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Opzet en inhoud

• Met het oog op het vernieuwen van haar website (www.architect.be) liet de Orde van Architecten (OvA) een onderzoek uitvoeren bij 
haar 3 doelgroepen: particuliere opdrachtgevers, professionele opdrachtgevers en architecten. 

• Er werd onderzocht in hoever men vertrouwd is met de taken van de architect en de vigerende wetgeving. Daarnaast werd ook 
nagegaan waar men op zoek gaat naar de gewenste informatie, of deze ook gevonden wordt en welke verwachtingen men koestert. 
Tot slot werd gepeild in hoever de Orde en haar diensten gekend zijn. 

• De uitkomst van het onderzoek zal de OvA toelaten om enerzijds haar website aan te passen naar content en gebruiksvriendelijkheid 
en anderzijds ook input geven aan het marketing- en communicatiebeleid. 

• Eerst krijgt u de onderzoeksresultaten van de particuliere opdrachtgevers, vervolgens die van de de professionele opdrachtgevers en 
tot slot die van de architecten. De presentatie sluit af met een algemene conclusie en bijhorend advies. 

http://www.architect.be/


Particulieren



Respondent profiel

• 971 Vlaamse respondenten tussen 25-74 jaar, representatief verdeeld naar leeftijd, geslacht en regio

• 4 types van respondenten

• Nieuwbouw (NB)

• Grote renovatie (GRE)

• Renovatie zonder architect (RE)

• Aankoop op plan (AP)

• 29% van de respondenten heeft gebouwd of verbouwd met architect

• De grootste groep is de renoveerder zonder architect. Dit komt overeen met het Belgisch 
bouwlandschap van kleine renovaties/herstellingswerken. 



Informatiebronnen
Welke bronnen heeft u bezocht of geraadpleegd voordat u uw project startte of aankocht 
en hoe vaak ? (nooit, soms, vaak)

• Over alle respondenten heen zijn familie & vrienden, algemene zoekmachine en 
de aannemer de bronnen die het vaakst geraadpleegd worden. De architect wordt 
door 9% vermeld als een bron die vaak geraadpleegd wordt.

• Vooral bij mensen die bouwen en grondig renoveren is de architect een 
belangrijke informatiebron, maar niet zo vaak als de aannemer. 

• Van de grote groep van renoveerders zonder architect, heeft 83% nooit contact 
met een architect. De overige 17% bestaat voornamelijk uit de 55+ categorie, die 
significant meer een architect raadplegen dan de andere leeftijdscategorieën. 
Deze leeftijdsgroep haalt weinig inspiratie uit social media of magazines. 
Algemeen internet, Batibouw en aannemers zijn hun grootste inspiratiebronnen. 

• Pinterest wordt door bijna alle types van respondenten vaak bezocht. Dit sociale 
media kanaal is wel duidelijk een vrouwelijke aangelegenheid.
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De architect als informatiebron

• Binnen de primaire doelgroep van nieuwbouw en grote verbouwing, geeft toch 
18% aan nooit contact te hebben met zijn architect. Bij nieuwbouw is dit zelfs 20%, bij 
grote renovaties 16%. 
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat dit mensen zijn die sleutel-op-de-deur 
bouwden, waarbij de afstemming met de bouwfirma (de aannemer dus) de 
bovenhand had en er slechts zeer weinig contact met de architect was. 

• Bij mensen die renoveren zonder architect of kopen op plan ligt het percentage dat 
nooit info zoekt bij architect uiteraard nog hoger (resp. 83%, 63%). De reden die 
renoveerders aangeven om niet te werken met architect zijn duidelijk

• Geen verplichting, maar ook niet nodig (enkel keuken, badkamer, veranda, …)

• Weten zelf goed wat we willen en hoe we het moeten aanpakken (DIY)

• Kostprijs/budget

• Bij ‘andere’ werd gemeld: ben zelf architect, mijn man is aannemer, 
mijn zus is architect en gaf tips, mijn zoon is dakdekker, …
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Aankoop op plan en contact 
met architect 

• 50% heeft nooit contact gehad met de architect die het project begeleidde. 
Het merendeel van hen had hier ook geen behoefte aan. 

• Slechts 10% heeft vaak contact gehad met de hoofdarchitect en 1/3 had 
graag nog vaker contact gehad. 

• Bijna 4 op 10 heeft soms contact met de architect gehad en voor iets meer 
dan de helft had dit frequenter gemogen. 

