies, maar was er niet vastgesteld of Breeam Excellent voor het gehele gebouw, voor de 

kantoren, de woningen of de winkels gold. Deze ruimte voor nuance werd als prettig ervaren, 

aangezien er nog beperkte ervaring is met het ontwikkelen met een Breeam ambitie. 

 

‘Als er ambities geroepen worden die niet haalbaar zijn dan kun je nog een beetje 

nuanceren. Als je niet bekend bent met iets dan ga je juist niet nuanceren’. (adviseur) 

 

Door deze nuance is het mogelijk om de ambitie tijdens de ontwikkeling (indien nodig) bij te 

sturen, waardoor de kans op succes vergroot wordt. Niet elke respondent was positief over 

Breeam. Breeam blijkt een hele administratieve klus, waarbij het kruisje in het hokje bijna 

belangrijker is dan het duurzaamheidsaspect wat er achter zit. Ook de manier waarop de 

Breeam score behaald wordt, laat op sommige punten te wensen over. Zo kon bijvoorbeeld 

een extra Breeam credit behaald worden door alle winkels te voorzien van twee water 

meters. In het Stadskantoor zijn zeven kleine winkels aanwezig van ongeveer 100 m2 ten 

opzichte van een gebouw van 50.000 m2. Deze gemakkelijke manier om credits te verdien 

wordt beschouwd als een onvolkomenheid van Breeam.  

Een ander kritiekpunt was de bandbreedte van Breeam Excellent van 15 credits ten opzicht 

van het totaal van circa 70 credits. Of een gebouw aan de boven of de onderkant van de 

bandbreedte scoort maakt verschil. Daarom is een verfijning binnen de bandbreedte 

wenselijk. 
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De ambitie voor de CO2 reductie was niet helder geformuleerd en gaf ruimte voor 

dubbelzinnigheid. CO2 reductie wordt gesteld ten opzichte van het Bouwbesluit. Er was 

onduidelijkheid, doordat niet aangegeven was welk Bouwbesluit geldend was. De methodiek 

was wel duidelijk voor de respondenten.  

 

Een aantal respondenten misten de relatie met een integrale duurzaamheid. Er worden geen 

duidelijke uitspraken gedaan over wat onder integrale duurzaamheid precies verstaan wordt. 

 

‘En dan denk ik van als je nou zo integraal bezig bent met duurzaamheid en je zet alles op 

een rijtje, dan komen daar ook wel wat principes uit voor een gebouw. Maar het zou best 

eens kunnen dat we gaan voor een gebouw dat nog maar de helft zo groot is. Maar dat kan 

alleen maar voorkomen als je te principale hebt nagedacht over wat duurzaamheid is. Dat is 

heel wat anders dan zeggen: ik heb een 100% gebouw en ik moet een etiketje hebben met 

duurzaamheid erop. De vraag aan de adviseurs van: kom eens met maatregelen zoals 

groene daken, zonnepanelen… Dat is wat mij betreft allemaal buitenkant, maar geen 

integrale duurzaamheid.’ (adviseur) 

 

De ambities zijn vastgelegd in een ambitiedocument, een Programma van Eisen (PvE) en 

een convenant. Het ambitiedocument is opgesteld door het Ontwikkeling Bedrijf Rotterdam, 

welke is vertaald naar het PvE. In het convenant tussen allerlei ontwikkelaars van de stad 

Rotterdam zijn de Rotterdam Climate Initiative (RCI) doelstellingen opgenomen waar in het 

PvE naar verwezen wordt. Niet alle adviseurs waren op de hoogte van het bestaan van het 

ambitiedocument en het convenant, waardoor het begrip voor de gekozen ambities soms 

ontbrak. Het PvE is onderdeel van het contract met de architect en de adviseurs. Eventuele 

wijzigingen moesten worden verantwoord aan de Raad. De projectmanager had de rol om te 

controleren of de ontwerpen voldoen aan de gestelde eisen.  

 

‘Vanaf het begin is door de projectmanager geroepen: ‘Je hebt ervoor getekend!’ Iedereen 

die ging piepen werd aangesproken met je hebt ervoor getekend om Breeam Excellent te 

halen, dus je moet ervoor gaan.’ (adviseur) 

 

Het opnemen van de ambitie in een contractstuk stimuleert om te presteren. De prestatie kan 

niet getoetst worden. Al is de eindstreep behaald, dan nog kan de inzet van een adviseur 

niet gemeten worden. Het blijkt dat het contract vooral ervaren wordt als een 

inspanningsverplichting. Voor de aannemer is de contractverplichting zwaarder. De 

aannemer dient een gebouw te leveren wat voldoet aan de vraagspecificatie. De druk om te 
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presteren door het vastleggen van de ambities heeft een positieve invloed op het 

verminderen van falen.   

 

De ambitie is geformuleerd door de opdrachtgever. De gebruiker en de adviseurs hebben 

weinig invloed gehad. Bij de gebruiker was het wisselen van de gebruiker als gevolg van een 

verandering in het politieke beleid de oorzaak van de beperkte invloed. De adviseurs zijn pas 

geselecteerd na het formuleren van de ambities.  

 

‘Ik word niet goed van al die projecten waarbij ze zomaar iets roepen. Een getal, een iets… 

De kern is dat er eerst een studie gedaan moet worden en op basis daarvan moet een 

ambitie bepaald worden. Maar dat gebeurd 9 van 10 keer niet.’ (adviseur) 

 

Een succesfactor was dat bij de selectie van de architect een prijsvraag was uitgeschreven. 

Door deze prijsvraag is vooraf een korte studie gedaan naar de haalbaarheid van de 

ambities. Indien de ambities niet haalbaar waren, dan was dat vooraf duidelijk geworden. 

Wanneer een goede ambitiestudie voorhanden is, dan kan het ontwerpteam daarop bouwen. 

Hierdoor ontstaat een bepaald gevoel van zekerheid dat het gerealiseerd kan worden. Dit 

resulteert in een positief effect op de mate van risico en onzekerheid. De ambitie werd wel 

als zeer hoog ervaren. Dit werd als succesfactor ervaren, omdat een realistisch doel een 

positieve werking op het gedrag heeft. Een positief effect op het ontwikkelproces werd 

veroorzaakt doordat alle betrokkenen er 100% voor gingen. 

 

Duurzaamheidsambitie: communiceren – Bij het Stadskantoor heeft de politiek geuit dat ze 

voor duurzaamheid gaan. 

 

‘We roepen heel hard dat we het duurzaamste stadskantoor van Nederland ontwikkelen. Dat 

is enerzijds een groot risico, maar anderzijds zet het iedereen wel heel scherp. Iedereen 

weet waar we voor moeten gaan en dat betaalt zich ook uit.’ (opdrachtgever)  

 

Het uiten van de ambitie heeft een positief effect op het ontwikkelproces, omdat de inzet om 

de ambitie te realiseren groter wordt om een politieke flater te voorkomen. Er is wel twijfel of 

in de omgeving een gebouw met een Breeam Excellent certificaat wel herkend zou worden 

als een duurzaam gebouw. Het pr-verhaal waarom het gebouw duurzaam is, heeft wel wat 

hoofdbrekens gekost, aangezien het ontwerp uit veel glas, spectaculaire gevels e.d. bestaat. 

Door de communicatie kwamen veel mensen af op de ontwikkeling om te leren van de 

ervaringen. Veel aandacht werd besteed aan het delen van kennis. De opdrachtgever gelooft 

namelijk dat kennis delen hoort bij de echte insteek van duurzaamheid. Zo zal een volgende 
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ontwikkeling beter worden door de ervaring die is opgedaan bij de ontwikkeling van het 

Stadskantoor. 

 

Duurzaamheidsambitie: commitment – Adviseurs ervaren betrokkenheid van de 

opdrachtgever als zeer hoog en positief voor het proces. 

 

‘ De opdrachtgever heeft bij dit project heel veel inzet en ze stonden er helemaal achter. Dat 

merkte je ook meteen. Het was niet een doel op zich. Niet een nummertje. Maar ze hebben 

ook echt met alle menskracht meegeholpen om het tot een succes te brengen. Ze wilden ook 

de beleving, de uitstraling en het gevoel erbij.’ (adviseur) 

 

De gebruikers waren niet betrokken bij het vaststellen van de ambitie in het 

ambitiedocument, maar wel bij het opstellen van het Programma van Eisen. Echter door 

verandering van beleid zijn de gebruikers gewisseld. Om de Breeam credits te behalen 

kunnen een aantal prestatie-eisen vanuit de gebruiker niet gerealiseerd worden. De nieuwe 

gebruikers willen dit (nog) niet accepteren. De wisseling van gebruikers maakt dat de 

duurzaamheidsambities niet geheel gedragen worden door de gebruiker. Zo heeft de 

gebruiker een negatief effect op de ontwikkeling zolang zij alleen streven naar hun 

eigenbelang.  

 

Ontwikkelteam: teamrollen – Duurzaamheid had invloed op de invulling van de teamrollen.  

 

Zo is een duurzaamheidsspecialist toegevoegd aan het ontwikkelteam met de 

verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk duurzaamheid in het project te krijgen. Hoewel het 

betrekken van een duurzaamheidsspecialist als succesvol werd beschouwd, zou de 

opdrachtgever bij een volgend project de rol nog zwaarder aanzetten. De adviseur had 

moeite om niet te veel op de stoel van de architect of de installatieadviseur te gaan zitten. In  

de rol als gelijkwaardige adviseur wordt dit als zeer lastig ervaren. De integrale 

verantwoordelijkheid geven aan de duurzaamheidspecialist voor het behalen van de Breeam 

credits zou het proces mogelijk verbeter. Hierdoor kan meer druk worden uitgeoefend op het 

ontwerpen van goede oplossingen. Nu waren alle partijen verantwoordelijk om credits te 

halen, maar niemand was eindverantwoordelijk. 

 

Naast de duurzaamheidsspecialist is de innovation champion ook een nieuwe rol in het 

ontwikkelteam. Een innovation champion is een persoon met veel enthousiasme en 

vasthoudendheid om duurzaamheid te bereiken.  
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‘Op een gegeven moment zat de architect echt in een dip. Wat is hier nou duurzaam aan!? 

Toen reageerde iedereen weer van, oh ja het gaat niet alleen om die features, maar vroegen 

we ons weer af wat is nu echt duurzaamheid. We hebben geprobeerd er iets moois van te 

maken. Een mooi verhaal om de architect weer te motiveren. Ik en met z’n allen. Die dip was 

juist ook weer heel goed om iedereen bewust te maken van waar we eigenlijk mee bezig 

zijn…. Het versterkte uiteindelijk ons eindproduct. Het was een reflectie moment.’ (adviseur) 

 

Alle respondenten bevestigden dat deze rol wenselijk is. Echter niet elke respondent heeft de 

invulling van de rol innovation champion als succesvol ervaren. De wil was er wel, maar 

soms was het moeilijk om het team mee te trekken. Het is niet duidelijk of dit veroorzaakt 

werd door de prestatie van de innovation champion of door de bereidheid van het team om 

zich te laten inspireren en motiveren. 

 

Ontwikkelteam: competenties – Uit de data blijkt dat de kennis over duurzaamheid tijdens het 

proces aanzienlijk is toegenomen. Het ontbreken van voldoende kennis van de gestelde 

ambitie aan het begin van het project heeft geresulteerd in falen.  

 

‘Het grondig verdiepen in alle credits van Breeam had ons tijdens de sloop een paar meer 

punten kunnen opleveren. We hebben het gebouw daadwerkelijk fantastisch gesloopt. Het 

koper en het plastic gestript. Alles gescheiden ingezameld, maar we krijgen alleen geen 

credits. Omdat… iemand geen certificaat had. Heel veel zaken doen wij in de geest zoals het 

moet, maar we krijgen geen credits omdat we op het cruciale moment er vergeten een briefje 

bij te doen.’ (opdrachtgever) 

 

Een verklaring, voor het ontbreken van de benodigde kennis ten aanzien van het duurzaam 

ontwikkelen van het Stadskantoor, was dat het om één van eerste projecten in Nederland 

ging die de Breeam methodiek toepaste. 

 

‘Het waarom is lastig. Ik weet het niet precies… aan de ene kant moet je heel vroeg alle 

oplossingen gaan benoemen. En Breeam vraagt ook om hele uitgewerkte oplossingen. 