=> In totaal wensen 4 op 10 mensen die gekocht hebben op plan, om de 
architect van het project vaker te spreken. Bij de 55+ geldt dit voor 54%. Bij -55 
gaat dit op voor 35% van de respondenten. 



Informatiebronnen
Welke beurzen/events heeft u bezocht voordat u uw project startte of aankocht 
en hoe vaak ? (bezocht, niet bezocht). Welke informatiebronnen heeft u nog geraadpleegd.

• Het bezoeken van toonzalen, Batibouw en kijkwoningen is voor veel 
respondenten een inspiratiebron. 

• Batibouw is als beurs het meest bezocht en is significant meer vermeld door 
mensen die nieuw bouwen of een grote verbouwing uitvoeren. Naar leeftijd 
of geslacht is er weinig onderscheid. 

• ‘Andere’ informatiebronnen die ‘vaak’ geraadpleegd worden, zijn tv-
programma’s (Dobbit tv), YouTube, projectontwikkelaars, magazines over 
wonen en (ver)bouwen, lokale woonbeurzen, lokale opendeurdagen. 
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De groep van renoveerders met architect is even groot als de groep die een nieuwe 

woning bouwt. Beide groepen vertonen veel gelijkenissen in hun zoektocht naar 

informatie, vandaar worden ze vanaf hier samen geanalyseerd (NB/GRE).



Quotering van verkregen informatie gerelateerd aan frequentie raadpleging *

Respondenten die vaak of soms een bron raadpleegden, werden gevraagd de verkregen info te beoordelen. De score is een 
rekenkundig gemiddelde en is niet gerelateerd aan het aantal mensen dat een beoordeling geven. 

• Bouwfora zoals Bouwinfo (8,8) en Livios (8,9), krijgen de hoogste appreciatiewaarde van verkregen informatie.

• De architect krijgt een score van 8,5, net iets minder dan de aannemer (8,7) en familie & vrienden (8,6). De waardering van de 
architect ligt wel boven het algemeen gemiddelde dat 8,07 bedraagt. Vooral mensen die ‘op plan’ een woning kochten geven een 
lage waarderingsscore (zie verder). 

• Ook Pinterest wordt hoog gewaardeerd (8,7).

• www.architect.be behaalt een score van 7,4.

* In onderzoektermen is een score tussen 7 en 8 belangrijk/goed. 

Hoger dan 8 is zeer belangrijk of zeer goed. 

Lager dan 7 is dan weer niet goed of minder belangrijk. 

Lager dan 6 is eigenlijk onvoldoende. 

http://www.architect.be/


Opinies

• Alle respondenten kregen een aantal stellingen over architecten voorgeschoteld, of ze nu met een architect hadden 
samengewerkt of niet. De antwoorden geven een algemeen zicht op de maatschappelijke houding ten aanzien van 
architecten. 

• Volgende meningen komen naar boven:

• Bijna 1 op 4 van de respondenten (24%) vindt dat het samenwerken met een architect een vrije keuze zou moeten zijn. 

• 1 op 5 beschouwt de kostprijs van de architect als een verliespost, waarvoor je dus eigenlijk weinig waarde of voordeel 
voor terugkrijgt. Dit wordt nogmaals ondersteunt door meer dan 1 op 3 die stelt helemaal niet van mening te zijn dat 
je de kostprijs van een architect terug wint door het advies en expertise die je in de plaats krijgt. 

• Meer dan 18% vindt het raadplegen van een eigen architect vóór je een woning op plan aankoopt dan weer een 
goede beslissing. 

• Meer dan 45% van de mensen die verbouwd hebben zonder architect vinden dat de belangrijkste taak het opmaken van 
een plan is. Dit sluit aan bij de reden die mensen opgaven waarom ze zonder architect verbouwden: “we wisten zelf goed 
wat we wilden …”

• Met betrekking tot de kostprijs van de architect en de expertise of advies dat je er voor in de plaats krijgt, is er een significant 
verschil tussen mensen die verbouwd hebben met architect en mensen die verbouwd hebben zonder maar ook deze die 
gebouwd hebben met een architect. De verbouwers met architect zijn duidelijk meer overtuigd dat je de kostprijs terug wint 
door het verkregen advies of de expertise. De andere groepen zijn er veel minder van overtuigd of, sterker nog, zijn het er 
niet helemaal mee eens dat je de kostprijs terugwint. 