Terwijl we nu op hoofdlijnen een concept willen neerleggen.’(opdrachtgever) 

 

Het heel vroeg al benoemen van oplossingen vraagt om integraal ontwikkelen. Met name de 

installatieadviseur bleek moeite te hebben met het integraal werken aan 

duurzaamheidsoplossingen. De oorzaak is niet geheel duidelijk. De installatieadviseur is niet 

geïnterviewd, omdat hij niet bereid was om mee te werken aan dit onderzoek. Alle 

respondenten bevestigde echter wel dit probleem. Als mogelijke oorzaken werden genoemd: 
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gebrek aan tijd en/of een beperkt honorarium. Het kennisniveau werd niet aangemerkt als 

mogelijke oorzaak. Aangegeven werd dat ze wachten totdat de architect klaar was met 

ontwerpen, waarna pas oplossingen werden bedacht. Deze manier van werken past bij de 

traditionele manier van ontwikkelen en niet bij het integraal ontwikkelen van duurzaam 

vastgoed. Als een teamlid niet volledig mee doet aan het integraal ontwikkelen heeft dat een 

negatief effect op het ontwikkelen van duurzaam vastgoed door vertraging in het 

ontwerpproces. 

 

Ontwikkelproces: organisatie – Duurzaamheid heeft invloed op het proces.  

 

Een kritische assessor die meedenkt in het proces is een succesfactor voor het behalen van 

de duurzaamheidsambitie. Een assessor is degene die beoordeeld of een Breeam certificaat 

behaald wordt. Een kritische houding zorgt ervoor dat er vroeg in het proces gestuurd kan 

worden. Wanneer pas later in het proces bekend wordt dat credits niet behaald kunnen 

worden is het aanpassen van het ontwerp onmogelijk of zeer kostbaar. Een kritische 

assessor heeft een positief effect op de mate van risico en onzekerheid. 

 

Voor de ontwikkeling van het Stadskantoor werd een apart duurzaamheidsoverleg 

georganiseerd om te voorkomen dat duurzaamheid een apart punt op de agenda van het 

ontwerp wordt. Duurzaamheid krijgt dan niet de aandacht die het nodig heeft. Naast een 

afzonderlijk overleg werden ook workshops georganiseerd. Deze workshop hadden een 

positief effect op het ontwikkelteam. 

 

‘Het organiseren van de workshops is een succesfactor. Dat geeft veel meer binding aan de 

partijen onderling. Het zijn allemaal zeer gedreven vakmensen, die daar aan tafel zitten. Die 

elkaar omhoog tillen, lijkt het wel.’(adviseur) 

 

Zowel de opdrachtgever als de projectmanager geven aan dat ze de voorkeur hadden om de 

duurzaamheidspecialist in de initiatieffase al te betrekken, om zo eerder gebruik te maken 

van zijn competenties. Waarschijnlijk waren dan meer credits behaald, zoals de credits voor 

het slopen (zie beschrijving onder ‘competenties’). 

 

Een faalfactor in het ontwikkelingsproces was de eis om een Breeam ontwerpcertificaat te 

behalen. Normaal wordt een Breeam certificaat afgegeven op bestekniveau maar omdat het 

project op VO+ niveau werd aanbesteed, was een ontwerpcertificaat noodzakelijk. Om een 

ontwerpcertificaat te krijgen, dient te worden aangetoond hoe het ontwerp op bestekniveau 
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wordt vormgegeven. Dit heeft geleid tot een uitvoerige discussie met de assessor over de 

aan te leveren bewijslast.  

 

‘Hierdoor krijg je een hoop flauwekul. We hebben plaatjes uit een catalogus geknipt om te 

laten zien welke armatuur we krijgen.’ (adviseur) 

 

Het ontwerpcertificaat had een negatief effect op het proces. Het aanleveren van de 

bewijslast heeft tot veel weerstand geleid bij het ontwerpteam. In een voorlopig ontwerp- 

traject moesten sommige aspecten tot op bestekniveau worden uitgewerkt. Dit betekent 

zowel extra tijd als geld. 

 

Besluitvorming: mate van risico en onzekerheid –  De mate van risico en onzekerheid kan 

worden beheerst door aan het begin van een project een quickscan te doen. Zo worden de 

risico’s en de onzekerheden vooraf in kaart gebracht.  

 

‘Misschien is dat ook wel goed. Als je te veel na gaat denken over de risico’s is dat ook weer 

niet goed. Dat belemmerd dan juist. Ik vind het wel prima zo. Of het achteraf zo uitpakt, dat 

zien we dan wel weer. Je bent met iets beter onderbouwd al een stap verder.’(adviseur) 

 

De gevolgen op de lange termijn zijn vaak niet te overzien, waardoor een bepaalde mate van 

onzekerheid geaccepteerd moet worden. Een aantal maatregelen zijn in het proces 

ingebakken om meer zekerheid te krijgen. De aannemer moet bijvoorbeeld, op basis van het 

bestek, nogmaals een ontwerpcertificaat halen. Daarna moet bij oplevering het 

eindcertificaat behaald worden. Het behalen van de certificaten heeft gevolgen voor het 

proces, aangezien het een tijdrovende administratieve klus betreft. Een andere maatregel is 

dat de duurzaamheidsspecialist tot en met de oplevering de rol heeft om de duurzaamheid in 

het project te bewaken. Ook wordt zekerheid gezocht in het toepassen van duurzame 

oplossingen die voornamelijk gebaseerd zijn op bewezen technieken in plaats van innovatie. 

Vaak tot de teleurstelling van een adviseur. 

 

‘Ik zie bij heel veel projecten dat ze roepen dat ze best wel innovaties willen, maar uiteindelijk 

zie je gewoon dat opdrachtgevers risicomijdend zijn. Men wil gewoon zekerheid en dat vind 

ik wel jammer. Er mag wel wat meer gedurfd worden op het gebied van 

innovaties.’(adviseur) 

 

Het besluit om een volgende fase te starten wordt genomen met zeer veel aandacht voor het 

budget, de duurzaamheidsambitie en de kwaliteit. Daarnaast is er in minder mate aandacht 
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voor de risico’s en de opbrengsten en weinig aandacht voor de total cost of ownership 

(TCO). 

 

Toetsen van haalbaarheid: financieel – Hoofdzakelijk werd gestuurd op budget, het toetsen 

op exploitatiekosten was ondergeschikt.  

 

De haalbaarheid werd ook getoetst op de exploitatiekosten, maar niet in elke fase. Voor het 

behalen van een Breeam credit werd een TCO analyse gemaakt. De respondenten zien het 

toetsen van de TCO als verbeterpunt, aangezien de extra investering die gedaan werd zich 

terugbetaalde in een lagere exploitatielast. Met name in de besluitvorming wordt een 

toegevoegde waarde gezien. Het bleek lastig om het voordeel in de exploitatie om te zetten 

in meer investeringsruimte door gebrek aan financiering. 

 

Aan het plan is vooraf extra budget toegevoegd, doordat duurzaamheid extra geld kost. Het 

budget was niet als een belemmering ervaren.  

 

‘Ik vind dat het een proces ten goede komt als je zegt: een basis marktconform gebouw kost 

zoveel. Er zijn esthetische ambities en die kosten zoveel. En ik heb een 

duurzaamheidsambitie en daar heb ik zoveel voor over. Opdrachtgever gooien het te 

gemakkelijk op een hoop. Ze hebben vreselijk veel ambities, maar eigenlijk hebben ze er 

geen budget voor. Deze manier helpt de opdrachtgever te bepalen wat zijn ambities nu echt 

zijn en waar ze het geld voor over hebben, Maar het helpt ook in de discussie met het 

ontwerpteam om hun de goede kant op te sturen.’(adviseur) 

 

Subsidies hebben geen invloed gehad op het formuleren van de duurzaamheidsambities, 

omdat er geen gebruik gemaakt is van subsidies. 

 

Het vooraf toetsen van de haalbaarheid was wel geprobeerd, maar werd als zeer moeilijk 

ervaren. Er waren twijfels over de competenties van de uitvoerende partij. Door gebruik te 

maken van een prijsvraag is de architect gestuurd om een ontwerp te maken binnen budget. 

De architect heeft dus vooraf moeten toetsen. 

4.3.3 Analyse casestudies: Provinciehuis Utrecht 

Voor de ontwikkeling van het Provinciehuis Utrecht 

wordt het voormalig hoofdkantoor van Fortis 

herontwikkeld. Een markante toren aan de rand van de 

stad en in het hart van de provincie Utrecht. In het 
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nieuwe plan wordt het interieur van de 88 meter hoge ‘schijf’ heringericht. Het nieuwe 

interieur bevat kantoorruimte voor de ambtelijke organisatie, publieke ruimten, 

bestuurscentrum en een restaurant. Per januari 2012 heeft de provincie Utrecht zijn intrek 

genomen in het gebouw. 

 

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht geeft aan dat duurzaamheid 

de belangrijkste factor in het programma van eisen is. De ambitie is een Greencalc score van 

180. Daarnaast is de gemiddelde jaarlast van maximaal € 5,4 miljoen een zeer duidelijk 

randvoorwaarde. Wijzigingen ten opzichte van ramingen en uitgangspunten dienen steeds 

doorgerekend te worden naar de gemiddelde jaarlast. Het bedrag dat in het gebouw 

geïnvesteerd wordt ter verbetering van de duurzaamheid moet in de afschrijvingsperiode van 

het gebouw terugverdiend worden (opdrachtgever).     

 

Duurzaamheidsambitie: formuleren – Een Greencalc ambitie van 180 is een oppervlakkige 

en een lage ambitie. 

 

De Greencalc score van 180 was afgeleid van het beschikbare budget. Naast Greencalc is 

Breeam in use gebruikt als toetsingsmiddel en niet als ambitie. Duurzame maatregelen, die 

buiten de gestelde ambitie kostenneutraal zijn door te voeren of terug zijn te verdienen in de 

exploitatie, zijn geïmplementeerd. De ambitie van een Greencalc van 180 is duidelijk 

geformuleerd. De adviseurs vinden de ambitie te oppervlakkig.  

 

‘Het Bouwbesluit haalt zo’n 170 a 180, dus van een echte ambitie kun je niet echt spreken. 

Vanuit mijn vakgebied had ik een veel hogere ambitie willen hebben. Maar aan de andere 

kant is het wel een bestaand pand wat ze gaan verduurzamen. Je bespaart sowieso. Anders 

was er een andere huurder ingekomen en die was er zo ingegaan. Dan had je die besparing 

niet gehad. Dat is dus positief. Echter als je kijkt naar de eerdere ambities van de Provincie 

dan hebben ze wel concessies gedaan.’(adviseur) 

 

De architect heeft een eigen ambitie gekoppeld aan de keuze van materialen. Zij hebben de 

keuze van materialen gekoppeld aan de levensduur van de gebouwonderdelen, oftewel 

levensduurzaamheid. De beperkte ambitie had invloed op de inzet van de adviseurs. De 

ambitie was veel te gemakkelijk haalbaar, waardoor de adviseurs niet zijn uitgedaagd en er 

kansen onbenut zijn gebleven. Wel heeft de duidelijk geformuleerde ambitie gezorgd voor 

een gestroomlijnd proces.  
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De ambitie is vastgelegd in het Besluit Gedeputeerde State en de eisen zijn geformuleerd in 

een Programma van Eisen. Zowel de politiek, voorzien van adviezen van adviseurs, als de 

gebruiker hebben veel invloed gehad op het bepalen van de duurzaamheidsambitie. De 

realiseerbaarheid van de ambitie is van te voren getoetst. Tevens is getoetst of het budget 

toereikend was.  

 

Duurzaamheidsambitie: communiceren – De ambitie is niet duidelijk binnen het 

ontwikkelteam gecommuniceerd.  

 

De onduidelijkheid over de ambitie bleef constant over het team hangen. De verschillende 

inzichten over welke ambitie behaald moest worden verstoorde het proces. De organisatie 

had een bredere ambitie dan gesteld is dit project. Hierdoor zijn geen acties ondernomen om 

het draagvlak voor de duurzaamheidsambitie te verbreden.  

 

Duurzaamheidsambitie: commitment – Door de tegenvallende ambitie was er weinig 

commitment van het ontwerpteam.  

 

‘Het Provinciehuis Utrecht is voor mij niet het project waar ik trots op ben als ik denk aan 

duurzaamheid. Er was veel meer te behalen. Er is te veel gestuurd op tijd en geld. Er zat 

veel meer in…’(adviseur) 

 

Aanvullend werd de grote afstand tot de besluitvorming aangemerkt als oorzaak dat de 

betrokkenheid laag was. De prioriteit van de Provincie Utrecht was het binnen de tijd en 

budget realiseren van de ontwikkeling, omdat de huur van het vorige provinciehuis al 

opgezegd was. En door vertraging in de besluitvorming was er grote druk op de planning 

ontstaan. Duurzaamheid kreeg daardoor een lagere prioriteit met als gevolg een lage 

betrokkenheid van het ontwerpteam. 

 

Ontwikkelteam: teamrollen – De rolverdeling binnen het team was onduidelijk, waardoor 

onduidelijkheid ontstond over wie nu verantwoordelijk was voor duurzaamheid. 