Opinies
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De belangrijkste taak van een architect is het opmaken van een plan

Architecten focussen meestal op esthetische aspecten en niet op praktische zaken

De architect is er in de eerste plaats voor het esthetisch aspect van mijn project

De architect is er in de eerste plaats voor het technische aspect van mijn project

De kostprijs van een architect win je terug door het advies en de expertise die je

krijgt

Het is nuttig een architect in te schakelen voordat je een bestaande woning koopt,

zodat je beter weet wat je koopt

De erelonen van de architect beschouw ik als een verliespost in mijn

(ver)bouwproject.

De architect is de best geplaatste partner om de opdrachtgevers te begeleiden bij

de uitwerking van het project

De keuze om met een architect te werken zou een vrije keuze moeten zijn i.p.v. een

wettelijke verplichting.

Wanneer je overweegt op plan aan te kopen, is het bespreken van het plan en

lastboek met een eigen architect nuttig voor je de woning aankoopt

Helemaal akkoord Eerder akkoord Neutraal Eerder niet akkoord Helemaal niet akkoord



Gebouwd of 
verbouwd met 
architect

Enkel respondenten die gebouwd
of verbouwd hebben met architect



Contact met architect
Hoe heeft u uw architect gevonden? 

Architect wordt 

gezocht 

via vrienden, familie 

via de bouwfirma

via zoekmachine op 

internet

www.architect.be

scoort goed met 9%. 

www.zoekeenarchitect

.be scoort lager met 

6%

Van de 2 oudste 

leeftijdsgroepen heeft 

1 op 2 zijn architect 

gevonden via familie 

of vrienden. Bij de 

jongste 

leeftijdscategorie is dit 

slechts 1 op 4. Zij 

gebruiken 

verschillende 

manieren om een 

architect te vinden 

(sociale media, 

referentiewoningen, 

bouwfirma’s, internet, 

architect.be, …)
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Waarover is op voorhand informatie opgezocht en waar? 
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Belang inbreng architect
Deze grafiek geeft weer in hoever particuliere opdrachtgevers de inbreng van de architect belangrijk vinden.
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Problemen of discussiepunten
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Totaal <34 j 35-54 j 55+

• 63% van de respondenten die gebouwd of verbouwd 
hebben met een architect, had geen discussie met de 
architect voor, tijdens of na het bouwproces. 

• De jongste generatie heeft significant meer discussies 
met de architect dan de andere leeftijdsgroepen. 

• Als er discussies zijn geweest was dit bij meer dan de 
helft over de bijstand bij oplevering en het takenpakket 
(of de uitvoering hiervan) van de architect. 
Dit is een hekel punt voor het merendeel van de 
-55 jarigen. De oudste leeftijdscategorie vond eerder 
technische zaken niet conform de afspraak. 



De Orde van 
Architecten en
de particulier

Alle respondenten



In hoever is de Orde van Architecten bekend bij de particulier?

• Bijna 40% van alle respondenten kent de Ova. Zij geven de OvA een 
gemiddelde tevredenheidsscore van 6,5. 

• 56% tussen 6 en 7

• 27% 8 of hoger

1 op 3 van hen, weet echter niet meer vanwaar ze de OvA kennen. De 
meest vermelde informatiebron is ‘het internet algemeen’ (21%).
De andere informatiebronnen zijn familie & vrienden, werk en 
pers/media.  

• De OvA is significant beter gekend bij haar rechtstreekse doelgroep 
(mensen die nieuw gebouwd hebben of hebben verbouwd met 
architect) dan bij verbouwers zonder architect of mensen die op plan 
hebben aangekocht. 

• Maar de OvA is ook significant minder bekend bij de jongste 
leeftijdscategorie (-35 jaar) (50%), waar dit toch eerder de mensen zijn 
met een nieuwbouw (zie steekproef profiel). 26% van deze groep geeft 
ook aan dat de info over de Orde nuttig had geweest bij hun 
bouwproject, wat significant meer is dan de andere leeftijdsgroepen. 
Van de respondenten die de OvA wel kennen, heeft deze leeftijdsgroep 
eerder persoonlijk contact gehad met de OvA dan de andere 
leeftijdscategorieën. Deze groep geeft ook een beduidend hogere 
tevredenheidscore (7,3). 

• Voor 1 op 5 van alle respondenten had de OvA van nut kunnen zijn bij 
hun bouwproces.
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Projectontwikkelaars



Profiel respondent
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Type professionele

opdrachtgever

Beiden

Projectontwikkelaar

SOD

• Als professionele opdrachtgevers onderscheiden we projectontwikkelaars (PO) en sleutel-op-

de-deur firma’s (SOD). Tijdens de diepte-interviews kwam reeds een duidelijk verschil naar voor 

wat betreft het contact met de architect :

• PO : gaan rechtstreeks samenwerking aan met de architect en fungeren als 

opdrachtgever/bouwheer

• SOD : verwijzen hun klant door naar een architect, waarbij de architect zelf een 

overeenkomst afsluit met de particulier, die optreedt als bouwheer. De particulier voelt 

zich eerder klant bij de SOD en minder bij de architect (zie resultaten particulier 

onderzoek). De SOD fungeert eerder als aannemer en behoort dus in principe niet tot de 

rechtstreekse doelgroep van de OvA. 

• Beide types gaven in de gesprekken aan weinig tot geen notie te hebben van de OvA en het 

mogelijke nut voor hen. Dit verklaart meteen ook de beperkte deelname aan de bevraging. 

• In totaal werden er 307 uitnodigingen verstuurd. Dit resulteerde in 25 deelnames, waarvan 15 

de bevraging volledig invulden. Hiervan is 67% PO, 20% SOD en 13% Beiden.

• In de markt is er een duidelijke verschuiving merkbaar van SOD naar projectontwikkelaar. 

Verwacht wordt dat deze trend de komende jaren zal aanhouden. Momenteel is het overgrote 

deel van de professionele opdrachtgevers gericht op nieuwbouw. Concrete cijfers hierover zijn 

niet voor handen. 



Rol architect
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De rol van de architect verandert naargelang de fase 

van het bouwtraject. Net zoals bij het 

consumentenonderzoek (particuliere 

opdrachtgevers) zijn er belangrijke verwachtingen 

naar de architect inzake het ontwerp/bouwplan en 

nog meer bij de vergunningsaanvraag. 

De inbreng van een architect tijdens de uitvoering of 

bij oplevering is duidelijk van een ander niveau bij 

professionele opdrachtgevers dan bij particulieren.  



Rol architect

De focus op de bouwaanvraag, weerspiegelt zich ook in het belang dat de professionele opdrachtgevers hechten aan al de taken van de 
architect (zie volgende slide). De gemiddelde belangrijkheidscore die gegeven wordt over alle taken heen bedraagt 5,3. Wat zeer laag is. 

De taken die verband houden met de ontwerpfase en indienen van omgevingsvergunning kunnen dan weer rekenen op hoge scores. De
overige taken vinden de professionele opdrachtgevers quasi overbodig, zeker wanneer het gaat om EPB, veiligheidscoördinatie of het 
opvolgen van het bouwbudget; taken die door de PO of SOD zelf worden opgenomen. Daarnaast wordt het contacteren van aannemers
door de architect als overbodig ervaren. Gelet op de activiteiten van de professionele opdrachtgevers is dit eerder vanzelfsprekend. 

Maar zelfs wanneer we deze taken buiten beschouwing laten, blijft de belangrijkheidscore toch maar gemiddeld 6,2, in onderzoektermen 
dus ‘eerder ‘-onbelangrijk’. Aangezien de extra tijdsbestedingen niet gewaardeerd of verwacht worden, zou de architect voor deze 
doelgroep zijn dienstenpakket best zo strikt mogelijk moeten aflijnen. 

Professionele opdrachtgevers, zoals projectontwikkelaars of sleutel-op-de-deurfirma’s beogen een andere samenwerking met de architect 
dan particuliere opdrachtgevers (zie vergelijkende slide). Maar over de kerntaken zijn beiden groepen het eens: het opmaken van de 
plannen en het zorgen voor de vergunning is de belangrijkste opdracht. Vervolgens nemen de professionele opdrachtgevers zelf een
aantal taken voor hun rekening, die de particulier nog wel toedicht aan de architect zoals het opmaken van meetstaat en de controle op 
uitvoering van de werken. 
Overige taken zoals advies inzake materialen, EPB, werfverslagen, … lijken niet noodzakelijk door de architect te moeten worden 
uitgevoerd. In realiteit kunnen deze taken immers ook door aannemers of andere specialisten worden uitgevoerd.  Professionele
opdrachtgevers voeren deze taken duidelijk het liefst zelf uit. 

Niet alleen naar belangrijkheid geven particuliere opdrachtgevers de taken van een architect substantieel hogere scores, ook de algemene 
tevredenheidscore ligt bij particuliere opdrachtgevers met veel hoger (7,7). Professionele opdrachtgevers zijn zuiniger met punten en 
geven een algemeen gemiddelde van 5,3 (of mits uitsluiting van overlappende taken van 6,2).