 

Een duurzaamheidspecialist was toegevoegd aan het ontwikkelteam. Echter, de 

duurzaamheidspecialist werd tegengewerkt door de installatieadviseur. Enerzijds werd dit 

veroorzaakt doordat de ambitie laag was waardoor de werkzaamheden van de 

duurzaamheidspecialist en de installatieadviseur elkaar overlapten en omdat door de 

opdrachtgever geen duidelijk rolverdeling werd aangegeven. Anderzijds had de 

duurzaamheidspecialist geen offerte ingediend en bij een mogelijk vraag moest ad hoc 
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gereageerd worden. Dit was erg lastig omdat het project met name op tijd en geld werd 

gestuurd en niet op duurzaamheid. De duurzaamheidspecialist was hierdoor niet tevreden 

over zijn rol.   

 

In het ontwikkelteam was een innovation champion aanwezig. De rol werd als belangrijk 

ervaren. Diverse personen werden gezien als innovation champion. Als verbeterpunt is 

aangegeven dat deze rol beter geformuleerd moet worden. Aangegeven werd dat de rol 

vervuld moet worden door iemand met status en invloed. Voor de projectmanager was de 

innovation champion lastig voor de voortgang van het proces. 

 

‘Ik snap wat hij wilde, wat hij aan het doen was. ik kon hem volgen. Hij had ook van ‘ok dit is 

besloten, dus we laten het los’. Terwijl de provinciale medewerker het op een andere manier 

weer probeerde. Dat is in het proces natuurlijk heel irritant. Als projectleider wordt je proces 

verstoord, maar je moet ook elke keer dezelfde vraag beantwoorden, maar dan vanaf een 

andere kant.’(opdrachtgever) 

 

Ontwikkelteam: competenties – Door de lage ambitie was er niet meer kennis noodzakelijk 

voor duurzaamheid.  

 

Wel was de algemene indruk dat de projectmanager minder kennis en ervaring met 

duurzaamheid had dan de rest van het team. Dit werd niet als negatief ervaren.  

 

Ontwikkelproces: organisatie – Door de lage duurzaamheidambitie heeft de afdeling milieu 

zich ingezet om meer te bereiken dan de gestelde ambitie van een Greencalc 180.  

 

De betrokkenheid en de bereidheid van de gebruiker om veel energie te stoppen in het 

bereiken van duurzaamheid werd als succesfactor aangemerkt.  

 

De haast, veroorzaakt door een strakke planning, had tot gevolg dat duurzaamheid te weinig 

aandacht heeft gekregen. Echter een positief gevolg hiervan was dat de besluitvorming door 

de politiek opvallend snel en effectief was.  

 

Vanuit het ontwerpteam is een werkgroep duurzaamheid georganiseerd. Deze werkgroep 

gaf advies aan het bouwmanagement team. De werkgroep is gestart na een half jaar. Alle 

respondenten vinden dat de werkgroep al bij de start van het project georganiseerd moest 

worden.  
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Besluitvorming: mate van risico en onzekerheid – Door de lage ambitie was er weinig 

onzekerheid over het behalen van de duurzaamheidambitie.  

 

Voornamelijk lag de focus op de risico’s met betrekking tot tijd en geld. De algemene 

houding was dat de nieuwe werkelijkheid op dat moment is. Oftewel de onzekerheden 

worden getoetst en daarop wordt een besluit genomen. Wat uiteindelijk resulteert in 

accepteren van de gevolgen. 

 

‘Besluitvorming in een politieke omgeving is een risico, omdat het beleid om de vier jaar kan 

veranderen. Bijvoorbeeld als ik vier jaar geleden duurzaamheid niet noemde, dan werd ik 

daar op aangesproken. Nu zal er geen haan naar kraaien’.(opdrachtgever) 

 

Men is zeker dat de ambitie behaald wordt omdat een duurzaamheidsambitie van Greencalc 

180 niet moeilijk te behalen is. Eventuele risico’s worden geaccepteerd. De keuzes voor 

duurzame oplossingen zijn risicomijdend en dus gebaseerd op bewezen technieken. 

 

De besluiten om naar een volgende fase te gaan zijn genomen op basis van het budget, de 

jaarlasten, de duurzaamheidsambitie, risico’s en kwaliteit. De kritiek op de besluitvorming 

was dat het over te veel schijven ging. Van de architect naar de projectmanager, van de 

projectmanager naar de projectleider, van de projectleider naar de provincie. Hierdoor werd 

de besluitvorming ingehaald door het ontwerpproces. 

 

Toetsen van de haalbaarheid: financieel – De haalbaarheid werd in elke fase op jaarlasten 

getoetst.  

 

De keuze om de haalbaarheid op jaarlasten te beoordelen is als succesvol ervaren. Hierdoor 

was het mogelijk om de voordelen van een duurzame maatregel te kapitaliseren om zo extra 

budget te verkrijgen. De meningen over het budget als belemmering waren tegenstrijdig. De 

opdrachtgever gaf aan dat het budget was afgestemd op de ambitie. Terwijl de adviseurs 

van mening zijn dat de ambitie te laag is door het budget. Beide meningen zijn correct en 

worden bepaald door het perspectief hoe de vraag benaderd wordt. 

 

Subsidies hebben geen invloed gehad op het formuleren van de ambitie, omdat er geen 

subsidie is toegepast. De duurzaamheidsambities zijn vooraf getoetst op het budget, de 

jaarlasten en de ambitie. Hierdoor was vooraf duidelijk dat alle drie de factoren haalbaar 

waren. Dit maakte het proces makkelijker omdat iedereen wist waar zij aan toe waren. 
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4.3.4 Analyse casestudies: Park20|20 te Hoofddorp 

Park 20|20 is een full service Cradle to Cradle 

werkomgeving in Hoofddorp. Park 20|20 heeft als 

ambitie om de schoonste, meest inspirerende en 

productieve werkomgeving te realiseren tot op 

heden.  

 

Duurzaamheid wordt bereikt door toepassing van de Cradle to Cradle-filosofie (C2C), 

geïntroduceerd door de Amerikaanse architect William McDonough en de Duitse chemicus 

Michael Braungart. Naast C2C is de ambitie ‘een park zonder stekker’. Tot op heden is dit 

technisch nog niet mogelijk. Ook wordt gebruik gemaakt van de Breeam certificering. Park 

20|20 is een ontwikkeling waarbij de evolutie van duurzaamheid terug te vinden is in de 

ontwikkeling van de gebouwen op het park. Bijvoorbeeld: het eerste gebouw heeft een 

Breeam ‘Very good’ certificaat. Nu worden een tweetal paviljoens ontwikkeld die zeer 

waarschijnlijk het Breeam ‘Outstanding’ certificaat zullen ontvangen. Voor dit onderzoek is de 

ontwikkeling van het eerste gebouw, het BSH gebouw, als case gebruikt. (opdrachtgever)  

 

Duurzaamheidsambitie: formuleren – Een C2C ambitie is nog beperkt. 

 

C2C zet voornamelijk in op de materialen die gebruikt worden. Dat betekent dat de 

materialen dan ook wel voorhanden moeten zijn. Dat is het grootste handicap op dit moment 

bij een C2C ambitie. Er zijn processen opgestart om producenten te stimuleren om 

certificaten te behalen op het gebied van C2C, zodat hun materialen gebruikt kunnen 

worden. Dit blijken moeilijke processen, de één werkt wel mee en de ander niet. Hoewel de 

lat voor C2C erg hoog ligt concentreert de methodiek zich alleen op materialen. Vandaar is 

de Breeam methodiek als aanvulling gebruikt. 

 

‘Ben je gebonden aan een certificeringsystematiek? Eigenlijk zeg ik van nee. Er is er niet één 

100% sluitend op ons park. Het is wel gemakkelijk om een systematiek, die meerdere 

mensen gebruiken, als benchmark er naast te houden. Dat kan het best uitgelegd worden 

als: je kunt bij een duurzaamheidstraject spreken van koplopers, een peloton en mensen die 

er niet zoveel aan doen. Voor het peloton is Breeam of een soort gelijke methodiek perfect. 

Voor de koplopers is het mooi om er naast te houden, om te benchmarken, maar eigenlijk 

gaan we een stapje verder. Ik denk dat wij ons bij de koplopers moeten 

rekenen.’(opdrachtgever) 
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Als succesfactor wordt aangemerkt dat de ambities op een hoog abstractie zijn 

geformuleerd. Het gevolg is dat de opdrachtgever niet verleid is om allerlei barrières op te 

werpen om te ambities te realiseren. Een stekkerloos park is nu nog niet realiseerbaar. Als 

strategie wordt gebruikt, het blijven aanpassen aan de omgeving en de veranderende stand 

van de techniek. Hierdoor blijft de ambitie overeind, maar wordt het uiterste gehaald uit wat 

op dat moment te realiseren is. 

 

De ambities zijn vastgelegd in een ambitiedocument, de grondovereenkomst en het contract 

met de eigenaar en huurder. De ambities zijn vastgelegd als richtlijnen. Dit geeft geen 

garanties op de te leveren prestaties, maar wel de mogelijkheid om tot het uiterste te gaan. 

De ambities zijn geformuleerd door zowel de opdrachtgever, de ontwikkelaar als de 

gebruiker. Het is een gezamenlijk initiatief. 

 

Duurzaamheidsambitie: communiceren – Er werd veel aandacht besteed aan het 

communiceren van de duurzaamheidsambitie.  

 

Het doel was om de huurders en de vastgoedmarkt te overtuigen van het feit dat 

duurzaamheid de toekomst is. Hierdoor was het draagvlak verbreed, wat geconcludeerd kan 

worden door de grote belangstelling voor de ontwikkeling van Park20|20.  

 

Duurzaamheidsambitie: commitment – Dat BSH de eerste klant van Park20|20 was en 

daarmee commitment uitsprak en betrokkenheid toonde is een succesfactor.  

 

Ook de bereidheid van de partners om bij de eerste ontwikkeling op het park te investeren 

werd genoemd als succesfactor. De prioriteit om duurzaam te ontwikkelen was zeer hoog. 

Door monitoring van de prestaties tijdens het gebruik blijft de ontwikkelaar gecommitteerd 

aan zijn ambities.   

 

Ontwikkelteam: teamrollen – In het ontwikkelteam is niet apart een duurzaamheidspecialist 

toegevoegd.  

Voor de C2C ambitie werd die rol ingevuld door de architect. Indien specialistische kennis 

noodzakelijk was werd dit ingekocht.  

 

De rol van innovation champion werd ingevuld door de architect McDonough en de directeur 

van de ontwikkelaar. Zij waren de aanjagers van duurzaamheid in het project. McDonough is 

een Amerikaanse architect. Vanuit praktische invulling was er ook een Nederlandse architect 

betrokken. Deze samenwerking zorgde voor onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden. 
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Het gevolg was dat de te maken keuzes werden uitgesteld, doordat mensen op elkaar 

wachten.  

 

Ontwikkelteam: competenties – De ontwikkelaar had vooraf te hoge verwachtingen van de 

kennis en kunde van de ingeschakelde partijen.  

 

Ze zijn tot de conclusie gekomen dat ze zelf alles moet ontdekken. Dit betekent dat het 

opdoen van kennis meer tijd en geld kost en georganiseerd moest worden. 

 

Ontwikkelproces: organisatie – De ontwikkelaar heeft veel aandacht besteed aan het 

mobiliseren van de vraagkant.  

 

Ze ervaren het als een beperking, dat kantoorgebruikers niet bekend zijn met de voordelen 

van een duurzaam kantoor. 

 

‘Vaak worden kantoorgebruikers bijgestaan door een adviseur. In de regel is dat de makelaar 

en die heeft weinig kennis van duurzaamheid. Alle gebouwen zijn duurzaam en waarom zou 

daar nog onderscheid in zijn? Zij benaderen het nog zo ontzettend traditioneel, dat de klant 

onvoldoende goed wordt gebrieft. Je kunt al je stukken inleveren en je verhaal vertellen in 

een uur, maar daarmee breng je de klant niet op het niveau waarop je ze eigenlijk wilt 

hebben. En die adviseurs kunnen het niet of willen het niet. Dit is de grootste beperking op 

dit moment bij het ontwikkelen van duurzaam vastgoed. Als zo’n klant eenmaal aan tafel zit 

en we gaan het traject door, dan zie je een gedragsverandering ontstaan.’(opdrachtgever)  

  

Er is een nieuwe samenwerkingsvorm vastgesteld voor het ontwikkelteam. Het doel was 

integraal ontwerpen door met het hele ontwerpteam aan tafel te zitten. Het blijkt dat niet 

iedereen dat kan, waardoor de samenwerkingsvorm beperkingen oplevert. Als beperkingen 

werden genoemd dat partijen niet altijd aanwezig waren waardoor informatie verloren ging. 

Daarnaast werd aangegeven dat partijen niet voorbij hun eigen vakgebied konden kijken 

waardoor integraliteit lastig was.  