Dit alles duidt eerder op een spanningsveld tussen wettelijke verplichtingen en gezamenlijk ondernemen/projecten realiseren. 



Belang van taken van architect
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Belang van taken van architect (vergelijking)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EPB verslaggeving
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Verzamelen documenten voor bouwaanvraag
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Over welke onderwerpen zou u meer willen weten ? 

Aan alle respondenten werden een aantal onderwerpen voorgelegd met de vraag of ze hierover meer informatie wensten. 
Op dit moment is er nog niet over de OA gesproken. 
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architect

Geen, wij weten hier voldoende over • 2 op 3 staat open om meer informatie te krijgen. 

• Het meest interessante onderwerp is ereloon van de architect 
en hiermee samenhangend de samenwerkingsmogelijkheden. 

• Ook hier krijgen de taken van een architect weinig vermelding. 

• Info over het behandelen van geschillen krijgt eveneens weinig 
bijval. Net zoals tijdens de face-to-face gesprekken wordt er 
weinig melding gemaakt van geschillen tussen professionele 
bouwheren en architecten.



De Orde van 
Architecten en 
de professionele
opdrachtgever



Hoe zou de Orde van Architecten voor u een meerwaarde kunnen betekenen?
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Na uitleg over het bestaan en de taak van de OvA zien 
professionele opdrachtgevers een meerwaarde in het 
ontvangen van extra informatie over architecten en wetgeving. 

Het verkrijgen van info over architecten, i.c. een lijst met 
contactgegevens, specialisaties, referentie, …is gewenst. Dit was 
ook reeds aangehaald tijdens de persoonlijke interviews. Op 
basis van deze lijst zouden professionele opdrachtgevers op 
zoek kunnen gaan naar lokale architecten, rekening houdend 
met specialisaties en referenties. 

Momenteel werken de professionele opdrachtgevers vaak 
samen met dezelfde groep van architecten of doen ze navraag 
binnen hun netwerk. 

De locatie/woonplaats van de architect is voor hen belangrijk 
vanuit de hypothese dat de architect de lokale overheden en 
hun gevoeligheden kent, wat uiteraard van pas kan komen bij 
het bekomen van de omgevingsvergunning. 



Architecten



Schets respondenten

In totaal hebben 534 respondenten de bevraging volledig ingevuld. De verdeling naar regio is overeenkomstig het ledenbestand eind 
2020. De stagiair-architecten zijn echter ondervertegenwoordigd. Waar ze 9,4% uitmaken van het ledenbestand, hebben we een aandeel 
van 3,7% op het totaal aantal respondenten. Waarschijnlijk hiermee samenhangend noteert de jongste leeftijdscategorie (<30 jaar) ook 
een zeer laag aantal (8,2%, t.o.v. 20% in ledenbestand). De 55+ nemen dit aandeel over en zijn dus oververtegenwoordigd.

84% van de respondenten werkt voor particuliere- en 45% voor professionele (projectontwikkelaars of sleutel-op-de-deur firma’s) 
opdrachtgevers.
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Hoe zijn de doelgroepen op de hoogte volgens de architect ? 
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Professionele opdrachtgevers

Architecten hebben niet echt het gevoel dat er nog veel toelichting moet gegeven worden aan professionele opdrachtgevers, dit in

tegenstelling tot particuliere opdrachtgevers, die geacht worden weinig op de hoogte zijn van de bevraagde items. De kennis over het 

bestaan van de OvA wordt door architect onderschat bij particulieren en overschat bij professionelen.  



Hoe belangrijk vindt de architect de (voor)kennis van de doelgroep ?
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• Ondanks het grote verschil naar aanwezige kennis bij de verschillende groepen, blijkt het 
voor architecten toch even belangrijk dat beide partijen op de hoogte zijn. 

• Het op de hoogte zijn van het bestaan van de OvA is voor architecten niet belangrijk. 

• Als extra items waarover de particulier weinig kennis heeft, zijn volgende zaken aangevuld:

• De tijdsbesteding, doorlooptijd en kennis & kunde die de extra studies rond EPB, 
ventilatie of stabiliteit vergen. 

• De afhankelijkheid van het omgevingsloket, administraties en wettelijke 
bouwvoorschriften en ook de tijd die hier inkruipt.

• De wettelijke verantwoordelijkheid van een architect. 

• Verschil tussen prijzen waar gedeelde kosten zijn of waar andere materialen worden 
gebruikt. 