 

Uit de data komen een aantal verbeterpunten naar voren. Het voorlopig ontwerp zwaarder 

maken door probleempunten uit eerdere ontwikkelingen in te brengen. Hierdoor kunnen 

problemen eerder getackeld worden en besluitvorming vervroegd worden. Het proces wordt 

positief beïnvloed door het in het kaart brengen van de nog te nemen besluiten.  
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Besluitvorming: mate van risico en onzekerheid – Bij het realiseren van de 

duurzaamheidsambities wordt met risico en onzekerheid omgegaan door stap voor stap het 

proces te doorlopen.  

 

De insteek van de ontwikkelaar is: je bent pionier of niet en daar horen onzekerheden en 

risico’s bij. Het blijven uitstellen van besluiten heeft een negatief effect op het eind resultaat. 

Het uitstellen kan leiden tot iets onhaalbaars. Maar indien iets wel succesvol is kan het zijn 

dat er geen markt voor is of het blijkt dat de ontwikkeling een te mooi ontwerp betreft met te 

veel duurzaamheidsmaatregelen en daarmee te duur is. 

 

De keuze voor duurzame oplossingen zijn gebaseerd op bewezen technieken, maar dat 

betekent niet dat er voor innovatie uit de weggegaan wordt. De verantwoordelijkheid voor 

innovatie wordt bij de aannemer neergelegd. De partij die aangeeft dat iets werkt moet ook 

de verantwoordelijkheid nemen.  

 

Het besluit om een volgende fase te starten wordt genomen met zeer veel aandacht voor het 

budget, de duurzaamheidsambitie en de kwaliteit. Daarnaast is er in minder mate aandacht 

voor de risico’s en de opbrengsten en weinig aandacht voor de total cost of ownership 

(TCO). 

 

Toetsen van de haalbaarheid: financieel – Het budget was een belemmering en de 

haalbaarheid werd niet getoetst op de exploitatiekosten.  

 

De exploitatiekosten zijn wel inzichtelijk gemaakt aan de hand van kengetallen om aan te 

tonen wat de voordelen qua huisvestinglasten zijn. 

 

Het budget was een belemmering want anders was de ambitie van een stekkerloos park al 

behaald. De duurzaamheidsmaatregelen hebben extra geld gekost. De extra kosten voor de 

grote zaken zijn gefinancierd via een leaseconstructie. Daarnaast heeft de klant zelf ook een 

investering gedaan. De extra kosten konden niet via extra huur worden gefinancierd. 

 

‘Het is niet zo dat wij euro’s extra huur vragen, of krijgen, omdat wij zo’n duurzaam gebouw 

ontwikkelen. Dat is nog een manco in deze markt. Het gebouw heeft wel meer waarde, maar 

we krijgen het in huur nog niet terug. Vaak willen klanten alleen maar komen tegen dezelfde 

huurprijs. Dat kan dus niet altijd. Waar vaak een groot verschil in zit zijn de incentives. Daar 

hebben we pas een misser door gehad. Doordat wij een duurder gebouw hebben en net 

zoveel grondprijs betalen, blijft er minder geld over om incentives te geven. De concurrentie 
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kan wel meer incentives geven. Dat rekent de klant niet uit, of wil niet begrijpen dat door de 

een betere exploitatie de total cost of ownership lager is.’(opdrachtgever) 

 

Subsidies spelen geen rol bij de keuze van duurzame oplossingen. De haalbaarheid is van te 

voren getoetst met behulp van een dynamisch rekenmodel van grof naar fijn.   

 

4.3.5 Analyse casestudies: Hoofdkantoor AT Osborne te Baarn 

AT Osborne is sinds half maart 2009 te vinden in haar 

nieuwe hoofdkantoor aan de J.F. Kennedylaan 100 in 

Baarn. Een gebouw met karakter, als rijksmonument 

en als voorbeeld van een duurzame en innovatieve 

renovatie. Eigenaar Triodos Vastgoedfonds en 

huurder AT Osborne hebben gezamenlijk het gebouw 

herontwikkeld. Het gebouw is deels gestript en 

teruggebracht in oorspronkelijke staat. Toegevoegd zijn innovaties op het gebied van 

duurzame en ecologische materiaaltoepassingen, bijzondere isolatietechnieken en een 

klimaatinstallatie met warmte- en koude-opslag die CO2-uitstoot en het energieverbruik 

drastisch verminderen. Het gebouw is door Triodos Vastgoedfonds aangekocht op basis van 

het Triodos 4P model. Hiermee is de minimale maatstaf voor duurzaamheid vastgelegd. Qua 

ambitie is niet gekozen voor een specifiek doel maar de filosofie van AT Osborne: ‘met 

respect voor het bestaande zoeken naar de oplossingen van morgen’ toegepast. 

(opdrachtgever) 

 

Duurzaamheidsambitie: formuleren – Triodos Vastgoedfonds en AT Osborne hadden een 

gezamenlijk doel, waar de belegger en de gebruiker samen ervoor gaan.  

 

De ambities waren verdeeld in ‘must have’ en ‘nice to have’. De ‘must have’ ambities 

bestonden uit comfortklasse B passend binnen budget en planning en een besparing van 

een x% van de exploitatiekosten. De ambitie is geformuleerd door de belegger en gebruiker 

en vastgelegd in het huurcontract. De vastgelegd prestaties zijn toetsbaar tijdens het 

gebruik. Zo zijn bijvoorbeeld het energielabel, het gasverbruik en de energiekosten 

opgenomen in het huurcontract. 

 

Duurzaamheidsambitie: communiceren – De ambities zijn zowel bij AT Osborne als Triodos 

duidelijk gecommuniceerd.  
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Uit de interviews is naar voren gekomen dat de ambities voor alle partijen duidelijk waren. Dit 

leverde geen problemen op tijdens het proces van ontwikkeling. 

 

Duurzaamheidsambitie: commitment – AT Osborne had de rol zowel als gebruiker en als 

adviseur.  

 

Hierdoor waren de aantal actoren beperkt en had het proces geen last van eventuele 

tegenstrijdige belangen. Alle actoren geven aan dat de prioriteit van duurzaam ontwikkelen 

zeer hoog was. 

 

Ontwikkelteam: teamrollen – In het ontwikkelteam was geen duurzaamheidspecialist 

aanwezig, maar wel een innovation champion.  

 

De duurzaamheidspecialist was niet noodzakelijk door het ontbreken van ambitie waar 

specifieke kennis voor noodzakelijk was. De innovation champion was verantwoordelijk voor 

het realiseren van veel ‘nice to have’ ambities. 

 

Ontwikkelteam: competenties – Uit de data blijkt dat het kennisniveau van de ontwikkelaar, 

de adviseurs en de gebruikers hoog was.  

 

De expertise van de gebruiker werd aangemerkt als succesvol voor de ontwikkeling. Door 

deze expertise zijn meerdere ‘nice to have’ ambities alsnog gerealiseerd. 

 

Ontwikkelproces: organisatie – Uit de data blijkt dat de samenwerking, tussen de gebruiker 

en de belegger, een positief effect had op de ontwikkeling.  

 

Doordat het ontwerpteam voornamelijk bestond uit de gebruikers, oftewel de gebruikers zijn 

qua professie adviseurs, werd gecommuniceerd via korte lijnen. Er was een apart 

duurzaamheidsoverleg ingevoerd om duurzaamheid voldoende aandacht te geven.  

  

Besluitvorming: mate van risico en onzekerheid – De risico’s en onzekerheden waren 

beperkt door het doorrekenen van de maatregelen en de keuzes van de duurzame 

maatregelen zijn gebaseerd op bewezen technieken.  

 

Het besluit om een volgende fase te starten wordt genomen met zeer veel aandacht voor het 

budget, de duurzaamheidsambitie, de total cost of ownership (TCO), de opbrengsten en de 

kwaliteit. Daarnaast is er in minder mate aandacht voor de risico’s. 
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Een veel voorkomend dilemma bij de besluitvorming was de keuze tussen esthetica, korte 

termijn, en de TCO, lange termijn. Dit dilemma gaf druk op het proces en het budget. 

Uiteindelijk zijn keuzes gemaakt tussen een oplossing welke een eenmalige kans zijn of later 

ter verbetering uitgevoerd kunnen worden. Een voorbeeld is het isoleren van de begane 

grond vloer. Het isoleren kost bij de realisatie een fractie van de kosten in tegenstelling tot de 

kosten bij de uitvoering wanneer de vloer al gestort is. 

 

Toetsen van de haalbaarheid: financieel – Het budget is vooraf afgestemd op de gestelde 

ambities en gaf geen belemmering in het proces.  

 

De haalbaarheid is in elke fase getoetst op zowel het budget, de opbrengsten als de 

exploitatiekosten.  

4.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk is deelvraag 5 behandeld. Deelvraag 5 gaat in op de vraag ‘Op welke wijze 

dragen de geïdentificeerde factoren in de praktijk bij aan het verminderen van falen bij het 

ontwikkelen van duurzaam vastgoed?’. De geïdentificeerde factoren zijn voor elke case per 

aspect inzichtelijk gemaakt.  

 

Stadskantoor Rotterdam: 

Duurzaamheidsambitie: formuleren – Duidelijke formulering van ambities geeft in de 

uitwerking ruimte voor nuance en onduidelijkheid. Dit geldt zowel voor Breeam als de CO2-

reductie.  

Duurzaamheidsambitie: communiceren – Bij het Stadskantoor heeft de politiek geuit dat ze 

voor duurzaamheid gaan. 

Duurzaamheidsambitie: commitment – Adviseurs ervaren betrokkenheid van de 

opdrachtgever als zeer hoog en positief voor het proces. 

Ontwikkelteam: teamrollen – Duurzaamheid had invloed op de invulling van de teamrollen.  

Ontwikkelteam: competenties – Uit de data blijkt dat de kennis over duurzaamheid tijdens het 

proces aanzienlijk is toegenomen. Het ontbreken van voldoende kennis van de gestelde 

ambitie aan het begin van het project heeft geresulteerd in falen.  

Ontwikkelproces: organisatie – Duurzaamheid heeft invloed op het proces. 

Besluitvorming: mate van risico en onzekerheid –  De mate van risico en onzekerheid kan 

worden beheerst door aan het begin van een project een quickscan te doen. Zo worden de 

risico’s en de onzekerheden vooraf in kaart gebracht.  
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Toetsen van haalbaarheid: financieel – Hoofdzakelijk werd gestuurd op budget, het toetsen 

op exploitatiekosten was ondergeschikt. 

 

Provinciehuis Utrecht: 

Duurzaamheidsambitie: formuleren – Een Greencalc ambitie van 180 is een oppervlakkige 

en een lage ambitie. 

Duurzaamheidsambitie: communiceren – De ambitie is niet duidelijk binnen het 

ontwikkelteam gecommuniceerd.  

Duurzaamheidsambitie: commitment – Door de tegenvallende ambitie was er weinig 

commitment van het ontwerpteam.  

Ontwikkelteam: teamrollen – De rolverdeling binnen het team was onduidelijk, waardoor 

onduidelijkheid ontstond over wie nu verantwoordelijk was voor duurzaamheid. 

Ontwikkelteam: competenties – Door de lage ambitie was er niet meer kennis noodzakelijk 

voor duurzaamheid.  

Ontwikkelproces: organisatie – Door de lage duurzaamheidambitie heeft de afdeling milieu 

zich ingezet om meer te bereiken dan de gestelde ambitie van een Greencalc 180.  

Besluitvorming: mate van risico en onzekerheid – Door de lage ambitie was er weinig 

onzekerheid over het behalen van de duurzaamheidambitie.  

Toetsen van de haalbaarheid: financieel – De haalbaarheid werd in elke fase op jaarlasten 

getoetst.  

 

Park2020: 

Duurzaamheidsambitie: formuleren – Een C2C ambitie is nog beperkt. 

Duurzaamheidsambitie: communiceren – Er werd veel aandacht besteed aan het 

communiceren van de duurzaamheidsambitie.  

Duurzaamheidsambitie: commitment – Dat BSH de eerste klant van Park2020 was en 

daarmee commitment uitsprak en betrokkenheid toonde is een succesfactor.  

Ontwikkelteam: teamrollen – In het ontwikkelteam is niet apart een duurzaamheidspecialist 

toegevoegd. 

Ontwikkelteam: competenties – De ontwikkelaar had vooraf te hoge verwachtingen van de 

kennis en kunde van de ingeschakelde partijen.  

Ontwikkelproces: organisatie – De ontwikkelaar heeft veel aandacht besteed aan het 

mobiliseren van de vraagkant.  

Besluitvorming: mate van risico en onzekerheid – Bij het realiseren van de 

duurzaamheidsambities wordt met risico en onzekerheid omgegaan door stap voor stap het 

proces te doorlopen. 
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Toetsen van de haalbaarheid: financieel – Het budget was een belemmering en de 

haalbaarheid werd niet getoetst op de exploitatiekosten. 

 

Hoofdkantoor AT Osborne: 

Duurzaamheidsambitie: formuleren – Triodos Vastgoedfonds en AT Osborne hadden een 

gezamenlijk doel, waarbij de belegger en de gebruiker samen ervoor gingen.  

Duurzaamheidsambitie: communiceren – De ambities zijn zowel bij AT Osborne als Triodos 

duidelijk gecommuniceerd. 

Duurzaamheidsambitie: commitment – AT Osborne had de rol zowel als gebruiker en als 

adviseur. 

Ontwikkelteam: teamrollen – In het ontwikkelteam was geen duurzaamheidspecialist 

aanwezig, maar wel een innovation champion. 

Ontwikkelteam: competenties – Uit de data blijkt dat het kennisniveau van de ontwikkelaar, 

de adviseurs en de gebruikers hoog was. 

Ontwikkelproces: organisatie – De samenwerking, tussen de gebruiker en de belegger, had 

een positief effect op de ontwikkeling. 

Besluitvorming: mate van risico en onzekerheid – De risico’s en onzekerheden waren 

beperkt door het doorrekenen van de maatregelen en de keuzes van de duurzame 

maatregelen zijn gebaseerd op bewezen technieken.  

Toetsen van de haalbaarheid: financieel – Het budget is vooraf afgestemd op de gestelde 

ambities en gaf geen belemmering in het proces.  

 

In hoofdstuk 5 worden de resultaten integraal bediscussieerd in relatie tot de centrale vraag 

van dit onderzoek. 
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5 CONCLUSIE EN DISCUSSIE 

5.1 Inleiding 

In het laatste hoofdstuk worden de conclusies van dit onderzoek geformuleerd. Terugkijkend 

naar de hoofdvraag ‘Hoe kan falen in het ontwikkelen van duurzaam vastgoed verminderd 

worden?’ worden aan de hand van het theoretisch kader en het empirisch onderzoek de 

aanbevelingen geformuleerd. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een reflectie op het 

onderzoek. 

5.2 Conclusies 

Het uitgangspunt van dit onderzoek was de volgende centrale vraag: 

‘Hoe kan falen in het ontwikkelen van duurzaam vastgoed verminderd worden?’  

 

Allereerst zijn de verschillende relevante begrippen gedefinieerd. Dit heeft ertoe geleid dat 

tijdens dit onderzoek falen geïnterpreteerd is als het niet efficiënt en effectief bereiken van de 

beoogde kwaliteit bij het ontwikkelen van vastgoed. Waarbij duurzaamheid de beoogde 

kwaliteit is. 

 

In dit onderzoek is duurzaam ontwikkelen geïnterpreteerd als de definitie van de commissie 

Brundtland (1987): een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie 

zonder daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om 

ook in hun behoefte te voorzien’. Deze definitie is ook in dit onderzoek als uitgangspunt 

gebruikt voor de begripsomschrijving van duurzaamheid, ondanks enkele beperkingen, zoals 

het gebrek aan eenduidigheid ten aanzien van het begrip behoefte en de discrepantie tussen 

de belangen op korte en lange termijn.  

 

Een andere relevant begrip is duurzaam vastgoed. Duurzaam vastgoed ontwikkelen is een 

samensmelting van duurzaamheid en vastgoed ontwikkelen. De gehanteerde definitie voor 

duurzaam vastgoed (Traudes en Wilts, 2008): ‘de uitkomst van een integrale ruimtelijke 

investeringsstrategie die is afgestemd op relevante economische en maatschappelijke 

verhoudingen, die voor de risiconemende partijen voldoende zekerheid biedt over het te 

verwachten rendement en die in de planning en de realisatie van objecten van verantwoorde 

productiefactoren gebruik maakt’ geeft echter nog veel ruimte voor interpretatie. Met name 

van het begrip ‘relevante economische en maatschappelijke verhoudingen’ en ‘verantwoorde 

productiefactoren’.  

 

Nadat het begrippenkader was vastgesteld is op basis van de theoretische inzichten een 

conceptueel model ontwikkeld (afbeelding 7). Het conceptueel model laat zien dat de 
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duurzaamheidsambities, het ontwikkelteam, het ontwikkelproject, de besluitvorming en het 

toetsen van de haalbaarheid een effect hebben op het ontwikkelen van duurzaam vastgoed. 

Vanuit het conceptuele model is een set aan verwachtingen opgesteld. Door middel van een 

meervoudige casestudie is op zoek gegaan naar verschijnselen zoals, verbijzondering, 

detail, specificatie en concreetheid van deze verwachtingen. Om de interne validatie te 

verhogen is bij het analyseren is gebruik gemaakt van het conceptueel model en een 

daarvan afgeleid codeschema. Coderen wordt beschouwd als een belangrijk hulpmiddel voor 

de analyse (Baarda, 2009). De benoemde aspecten in het conceptueel model zijn 

gehanteerd voor de codering van fragmenten uit de interviews (afbeelding 7). De analytische 

generalisatie wordt gewaarborgd doordat de resultaten worden bediscussieerd in relatie tot 

de centrale vraag van dit onderzoek, de set verwachtingen (paragraaf 3.3) en de literatuur 

over falen, duurzaamheid en duurzaam vastgoed ontwikkelen. 

 

Duurzaamheidsambities:  

A1 effect formuleren op organisatie – Duurzaamheid wordt vaak uitgedrukt in één getal. Het 

probleem is dat men niet realiseert waar dat getal voor staat. Daarnaast worden ‘verkeerde’ 

ambities gesteld (Graaf, 2010). In de cases zijn verschillende ambities gesteld. Alle ambities 

zijn gerelateerd aan een meetbare methodiek. Een goede methodiek geeft voor 

opdrachtgevers houvast om het proces te sturen en het resultaat te kunnen meten. Voor 

adviseurs is een methodiek vaak te beperkt en hebben zij behoefte aan een meer integrale 

duurzaamheid. Integrale duurzaamheid werd niet eenduidig geformuleerd, maar gaat verder 

dan alleen gebouw gebonden duurzaamheid.    

 

Breeam is een heldere methodiek. Nadelen zijn dat de methodiek een grote administratieve 

klus is. Niet alle credits zijn goed uitgewerkt, waardoor ze in sommige situatie niet relevant 

zijn. De bandbreedte tussen de verschillende scores zijn te groot. Zowel in aantal credits als 

in de investering die moet worden gedaan om aan de bovenkant van de bandbreedte te 

scoren. Deze extra investering is niet inzichtelijk voor de markt.  

CO2 reductie, Cradle to Cradle (C2C) certificering en Greencalc zijn heldere methodieken, 

maar zijn te eenzijdig. Voor C2C ontbreken nog veel gecertificeerde materialen. Om de juiste 

materialen toe te kunnen passen moeten leveranciers gestimuleerd worden om de 

materialen te certificeren met als gevolg dat het proces vertraagd wordt.  

 

Een ambitie met een bepaalde mate van abstractie geeft tijdens het proces ruimte voor 

nuanceren. Hierdoor worden in vroegtijdige barrières voorkomen, waardoor het proces door 

blijft gaan.  
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De hoogte van de ambitie heeft invloed op het proces. Een hoge ambitie, mits haalbaar, 

heeft een positief effect op de inzet van het ontwikkelteam. Teamleden worden uitgedaagd 

en zetten zich meer in. In tegenstelling tot een lage ambitie, waarbij het commitment en de 

inzet aanzienlijk lager is. Waardoor kansen onbenut blijven. Adviseurs en gebruikers gaan bij 

een lage ambitie zelf opzoek naar een eigen ambitie. Met als gevolg dat het proces verstoord 

wordt door het herhalen van discussies om toch een hogere ambitie te kunnen realiseren.  

 

De ambities worden door opdrachtgevers en gebruikers vastgesteld. Adviseurs worden in dit 

proces niet betrokken. Kaper (2010) geeft aan dat het formuleren zorgt voor een gezamenlijk 

doel. Adviseurs zijn niet op de hoogte van het proces hoe een ambitie is ontstaan en hebben 

vaak moeite met de gestelde ambitie. De ambities gaan in hun ogen niet ver genoeg. Dit leidt 

er toe dat adviseurs eigen ambities stellen, wat het proces kan verstoren.  

 

A2 effect communiceren op organisatie – Volgens Kaper (2010) wordt een ambitie vaak niet 

of slecht gecommuniceerd. Bij drie van de vier cases werd communicatie gebruikt om het 

proces te verbeteren. Het vanuit een politieke situatie uiten zet alle actoren op scherp om 

een flater te voorkomen. Ook zorgt communicatie voor belangstelling van buiten af om te 

leren van de ervaring. Daarnaast werd communicatie gebruikt bij het doel om de 

vastgoedmarkt te overtuigen dat duurzaamheid de toekomst is. Bij één case was binnen het 

team onduidelijkheid over de gestelde ambitie, wat tot gevolg had het proces verstoord werd 

door een blijvend verschil van inzicht over de te behalen ambitie.  

 

A3 effect commitment op organisatie  – Participatie is de kern van het proces van duurzaam 

ontwikkelen (Brundtland, 1987). Onvoldoende commitment van betrokkenen dan wel 

tekortschietend publiek draagvlak heeft een negatief effect op het ontwikkelingsproces 

(Nozeman, 2008). Uit dit onderzoek blijkt dat een tegenvallende ambitie en een lage prioriteit 

voor duurzaamheid resulteert in het verminderen van het commitment van de 

ontwikkelteamleden. Een gebruiker, die zich niet heeft gecommitteerd aan de gestelde 

ambitie stelt zich niet flexibel op wanneer bepaalde prestatie-eisen niet behaald kunnen 

worden. Commitment heeft een positief effect op het ontwikkelproces. 

 

B1 effect formuleren op mate van risico en onzekerheid – Uit onderzoek van Kaper (2010) 

blijkt dat er geen specifieke stappen worden ondernomen om ambities vast te leggen. In dit 

onderzoek is juist wel veel aandacht besteed aan het vastleggen van de ambities. De 

ambities zijn vastgelegd in diverse documenten zoals: een ambitiedocument, een convenant, 

een Besluit van Gedeputeerde State, een programma van eisen, een grondovereenkomst en 

een contract met de eigenaar of de huurder. Hoewel het contractuele documenten betreffen 
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blijft het bij een inspanningsverplichting. Met uitzondering voor de aannemer, welke een 

prestatie moet leveren bij de oplevering van het gebouw. De inspanningsverplichting wordt 

alleen getoetst bij oplevering. Bij drie van de vier cases zijn geen afspraken voor prestaties 

tijdens het gebruik gemaakt. Bij het hoofdkantoor van AT Osborne zijn prestatie-eisen voor 

de comfortklasse en het verbruik opgenomen in het huurcontract. Het niet contractueel 

vastleggen van de prestaties tijdens het gebruik leidt tot onzekerheid en risico’s. Er is 

behoefte aan het vastleggen van de prestatie, maar het wordt nog weinig toegepast. 

Oorzaken kunnen zijn dat er nog onvoldoende oplossingen voorhanden zijn of dat de kennis 

van de oplossingen ontbreekt. 

 

Het inzetten van een prijsvraag voor de selectie van de adviseur resulteert in het 

verminderen van onzekerheid en risico bij het behalen van de ambitie. De mogelijkheden 

worden door meerdere teams vooraf verkent. Indien een ambitie niet haalbaar blijkt komt dat 

in een vroeg stadium naar voren. 

 

B2 effect communiceren op mate van risico en onzekerheid – Vastgelegde ambities worden 

vaak niet of slecht gecommuniceerd naar andere actoren (Kaper, 2010). In de cases is 

aandacht besteed aan het communiceren van de ambitie. Echter, er zijn geen aantoonbare 

effecten van het communiceren van de duurzaamheidsambitie op de mate van risico en 

onzekerheid geconstateerd. 

 

B3 effect commitment op mate van risico en onzekerheid – Onvoldoende commitment van 

betrokkenen dan wel tekortschietend publiek draagvlak draagt bij aan het falen bij het 

ontwikkelen van duurzaam vastgoed (Nozeman, 2008). Uit de interviews blijkt dat 

commitment aan de duurzaamheidsambities wel een effect heeft op het proces, maar er is 

geen aantoonbaar effect op de mate van risico en onzekerheid geconstateerd. 

 

Concluderend: een goede ambitie is een hoge, haalbare, vastgelegde ambitie gebaseerd op 

een heldere brede methodiek. De ambitie heeft een bepaalde mate van abstractie en is 

geformuleerd in samenwerking met de opdrachtgever, de gebruiker en adviseurs. 