• Verplichtingen van de opdrachtgever.

• Wat NIET tot het takenpakket hoort.

• Extra kennis voor de professionele opdrachtgever is nodig over:

• Correcte inschatting van tijdsbesteding en dus het overeenkomstig ereloon van 
architect.

• De kennis en kunde die een architect beschikt en die nodig is.

• Algemeen: de totale omvang van het takenpakket, dus ook wat NIET tot het 
takenpakket behoort.



Over welke taken van de architect is de particulier en professional niet goed geïnformeerd ? 

2%

2%

5%

4%

5%

3%

3%

2%

2%

3%

1%

3%

3%

4%

3%

3%

3%

2%

0% 10% 20% 30% 40%

Voorontwerp

Definitief ontwerp

verzamelen doc bouwaanvraag

Advies inzake materialen

Advies inzake energiebesp maatr

Advies inzake binneninrichting

Indienen bouwaanvraag

Opstellen lastenboek/bestek

Opstellen meetstaat

Contacteren/prijs aanvragen…

Uitvoeren veiligheidscoördinatie op…

EPB verslaggeving

Opvolging (ver)bouwbudget

Frequente controle op de bouwplaats

Regelmatig organiseren van…

Regelmatig opmaken van…

Bijstand bij voorlopige oplevering

Bijstand bij definitieve oplevering

Professionele opdrachtgevers

Architecten die aangaven dat de doelgroep niet goed op de hoogte is van de taken van de architect, konden hun antwoord verduidelijken 

met onderstaande detaillering. 
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Over welke taken van de architect is de particulier of professional minder goed geïnformeerd ? 

Particulieren

• Particulieren hebben niet altijd een juist begrip van (de 
frequentie van) werfcontroles, opstellen meetstaat en/of 
lastenboek en tot slot het verzamelen van documenten voor de 
vergunningsaanvraag.

• Dit vinden we terug in de resultaten van de 
consumentenbevraging, waarbij particulieren vaak ontevreden 
zijn over de frequentie van de werfbezoeken (zie hoger).

=> Over dit aspect is duidelijk een miscommunicatie tussen 
architect en particulier.

Professionelen

• Er is slechts een klein deel van de architecten aangeven dat 
professionele opdrachtgevers nog extra inzichten kunnen 
gebruiken over de taken van de architecten. Dit komt overeen 
met de resultaten van het onderzoek bij professionele 
opdrachtgevers.

• Een wederzijdse frustratie bij deze partijen lijkt meer te maken 
te hebben met het aflijnen van het takenpakket an sich: wie 
doet wat? 
Zo zijn er zaken die de professionelen liever zelf uitvoeren, waar 
dit normaal gezien bij de architect hoort. Anderzijds zijn er 
tijdrovende, administratieve taken die liever wel uitbesteed 
worden, maar waar de architect geen vragende partij voor is. 



Over welke meerwaarde van de architect is de particulier of professional minder 
goed geïnformeerd ? 

Over de meerwaarde van een architect is volgens de architect 15% van de particuliere en 44% van de professionele opdrachtgevers goed 

tot zeer goed op de hoogte. Voor zij die nog niet goed op de hoogte zijn, kunnen onderstaande punten nog verduidelijkt worden. 
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Architecten en 
de architect



Op de hoogte gehouden worden door de Orde van Architecten over … 
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Aan de leden-architecten werd gevraagd in welke mate ze het 
belangrijk vinden om op de hoogte gehouden te worden over 
bepaalde onderwerpen. Alle genoemde onderwerpen worden door het 
merendeel van de architect als nuttig tot belangrijk beschouwd.

Informatie en rechtspraak m.b.t. de uitoefening van het beroep van 
architecten wordt belangrijker dan de andere geëvalueerd. 

Informatie over de OvA zelf, stageplaatsen of jobmogelijkheden is 
minder belangrijk.  

In welke mate de OvA erin slaagt om haar leden over deze 
onderwerpen op de hoogte te houden, scoort echter zeer laag. Voor 
ieder onderwerp wordt een tevredenheidsscore lager dan 5 gegeven. 
Deze ontevredenheid wordt verduidelijkt in de algemene uitlatingen 
over de OvA.



Op de hoogte gehouden worden door de Orde van Architecten over … 
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• Het belang van informatie over wetgeving en rechtspraak aangaande het beroep van 
architecten verduidelijkt zich in verzekeringen en aansprakelijkheid, de omgevingsvergunning 
en omgevingsloket. 

• Naast de bevraagde items vermeldden respondenten bijkomende onderwerpen waarover de 
OvA hen op de hoogte zou kunnen houden: 

• communiceren over welke acties de OvA onderneemt in belang v architectenberoep

• wetswijzigingen en normen

• uurloon barema's

• samenwerking met overheid



Welke taken van OvA zijn belangrijker dan andere ?

• Bijna 1 op 4 van de architecten wil geen keuze maken en vindt dus alle taken die 
de OvA opsomt even belangrijk. 

• Voor 28% is het informeren van het grote publiek over de meerwaarde van de 
architect het belangrijkste, op de voet gevolgd door informeren over wetgeving. 

• Toezicht op correcte naleving van het beroep en de organisatie van stages wordt 
door het merendeel van de architecten als minder belangrijk beschouwd. 



Bronnen om info op te zoeken
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de Orde van Architecten

architect-gerelateerd nieuws
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contactgegevens van architecten en stagiairs

de uitoefening van het beroep van architect

de wet- en regelgeving m.b.t. het uitoefenen van het beroep van architect

de rol en meerwaarde van de architect voor opdrachtgevers

Waar gaat de architect op zoek naar informatie over…

andere architect.be collega's geen mening nav.be Zoekbalk webbrowser

Net zoals bij de particulieren werd ook de architect gevraagd welke communicatiekanalen hij gebruikt om bepaalde informatie op te 

zoeken. Algemeen scoort het internet goed over de gehele lijn, maar ook NAV.be kent veel gebruikers. Voor onderwerpen die uitsluitend 

de OvA aanbelangen haalt architect.be een hoog lezerspubliek. 

Andere bronnen: 

- intern. architectuursites

- Architect helpt architect (FB)

- Architectura

- Architectenjobs.be

- HR bureau’s, interimbureaus

- Vaktijdschriften vr particulieren



Communicatiekanalen van de OvA
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• Van de communicatiekanalen van de OvA naar 
architecten worden vooral Archimail, andere 
digitale nieuwsberichten en de website 
regelmatig of soms gelezen of bezocht. 

• De andere kanalen worden door meer dan de 
helft nooit bekeken. Het is duidelijk dat een 
dergelijk bereik te laag is en dat dit best naar 
content en/of naar toepassing dient herbekeken 
te worden. 

• De tevredenheid van de kanalen scoort laag (<6), 
waarbij de webite met 5,7 nog het beste scoort. 



Communicatiekanalen van OvA (vergelijking)

• De bovenste grafiek toont het aantal respondenten dat de 
communicaties van de OvA nooit gezien, gelezen of bezocht 
heeft per type. Hoe langer de balk, hoe minder publiek. 
Zuiver naar bereik is er nog veel potentieel. Vooral de online 
communicatiekanalen (Facebook, LinkedIn en website) zijn sterk 
content gedreven. Gerichte inhoud voor een dergelijk ruim 
publiek zou meer zichtbaar moeten/kunnen worden. 

• De onderste grafiek toont de tevredenheid. Hoe langer de balk, 
hoe meer tevreden de mensen zijn over de inhoud. Rekening 
houdend met algemene benchmarks, is de tevredenheid te laag 
om mensen te blijven boeien. 
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Vermelding op ledenportaal
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Aandeelhouders

# medewerkers in samenwerkingsverband

Vennoot in

Statuut (nv, bv, bezoldigde, ...)

Samenwerkingsverband (alleen, bureau)

Diploma (bijv. architect, burgerlijk ingenieur-…

Bureau

GSM nummer

Specialisatie architect

Telefoonnummer

Naam, adres en woonplaats gegevens

Website url

Email adres

Bij de extra toelichting geeft 

meer dan 1/3de van de 

respondenten het ledenportaal 

niet te bezoeken of niet 

voldoende te kennen. 

Andere voorstellen die geformuleerd zijn: 

- Aanmelden met itsme

- Bijdrage nota’s

- Overzicht wetgeving

- Voorbeelddocumenten (contracten, …)

- Transparantie OvA

- Downloadbaar attest van inschrijving

- # jaren beroepsactiviteit

- Gegevens van verzekeringsbewijs

- Standaard emailadres 

voornaam.achternaam@architect.be

Verder is er een vraag naar meer intuïtief gebruik en zelf 

gegevens kunnen aanpassen



Algemene tevredenheid OvA

• In een algemene vraag werd een score gevraagd op 10 die de tevredenheid over de OvA
weerspiegelt. Op het einde van de enquête konden de respondenten hun algemeen gevoel 
of boodschap uitgebreid verwoorden. 