 

Het ontwikkelteam: 

C1 effect teamrollen op ontwikkelen duurzaam vastgoed – Van Hal (2003) concludeerde dat 

de toevoeging van een innovation champion aan het ontwikkelteam een positief effect op het 

ontwikkelen van duurzaam vastgoed heeft. In dit onderzoek wordt dit bevestigd. Om een zo 

duurzaam mogelijk gebouw te krijgen is deze rol onmisbaar. De persoon moet voorzien zijn 

van enige status en invloed om zijn rol goed te kunnen vervullen. 
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Naast de toevoeging van een innovation champion wordt er ook een duurzaamheidspecialist 

toegevoegd. Uit onderzoek van Kaper (2010) blijkt dat er een gebrek is aan 

duurzaamheidspecialisten. Uit dit onderzoek blijkt dat de duurzaamheidsspecialist zijn plek 

heeft gevonden in het ontwikkelteam. De invulling van de rol is nog wel aan verbetering toe. 

Doordat de rol van duurzaamheidspecialist een overlap heeft met de rol van de architect en 

de installatieadviseur moeten vooraf duidelijke afspraken gemaakt worden over de 

rolverdeling en de verantwoordelijkheden. De duurzaamheidspecialist dient de 

eindverantwoordelijkheid te krijgen voor de realisatie van de duurzaamheidsambitie. 

Wanneer er geen duurzaamheidsambitie gesteld is waarvoor specialistische kennis 

noodzakelijk is , zal geen duurzaamheidspecialist nodig zijn. 

 

In het onderzoek is een duidelijke toename van kennis tijdens het ontwikkelproces 

waarneembaar. Deze toename zorgt ervoor dat de rol van duurzaamheidspecialist en 

innovation champion mogelijk van tijdelijke aard is. Wanneer de kennis en ervaring bij alle 

actoren ontwikkeld is, wordt duurzaamheid een gemeengoed in het ontwikkelen van 

vastgoed. Zoals het bijvoorbeeld voor de hand ligt dat een gebouw waterdicht moet zijn.    

 

C2 effect competenties op ontwikkelen duurzaam vastgoed – Het hebben van onvoldoende 

kennis is een faalfactor bij het ontwikkelen van vastgoed (SBR, 2005). Het stellen van een 

hoge duurzaamheidsambitie vraagt om specifieke competenties. Eén van de noodzakelijke 

competenties is integraal ontwikkelen. Deze competentie is noodzakelijk, omdat vroeger in 

het proces uitgewerkte oplossingen noodzakelijk zijn.  

 

Het ontbreken van kennis en ervaring met de diversiteit aan duurzaamheidsmaatregelen en 

methodieken bevestigd dat we ons in een transitie bevinden. De kennis en ervaring moet zelf 

worden opgedaan, doordat deze ontbreekt bij anderen. Het gevolg is dat bij hoge 

duurzaamheidsambities het proces meer tijd en geld kost door het opdoen van kennis en 

ervaring. Ook zal er regelmatig leergeld betaald moeten worden als oplossingen niet blijken 

te werken. 

 

G1 effect teamrollen op organisatie van het ontwikkelproces – De effecten genoemd onder 

C1 zijn ook bij deze verwachting van toepassing, omdat zowel het organiseren van het 

ontwikkelproces als ontwikkelen duurzaam vastgoed proces gerelateerd zijn. 
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G2 effect competenties op organisatie van het ontwikkelproces – De effecten genoemd 

onder C2 zijn ook bij deze verwachting van toepassing, omdat zowel het organiseren van het 

ontwikkelproces als ontwikkelen duurzaam vastgoed proces gerelateerd zijn. 

 

Het ontwikkelproces: 

D1 effect organiseren ontwikkelproces op ontwikkelen duurzaam vastgoed – Het behalen 

van een ontwerpcertificaat heeft een negatieve invloed op het ontwikkelproces. Door de 

hoeveelheid aan te leveren bewijslast in een te vroeg stadium vertraagt het proces. 

 

Het is een beperking van het ontwikkelen van duurzaam vastgoed dat potentiele gebruikers 

de meerwaarde van duurzaam vastgoed niet inzien. Het mobiliseren van de vraagkant is een 

mogelijke oplossing. Echter in de praktijk blijkt dat de adviseur van de huurder, vaak een 

makelaar, te weinig kennis heeft van duurzaamheid. 

 

Het voorlopig ontwerp dient zwaarder te worden door probleempunten uit vorige 

ontwikkelingen in te brengen. Dit bevorderd het leereffect en worden te verwachten 

problemen eerder aangepakt. 

 

E1 effect organiseren ontwikkelproces op mate van risico en onzekerheid – Door het in kaart 

brengen van de nog te nemen besluitvorming worden risico’s en onzekerheden beter 

beheerst (interview opdrachtgever). 

 

G1 (wederzijds-)effect organiseren ontwikkelproces op de teamrollen – Certificatie wordt 

beoordeeld door een assessor. Een kritische assessor zorgt ervoor dat in een vroeg stadium, 

wanneer sturen nog mogelijk is, aandacht besteed wordt aan de haalbaarheid van de credits. 

Hierdoor wordt voorkomen dat laat in het proces kenbaar wordt dat een score niet meer 

behaald kunnen worden door eerdere ontwerpkeuzes. 

 

Grote betrokkenheid en bereidheid van de gebruiker heeft een positief effect op het 

ontwikkelteam. Het gebouw wordt ontworpen voor de gebruiker. Door zijn inbreng wordt een 

beter passend ontwerp gemaakt. 

 

G2 (wederzijds-)effect organiseren ontwikkelproces op competenties – Een werkgroep 

duurzaamheid dient vanaf de start van het project  georganiseerd te worden om te zorgen 

voor meer binding van het team en aandacht voor duurzaamheid. Het gevolg is toename van 

de prestaties. 
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Het bereiken van duurzaamheid vraagt om integraal te ontwerpen. Integraal ontwerpen 

betekent dat de teamleden aanwezig moeten zijn bij de overleggen en over hun eigen 

vakgebied heen moeten kunnen kijken. Deze competenties zijn geen gemeengoed in het 

ontwikkelen van vastgoed. Vaak worden overleggen geprobeerd zo efficiënt mogelijk in te 

richten en alleen disciplines aan te schakelen die op dat moment noodzakelijk zijn. Hierdoor 

wordt de focus op alleen je eigen vakgebied gestimuleerd. 

 

De besluitvorming: 

F1 effect mate van risico en onzekerheid op ontwikkelen duurzaam vastgoed – Volgens van 

Hal (2003) geeft onzekerheid over de keuze van duurzame maatregelen druk op de 

besluitvorming. Uit de casestudies blijkt dat duurzaamheid niet zorgt voor een toename van 

risico’s en onzekerheid, maar wel ontstaat er een dilemma in de besluitvorming. Het dilemma 

is de keuze tussen esthetica, korte termijn, en duurzaamheid, lange termijn. Bijvoorbeeld de 

keuze tussen isolatie onder de vloer of duurder tegelwerk in de toilet. Dit dilemma geeft druk 

op zowel het budget als het proces. Een oplossing bij een budgetprobleem is de keuzes 

verdelen in een ‘eenmalige kans’ of ‘later ter verbetering’ waarbij de ‘eenmalige kans’ 

voorrang heeft ten opzichten van ‘later te verbetering’. 

 

Door de duurzaamheidspecialist tot en met oplevering een toetsende rol te geven worden 

risico’s en onzekerheden beheerst. Dit heeft een positief effect op het eindresultaat. 

 

H1 (wederkerig-)effect mate van risico en onzekerheid op organiseren ontwikkelproces – Het 

vooraf uitvoeren van een quickscan op de realiseerbaarheid van de duurzaamheidsambitie 

geeft inzicht. Hierdoor wordt al vroeg inzichtelijk wat de risico’s en onzekerheden zijn waarop 

gestuurd kan worden in het proces. 

 

Zekerheid over de prestaties bij oplevering kunnen worden gegarandeerd door de prestaties 

in het contract op te nemen van de aannemer. Een oplossing, om garanties op de prestaties 

tijdens het gebruik te krijgen, komt in dit onderzoek niet naar voren. Dit zou nader onderzocht 

kunnen worden in een vervolgonderzoek. 

 

Het uitstellen van besluitvorming over keuzes van duurzame maatregelen heeft een negatief 

effect op het proces. Het te lang doorgaan met het ontwerpen van niet haalbare oplossingen 

kost veel tijd en geld.  
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Het toetsen van de haalbaarheid: 

De kosten van de exploitatie worden niet meegenomen in de haalbaarheidsstudie (Gluch, 

2003). Terwijl juist risico’s en onzekerheden afnemen door beter inzicht te krijgen in de 

consequenties van investeringsbeslissingen (Gehner, 2008). De respondenten bevestigen 

dat inzicht in de exploitatiekosten zorgt voor afname van de risico’s en onzekerheden. Echter 

wordt het gebruik van exploitatiekosten in de haalbaarheidsstudie zeer beperkt toegepast. 

Het ontbreken van tijd en de competenties om de exploitatiekosten inzichtelijk te maken zijn 

de oorzaken. Het toetsen op jaarlasten in plaats van op budget heeft het voordeel dat 

duurzame maatregelen gekapitaliseerd kunnen worden om extra budget te generen. 

 

In tegenstelling tot de uitspraak van Kaper (2010) heeft subsidie geen invloed gehad op het 

bepalen van de ambitie. Subsidie heeft geen enkele rol gespeeld in de ontwikkelen van 

duurzaam vastgoed. 

 

E1 effect financiële haalbaarheid op besluitvorming – Uit de casestudies blijkt dat de 

methodiek total cost of ownership (TCO) meer inzicht geeft in de te nemen 

investeringsbeslissing. Dit heeft een positief effect op de besluitvorming. Nadelen zijn de 

benodigde tijd en kennis voor de uitvoering van de methodiek. 

 

Duurzaamheid kost extra geld. Duurzaamheid is een kwaliteit en kwaliteit kost eenmaal geld. 

Daar tegenover staat dat duurzaamheid ook voordelen opleveren. In de casestudies worden 

voordelen in de exploitatie en een toename van de kwaliteit van het gebouw genoemd.  

 

Een apart budget voor duurzaamheid is goed voor het proces. Het geeft opdrachtgevers 

meer inzicht in voor welke ambities zij wel of niet geld over hebben. Adviseurs geeft het 

inzicht op welk budget gestuurd moet worden bij het bedenken van duurzame oplossingen. 

Wanneer het budget past bij de gesteld ambitie heeft dit een positief effect op het proces. 

Het geeft rust, waardoor de focus ligt op het ontwerp. 

 

Het concrete antwoord op ‘hoe kan falen in het ontwikkelen van duurzaam vastgoed 

verminderd’ gebaseerd op het theoretisch kader en het empirisch onderzoek luidt:  

 

Door vooraf een duidelijke en toetsbare duurzaamheidsambitie te formuleren. De 

duurzaamheidsambitie dient gebaseerd te zijn op een heldere brede methodiek om 

duurzaamheid te beoordelen en voldoende uitdaging te geven. De ambitie heeft een 

bepaalde mate van abstractie en is geformuleerd in samenwerking met de opdrachtgever, de 

gebruiker en adviseurs. Tevens dient vooraf getoetst te worden of de ambities haalbaar zijn.  
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Door in het ontwikkelteam een ‘innovation champion’ en een duurzaamheidsspecialist toe te 

voegen. Nieuwe competenties zijn noodzakelijk om de duurzaamheidsambities te realiseren. 

Een duidelijke rol en verantwoordelijkheid binnen het ontwikkelteam is belang. 

 

Door het apart organiseren van duurzaamheidsworkshops en overleggen voor duurzaamheid 

tijdens het ontwikkelproces. Dit zorgt voor meer binding van het team en aandacht voor 

duurzaamheid. Het gevolg is toename van de prestaties. 

 

Door integraal te gaan ontwerpen. Duurzaamheid is een integrale uitdaging, waarbij 

samengewerkt moet worden. Ontwikkelteamleden zullen meer aanwezig moeten zijn en 

competenties moeten ontwikkelen om over hun eigen vakgebied heen te kijken.  

 

Door het uitvoeren van een quickscan op de haalbaarheid van de duurzaamheidsambitie 

vooraf. Hierdoor wordt al vroeg inzichtelijk wat de risico’s en onzekerheden zijn waarop 

gestuurd kan worden in het proces. 

 

Door het vastleggen van de prestaties die behaald moeten worden bij zowel oplevering als 

tijdens het gebruik. 

 

Door de haalbaarheid te toetsen op jaarlasten. Zo kunnen de voordelen van duurzame 

maatregelen gekapitaliseerd worden, waardoor extra budget gegenereerd kan worden. 

Daarnaast geeft het inzicht in de consequenties van de investeringsbeslissingen.  

 

Door zowel duurzaamheid, lange termijn, als esthetiek, korte termijn, apart te budgetteren. 

Elk onderdeel behoeft zijn eigen budget en voorkomt zo onnodige discussies. Dit betreft een 

budget bovenop een basisbudget. Het geeft opdrachtgevers meer inzicht voor welke 

ambities zij wel of niet geld over hebben. Adviseurs geeft het inzicht op welk budget gestuurd 

moet worden bij het bedenken van duurzame oplossingen. 