• Een rekeningkundig gemiddelde score van 5,3 werd behaald. De mediaan ligt op 6. 

• 2% van de respondenten is zeer tevreden over de OvA. Bij commerciële bedrijven ligt dit 
percentage doorgaans rond 5 à 10%. 

• 24% is gewoon tevreden. Dit wil zeggen: de OvA doet haar werk goed. Bij commerciële 
bedrijven ligt dit rond 65 à 75%. 

• 49% vindt dat de Ova haar werk niet goed doet en dat er een aantal verbeteringspunten 
zijn. 26% vindt dat de OvA haar werk helemaal niet goed doet. Deze laatste 2 categorieën 
krijgen veel meer bijval dan in traditionele klantentevredenheidsonderzoeken. In een 
natuurlijke (en geen verplichte) klantrelatie zou de respondent met een dergelijke 
tevredenheid allicht geen klant blijven, tenzij er geen alternatief is. Hierbij gaat het om een 
wettelijke verplichting en kan de klant dus ook niet weg. 

• Deze uiterst lage score weerspiegelt zich ook in de extra toelichting die respondenten geven. 

Hierbij wordt verwezen naar: 

• structuur (geen samenwerking tussen raden, vriendjespolitiek, te log, niet proactief, …)

• oubollig (digitale trein gemist, niet vernieuwend, te lang over hetzelfde bezig, …)

• meer lobbywerk (wetgeving, taken, uurloon barema’s, …)

• meer transparantie over werking van de OvA (wat doen ze juist, waar wordt het lidgeld 

aan besteed, …)

• meer de stem van architect vertegenwoordigen, ….”

26%

49%

24%

2%
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Conclusie 

1. Er is nood aan een orgaan zoals Orde van Architecten

1. Opdrachtgevers zien vaak niet de meerwaarde die een architect zou kunnen brengen.

2. Vooral particuliere opdrachtgevers moeten nog extra geïnformeerd worden over concrete onderwerpen zoals taken (wat wel en 
wat niet), kostprijs, deliverables, … 

3. Professionele opdrachtgevers zijn beter op de hoogte over de mogelijkheden van samenwerken met een architect. Toch zijn 
ook hier een aantal frustraties aan weerszijde die de OvA zou kunnen aanpakken.

2. De Orde van Architecten is weinig gekend bij de primaire doelgroepen (opdrachtgevers) waardoor de opdracht niet volledig/goed
wordt uitgevoerd. Het kennen van de OvA is een eerste, noodzakelijk stap om de opdrachtgevers bij te staan in hun samenwerking 
met een architect enerzijds, maar anderzijds ook om het beroep en werking van de architect te promoten, te verbeteren, te 
vergemakkelijken. Dit tweede aspect zou onrechtstreeks ook bijdragen tot een positieve samenwerking tussen opdrachtgever en 
architect. De OvA richt zich naar een ruime doelgroep. Vandaag gebruikt de OvA haar potentieel netwerk onvoldoende om haar 
bekendheid te verruimen. De communicaties die uitgebracht worden zouden door haar eigen doelgroepen verder verspreid moeten 
worden en zo bijdragen tot de bekendheid van de OvA. 

3. De tevredenheidsscores over communicaties, kanalen of inbreng van de OvA liggen over het algemeen laag en dit bij iedere 
doelgroep. Nochtans is er nood aan dergelijke communicaties. De Ova dient het huidig marketingplan kritisch te bekijken in het licht 
van de verschillende segmenten en de hiermee gepaard gaande noden/taal/toepassing van ieder segment. 

4. Bij de architecten behaalt de OvA een te lage tevredenheidsscore. Nochtans worden er concrete en realistische voorstellen en 
verwachtingen geformuleerd omtrent de werking en acties van de OvA. Een deel van deze verwachtingen kunnen redelijk snel en 
gemakkelijk ingelost worden: bv. kort op de bal communiceren, communicatie over acties, beter informeren van het grote publiek 
over meerwaarde architect, … . Een groot deel van de opmerkingen hebben echter inherent te maken met de organisatie en werking 
van OvA zelf en vergen dus een totaalaanpak, indien OvA op deze verwachtingen wenst in te gaan. De “te logge structuur, oubollig, 
meer lobbywerk, meer transparantie over werking van OvA, meer stem van architect vertegenwoordigen, ….” zijn aspecten die op een 
hoger niveau moeten besproken worden. 