 

In dit onderzoek is analytische generalisatie toegepast door het verbinden van de data uit de 

cases met de literatuur over falen, duurzaamheid en duurzaam vastgoed ontwikkelen. Met 

behulp van de data zijn elf van de veertien verwachtingen te verbinden met de literatuur. De 

uitkomsten kunnen nader onderzocht worden in een vervolgonderzoek.  
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5.3 Aanbevelingen 

Terugkijkend naar de hoofdvraag ‘Hoe kan falen in het ontwikkelen van duurzaam vastgoed 

verminderd worden?’ kunnen aan de hand van het theoretisch kader en het empirisch 

onderzoek aanbevelingen geformuleerd worden, die opdrachtgevers in Nederland in staat 

stelt het falen bij duurzame vastgoedontwikkeling terug te dringen: 

 

1. Duurzaamheidsambitie:  

• Zorg ervoor dat de duurzaamheidsambities duidelijk en ondubbelzinnig verwoord 

worden; 

• Toets vooraf de ambities op haalbaarheid, zowel financieel, technisch als de 

haalbaarheid van een label; 

• Betrek de gebruikers bij het formuleren van de duurzaamheidsambities; 

• Formuleer de duurzaamheidsambities op het juiste abstractieniveau. Hierdoor wordt de 

verleiding voorkomen om in het begin al allerlei barrières op te werpen; 

• Zorg ervoor als opdrachtgever dat 100% draagvlak gecreëerd wordt voor het behalen 

van de duurzaamheidsambities; 

• Accepteer dat niet alle duurzaamheidambities realiseerbaar zijn. Te lang op een roze 

wolk blijven zitten veroorzaakt te veel vertraging; 

• Zorg ervoor dat het ontwikkelteam voldoende uitdaging heeft om het onderste uit de kan 

te halen; 

• Zorg ervoor dat alle betrokkenen dezelfde duurzaamheidsambities voor ogen hebben; 

• Zorg ervoor dat van te voren goed verdiept wordt in het te gebruiken meetinstrument om 

ervoor te zorgen  dat gemakkelijk te behalen punten ook daadwerkelijk gescoord worden. 

 

2. Het ontwikkelteam:  

• Maak gebruik van de expertise van de gebruiker; 

• Stel een aparte duurzaamheidspecialist aan binnen het ontwikkelteam en geef deze 

persoon de verantwoordelijkheid voor de duurzaamheidsambities; 

• Zorg voor een innovator champion in het team; 

• Pas op voor het hebben van te hoge verwachtingen van het kennisniveau van het 

ontwikkelteam met betrekking tot kennis over duurzaamheid. Duurzaamheid bevindt zich 

nog in de kinderschoenen. Kennis en ervaring met duurzaamheid moet nog ontwikkeld 

worden. 
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3. Het ontwikkelingsproces:  

• Organiseer vanaf de start van het project een duurzaamheidsoverleg. Organiseer 

eventueel workshops om zo snel mogelijk het kennisniveau van het team op één lijn te 

krijgen; 

• Plan genoeg tijd in om duurzaamheidsmaatregelen goed uit te zoeken, om zo een 

weloverwogen beslissingen te kunnen nemen. Duurzaamheid betreft keuzes voor de 

lange termijn; 

• Werk eerder in het proces cruciale onderdelen verder uit om later in het proces 

problemen te voorkomen. Maak een lijst met verbeterpunten en gebruik deze als input bij 

volgende duurzame ontwikkelingen. 

 

4. De besluitvorming:  

• Stuur op de te leveren prestaties. De prestaties dienen van te voren te worden 

vastgelegd;  

• Breng het besluitvormingstraject in kaart, zodat overzicht verkregen wordt; 

• Laat de projectmanager zich meer opstellen als begeleider dan regisseur om meer uit het 

ontwikkelteam te halen. 

 

5. Het toetsen van de haalbaarheid:  

• Stuur op jaarlasten (huisvestingslasten) in plaats van op budget; 

• Werk met een dynamisch financieel model waarmee continu gekeken kan worden of 

verbetering mogelijk is; 

• Maak een apart budget voor esthetica (korte termijn) en voor duurzaamheid (lange 

termijn). Dit is een budget bovenop een basisbudget; 

• Voer vooraf een gedegen quickscan uit om zo te controleren of de geformuleerde 

ambities passen bij het beschikbare budget. Hierdoor blijf je niet te lang met opties bezig 

die toch niet realiseerbaar zijn. 

• Probeer voordelen in de exploitatie te kapitaliseren waardoor extra budget ontstaat.  

5.4 Reflectie 

De reflectie ten aanzien van deze scriptie bestaat uit twee onderdelen: (i) reflectie op de 

inhoud van het onderzoek, en op (ii) aanpak en resultaten van het onderzoek. Tot slot 

worden nog suggesties gedaan voor verder vervolgonderzoek.  

5.4.1 Inhoudelijke reflectie 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat in het ontwikkelingsproces zich problemen voordoen die 

ervoor zorgen dat de ontwikkeling van duurzaam vastgoed ontwikkeld faalt (Lameris, 2007; 
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Rakhorst,  2008; Dansen, 2009; Van der Woerdt, 2010). Er ontbreekt echter kennis over hoe 

men wel kan slagen in het ontwikkelen van duurzaam vastgoed. Duurzaam ontwikkelen van 

vastgoed is relatief nieuw, wat blijkt uit de beperkte hoeveelheid beschikbare literatuur. In het 

bijzonder is de procesaanpak van duurzame ontwikkeling van vastgoed onderbelicht. Het 

blijkt dat reeds beschikbare projectbeschrijvingen veelal gericht zijn op financiële en 

technische aspecten (Dansen, 2009). In dit onderzoek lag de focus vooral op de proceskant 

van duurzaam ontwikkelen. Aangezien in de literatuur nog weinig is gepubliceerd over de 

invloed van duurzaamheid op het ontwikkelproces, is het dus ook zeer lastig de 

onderzoeksresultaten te vergelijken met bevindingen en conclusies van andere auteurs en is 

dit onderzoek daarmee een verkenning. In dit onderzoek is analytische generalisatie 

toegepast door het verbinden van de data uit de cases met de literatuur over falen, 

duurzaamheid en duurzaam vastgoed ontwikkelen. 11 van de 14 verwachtingen zijn te 

verbinden met de literatuur. Hoe dan ook, duurzaamheid staat nog in de kinderschoenen. De 

in dit onderzoek benoemde conclusies en aanbevelingen voegen iets toe aan het 

ontwikkelproces van duurzaam vastgoed met als doel falen te verminderen in het 

ontwikkelen van duurzaam vastgoed. 

5.4.2 Reflectie op de aanpak en resultaten van het empirisch onderzoek 

De aanpak is om met behulp van een meervoudige casestudie op zoek te gaan naar 

verschijnselen die invloed hebben op het verminderen van falen in het ontwikkelen van 

duurzaam vastgoed was succesvol. De keuze voor meervoudigheid maakt dat analytische 

generalisatie  gemakkelijker wordt. In dit onderzoek is analytische generalisatie toegepast 

door het verbinden van de data uit de cases met de literatuur over falen, duurzaamheid en 

duurzaam vastgoed ontwikkelen. Door meerdere cases te kiezen, en binnen de cases 

meerdere actoren te onderzoek, is de interne validiteit van het onderzoek versterkt (Baarda, 

2009; Segers, 1999).  

 

De selectie van de cases is gemaakt aan de hand van een maximumvariatie, waardoor 

eerder sprake is van het generaliseren van uitspraken naar een groter toepassingsbereik. De 

maximumvariatie heeft ervoor gezorgd dat de uitspraken te generaliseren zijn.  

 

Gezien het type onderzoek was het gebruik van de gekozen onderzoeksmethode interview 

plausibel. De interviews bestonden deels uit open en deels uit gesloten vragen. De gesloten 

vragen zijn voornamelijk gebruikt om feiten te achterhalen. De open vragen waren gebruikt 

om meer door te vragen naar de visie van de geïnterviewde. De gekozen onderwerpen 

dekten het totale ontwikkelproces, waardoor een goed beeld werd verkregen van de factoren 

die van invloed zijn op het ontwikkelen van duurzaam vastgoed. Zowel voor de 
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opdrachtgevers als de adviseurs is hetzelfde interview gebruikt. De adviseurs waren niet of 

nauwelijks betrokken bij het toetsen van de haalbaarheid en de besluitvorming. De 

opdrachtgevers hadden niet altijd een goed beeld van wat er zich in een ontwikkelteam 

allemaal afspeelde. De interviews hadden hier beter op afgestemd kunnen worden. Het 

gebruik van twee verschillende interviews was beter geweest. Een interessante toevoeging 

zou een expertmeeting zijn om met alle deelnemers de aanbevelingen te bespreken. Bij de 

case Hoofdkantoor AT Osborne waren de adviseurs ook de gebruikers. Tevens was de 

gebruiker zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling. Dit had tot gevolg dat de mening van een 

onafhankelijke adviseur onvoldoende tot zijn recht is gekomen, waardoor er geen balans was 

tussen een (te) positieve visie van de opdrachtgever en een (te) negatieve visie van de 

adviseur. Oftewel een opdrachtgever is trots op zijn ontwikkeling waardoor de visie soms iets 

te positief is. Een adviseur wil altijd meer, waardoor zijn visie soms iets te negatief is. 

Wanneer beide worden geïnterviewd ontstaat er balans. Dit ontbreekt bij de case 

Hoofdkantoor AT Osborne, waar alleen de opdrachtgever en gebruiker is geïnterviewd.    

5.4.3 Vervolgonderzoek 

Als aanvulling en verdere verdieping op dit onderzoek is het aan te bevelen om 

vervolgonderzoek te doen naar de volgende onderwerpen: 

 

Hoe kunnen de prestaties van duurzaam vastgoed bij een ontwikkeling gegarandeerd 

worden? Duurzaamheidsambities worden gesteld en er wordt zelfs extra geld voor 

geïnvesteerd, maar contractueel worden beperkt prestatie-eisen vastgelegd. De 

duurzaamheidsambitie wordt vertaald in een ontwerp. Het ontwerp wordt gerealiseerd door 

een aannemer. Hoe wordt gegarandeerd dat het ontwerp ook daadwerkelijk de prestaties 

levert bij oplevering, maar ook tijdens de gebruiksfase? Dit levert vragen op zoals: Welke 

prestaties moeten worden vastgelegd. Hoe worden de prestaties juridisch vastgelegd? Wie 

moet zich committeren aan de prestatie? De architect en de adviseurs? 

 

Hoe wordt het succesvol ontwikkelen van duurzaam vastgoed beoordeeld? Het meten van 

succes bij het ontwikkelen van duurzaam vastgoed is wenselijk. Enerzijds om aan 

belanghebbende aan te tonen dat het gebouw duurzaam is. Anderzijds zou hier waarde aan 

gekoppeld kunnen worden. De huidige methodieken leveren nog steeds beperkingen. Met 

name innovatie is niet te beoordeling op basis van methodiek die alleen rekening houdt met 

bewezen technieken. 

 

Hoe kan een quickscan ingezet worden ten behoeve van het ontwikkelen van duurzaam 

vastgoed? Het vooraf uitvoeren van een quickscan op de realiseerbaarheid van de 
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duurzaamheidsambitie geeft inzicht. Hierdoor wordt al vroeg inzichtelijk wat de risico’s en 

onzekerheden zijn waarop gestuurd kan worden in het proces. Hoe ziet zo’n quickscan eruit. 

Welke competenties zijn noodzakelijk om de quickscan uit te voeren. Welke rol kan een 

quickscan vervullen in het proces.   
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Bijlage 2: Veel gebruikte definities in literatuur 

 

Definiëring faalkosten/falen: Bron: 

‘De kosten voor een herstel, in de vorm van 

een onvolkomenheid, non-conformiteit, of 

defect, om alsnog aan de gestelde eisen te 

voldoen.’  

Abdul-Rahman (1995) 

‘De kosten en gederfde opbrengsten die 

ontstaan door kwaliteitsafwijkingen die nog 

vóór de levering aan de afnemer in het eigen 

bedrijf worden geconstateerd of die ná 

levering door de afnemer worden bemerkt.’ 

Smit & Hamberg (1995) 

‘Alle kosten die onnodig ten behoeve van het 

eindproduct zijn gemaakt, veroorzaakt 

doordat het bouwproces onnodig inefficiënt 

verloopt, het eindproduct niet aan de 

afgesproken kwaliteitseisen voldoet, of 

wanneer er zaken moeten worden hersteld 

of vervangen.’ 

SBR (2005) 

‘Alle kosten die ten behoeve van het 

eindproduct zijn gemaakt, ontstaan door 

vermijdbaar tekortschieten.’ 

Wichers & Fleuren (2006) 

 

Definiëring kwaliteit: Bron: 

‘Waarde’ Abbot (1955), Feigenbaum (1951) 

‘Geschiktheid voor gebruik’ Juran (1951) 

‘Conformiteit aan specificaties’ Gilmore (1974), Levitt (1972) 

‘Conformiteit aan de eisen’ Crosby (1979) 

‘Het tegemoetkomen aan- en/of overtreffen 

van klantverwachtingen.’ 

Grönroos (1983), Parasuraman et al. (1985) 

‘De vergelijking tussen verwachtingen en 

prestatie.’ 

Parasuraman et al. (1985) 

‘Verlies vermijding’ Ross (1989) 

‘De totaliteit van eigenschappen en 

kenmerken van een product of dienst die 

van invloed zijn op het vermogen om in 

Abdul-Rahman (1995) 
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expliciete of impliciete behoeften te voldoen’ 

‘Een eigendom van mensen hun houding en 

geloof, welke vaak veranderd gedurende de 

levenscyclus van een project’ 

Atkinson (1999) 

‘Som van bruikbaarheid, veiligheid, 

duurzaamheid en compatibiliteit van 

ontworpen oplossingen’ 

Bea (2009) 
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Bijlage 3: Beschrijving meetinstrumenten  

 

Beschrijving meetinstrumenten: 

• BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment 

Method. BREEAM stelt een standaard voor een duurzaam gebouw en geeft 

vervolgens aan welk prestatieniveau het onderzochte gebouw heeft. Het systeem 

maakt gebruik van kwalitatieve weging; als totaalscore krijgt een (nieuw of bestaand) 

gebouw of gebied één van de volgende waarderingen: Pass, Good, Very Good, 

Excellent of Outstanding, ofwel 1 tot 5 sterren. 

• CE-markering is een door de producent aangebracht merk nadat is aangetoond dat 

het product aan de daartoe aangewezen eisen van een geharmoniseerde Europese 

norm voldoet. 

• Dubo Calc is een instrument voor bouwwerken in de GWW, ontwikkeld bij 

Rijkswaterstaat. Het is een meetinstrument (softwaretool) voor ontwerpers, adviseurs 

en beslissers om milieuprofielen van ontwerpvarianten te kunnen vergelijken. 

• DuBo op maat is een prestatiegericht beslismodel dat is ontwikkeld door Slokker 

Vastgoed Groep en het NIBE (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie) in 

het computerprogramma zijn alle bekende DuBo-maatregelen verwerkt, verdeeld 

naar fase en thema. 

• Eco-Instal is ontwikkeld door TNO en stichting ISSO. Dit meetinstrument is nog in 

ontwikkeling en stelt de milieuprestaties vast van installaties in woning- en 

utiliteitsbouw aan de hand van gebouwkenmerken en gekozen installatieconcept. 

Eco-Instal is bedoeld voor installateurs, projectontwikkelaars en adviseurs. 

• Eco-Quantum is een rekenmethode om in het ontwerpstadium de milieubelasting 

van woongebouwen gedurende de gehele levensduur te kwantificeren en 

vergelijkbaar te maken. Daarmee kan in de ontwerpfase van een gebouw worden 

doorgerekend hoe de milieukwaliteit van een plan kan worden verbeterd. 

• EPC De energie-efficiëntie van een nieuw gebouw wordt uitgedrukt in een getal 

oftewel de EPC, de energieprestatiecoëfficiënt. De EPC wordt berekend op basis van 

gebouweigenschappen, de gebouw gebonden installaties en gestandaardiseerde 

gebruikersgedrag. Hoe lager de EPC is, hoe energiezuiniger het gebouw. 

• EPD (Environmental Product Declaration) is een internationale standaard die de 

milieuprestatie van een product weergeeft. Het doel van een EPD is om relevante, 

geverifieerde en vergelijkbare informatie te leveren over de milieu-impact van een 

product of dienst. 
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• Energielabel Vanaf 1 januari 2008 is de energielabel ingevoerd. Het label is 

gekoppeld aan de EPBD (Energy Performance of Building Directive), de Europese 

richtlijn. De energielabel geldt voor alle gebouwen groter dan 1000 m2. De 

energielabel geeft de energieprestatie met voorstellen voor verbetering. De indeling 

loopt van klasse A (de beste score) tot en met G. 

• Energiescan GWW  is gebaseerd op bestaande scans; vanuit bestaande scans zijn 

onderdelen geselecteerd die bruikbaar zijn voor de GWW-sector. Dit instrument helpt 

inzicht te verkrijgen in het huidige energieverbruik van verschillende objecten. De 

meerwaarde wordt verkregen doordat beheerders met de tool ook de 

factuurgegevens kunnen controleren, door het verbruik volgens de factuur te 

vergelijken met het berekende verbruik van de objecten. Bovendien kunnen ze een 

simpele onderlinge benchmarking  uitvoeren van hun objecten. Dit biedt de kans om 

het energiebeleid ten aanzien van hun object te prioriteren. 

• GPR-gebouw is een puntensysteem waarbij gebouwen op vijf thema’s (energie, 

materialen, afval, water en gezondheid) een score van 1 tot 10 kunnen verkrijgen. 

Een gebouw is duurzaam wanneer op alle genoemde thema’s een score van 

tenminste 7 punten wordt behaald. 

• GreenCalc+ Hiermee kan de duurzaamheid van een gebouw of wijk worden 

uitgedrukt in één overzichtelijk getal, de milieu-index. Het gebouw of de wijk wordt 

beoordeeld op zowel energiegebruik, watergebruik, materiaalgebruik en mobiliteit. 

Hierdoor is het mogelijk de milieubelasting meetbaar en vergelijkbaar te maken. 

GreenCalc+ kan worden toegepast tijdens de initiatief-, ontwerp/bestek- en 

gebruiksfase. De milieu-index loopt van 100 tot meer dan 2000 (hoe hoger het getal, 

hoe beter). De toepassing van het Nationaal Pakket Utiliteitsbouw geeft een index 

rond de 120. De beste scores liggen rond de 250-300. 

• MRPI (Milieurelevante productinformatie) is de Nederlandse versie van EPD. 

Procedureel getoetste informatie over de milieuaspecten van een bouwmateriaal, 

bouwproduct of bouwelement, die op initiatief van de producent of diens 

vertegenwoordiger (bijvoorbeeld de branchevereniging) via een milieugerichte 

levenscyclusanalyse is opgesteld. 

• LEED (Leadership in Energy and Environment Design) is ontwikkeld door de 

United States Green Building Council (USGBC). LEED is een evaluatie- en 

certificatiesysteem uit de VS voor duurzaam bouwen. LEED is een score systeem 

met een lijst van af te vinken zaken. De lijst is afhankelijk van het type bouw (huizen, 

scholen, interieurs, enz.), met individuele zaken waar punten voor verkregen kunnen 

worden. De score bepaalt dan of het gebouw basis certificering, zilver, goud of platina 

krijgt toebedeelt. Deze certificering ligt in handen van de LEED commissie. Er wordt 
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echter op geen enkel moment energieverbruik gemeten of gesimuleerd. 

(Bouwkennis, 2010) 

 

Duurzaam bouwen concepten en strategieën: 

• ActiefHuis is een concept van een woning die energieneutraal is of zelf energie 

oplevert. In dit huis worden alle mogelijke energiebesparende en energieopwekkende 

materialen en systemen toegepast (te denken valt aan luchtdichte/vochtvrije isolatie, 

warmtepompen, zonnepanelen). 

• Allergeenarme woning is een woning die geschikt is voor mensen met astma of een 

allergie voor huisstofmijt. De woningen zijn zo gebouwd en ingericht dat stof, 

huisstofmijten en schimmels weinig kans krijgen. Een allergeenarme woning is met 

gladde, goed te reinigen materialen ingericht, goed te ventileren en niet vochtig. 

• De centrale gedachte van de Cradle2Cradle (wieg tot wieg filosofie) is dat alle 

gebruikte materialen in een bepaald product na afloop van een levenscyclus nuttig 

kunnen worden ingezet in een ander product zonder het optreden van 

kwaliteitsverlies. Het verschil met conventionele recycling is dus dat er geen 

kwaliteitsverlies optreedt. 

• De exergiewoning is een concept dat een lage CO2-emissie bereikt door 

energiestromen slimmer te benutten dan op de traditionele manier. Hoogwaardige 

energie (bijvoorbeeld elektriciteit) wordt alleen daar ingezet waar dat nodig is (bijv. 

voor apparatuur) en laagwaardige energie (bijvoorbeeld warmte van 35° C) waar dat 

volstaat (bijv. Voor ruimte verwarming). 

• Frisse school: het energiegebruik op scholen kan in de meeste gevallen flink 

omlaag. En het binnenmilieu is vaak slecht, met alle schadelijke gevolgen van dien. 

Het Frisse scholenproject heeft tot doel om scholen te stimuleren minder energie te 

verbruiken en het binnenmilieu te verbeteren: Isoleren en ventileren. 

• IFD: Industrieel, Flexibel en Demontabel. IFD bouwen houdt in dat de bouwwerken 

zijn bestemd voor wonen en/of werken, dat de bouwwerken vrij indeelbaar en 

gemakkelijk uit te breiden zijn en dat de bouwwerken geheel in dusdanige onderdelen 

zijn te demonteren dat deze kunnen worden hergebruikt. Het is een modulair systeem 

waarbinnen volop kan worden gevarieerd. 

• PassiefHuis: Een passiefhuis is een zo energiezuinig mogelijke woning. Het verbruik 

is minder dan 15 kWh/m2 bruto per jaar voor ruimteverwarming. Dit wordt bereikt door 

het verminderen van het warmteverlies en maximaliseren van de warmtewinst. 

• Triple P-strategie: Het staat voor de drie elementen, People (mensen), Planet 

(planeet/milieu) en Profit (opbrengst/winst), die in een harmonieuze wijze 
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gecombineerd dienen te worden. Wanneer de combinatie niet harmonieus is zullen 

de andere elementen hieronder lijden. 

• Slimbouwen is een visie, een gedachtegoed, maar absoluut geen bouwsysteem. Het 

is een antwoord op de problemen die de bouwsector kenmerken. Innovaties op 

bedrijfsniveau zijn niet meer voldoende om de bouw drastisch te verbeteren. 

Slimbouwen is daarom een visie op integraal niveau. Daarbij wordt voor alle spelers 

in de bouw een samenhangende oplossing geboden om tot noodzakelijke 

vernieuwingen te komen. Daarnaast is Slimbouwen een herbezinning op materiaal- 

en volumegebruik. 

• Trias Energetica (ook wel Drie-Stappen-Strategie) is een drie-stappen-plan, bedoeld 

voor bedrijven, huishoudens en overheden, om stap voor stap klimaatneutraal te 

worden. Het is een begrip dat geïntroduceerd werd door TU Delft en Novem (nu 

Agentschap NL) in 1996. De drie stappen zijn 1) het terugdringen van onnodig 

energieverbruik; 2) voor de resterende energiebehoefte zoveel mogelijk duurzame 

energie inzetten en 3) zuinig en efficiënt omgaan met fossiele bronnen als duurzame 

energie niet volstaat. 

• Zonnewoning is een woning met het gelijknamige Certificaat dat garandeert dat het 

aan een aantal heldere kwaliteits- en duurzaamheidseisen voldoet. Zo heeft elke 

woning minimaal twee vormen van duurzame energietechnieken en een EPC van 

minimaal 15% lager dan gesteld in het Bouwbesluit.  

(Bouwkennis, 2010) 
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Bijlage 4: Geïnterviewden 

De interviews plaatsgevonden met de onderstaande personen: 

 

Stadskantoor Rotterdam 

Leon Wielaard, Vastgoedontwikkelaar, Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (Opdrachtgever) 

Paul Fondse, Projectmanager, Brink Groep (Adviseur) 

John Philippens, Kostenadviseur, Brink Groep (Adviseur) 

Martina Moerman, Duurzaamheidsadviseur, DGMR (Adviseur) 

Dolf Scholten, Partner Twynstra Gudde (Opdrachtgever - ingehuurd) 

 

Provinciehuis Utrecht 

Bob Strookappe, Projectleider, Provincie Utrecht (Opdrachtgever) 

Peter Vermeulen, Architect, Architecten van Mourik (Adviseur) 

Gertjan van Beijnum, Duurzaamheidsadviseur, Nibe (Adviseur) 

Chris Bruning, Projectmanager, Brink Groep (Adviseur) 

 

Park 20|20 

Rob van de Broek, Commercieel directeur, Delta Projectontwikkeling (Opdrachtgever) 

Peter Diepenhorst, Ontwikkelaar, Delta Projectontwikkeling (Opdrachtgever) 

Martine van Bergen, Beleidsmedewerker Gemeente Haarlemmermeer (Overheid) 

 

Hoofdkantoor AT Osborne 

Marcel Mulder, Acquisition manager, Bouwfonds (Opdrachtgever) 

Ingmar Scheiberlich, Projectmanager, AT Osborne (Adviseur / Gebruiker) 

  


