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Voorwoord 

Beste lezer, 

V~~r u ligt het eindrapport van mijn afstudeeronderlOek: 'Bespreekbaar maken van de 

samenwerken tijdens de projectontwikkelingsfase'. Dit afstudeeronderzoek heb ik uitgevoerd 

ter afronding van de masteropleiding Cunstruction Management and Engineering aan de 

Technische Universiteit Eindhoven. Het onderzoek is uitgevoerd bij PRC te Bodegraven. 

November 2006 ben ik me gaan orienteren op een geschikt onderwerp. Nadat ik verschillende 

bedrijven bezocht had en het een en ander gelezen had is mijn keuze gevallen op het 

onderwerp 'Bespreekbaar maken van de samenwerken tijdens de projectontwikkelingsfase'. 

Begin februari 2007 ben ik definitief gestart met mijn onderzoek bij PRC op het project 

Schieveste. 

Bij dezen lOU ik graag een aantal mensen willen bedanken die mij ondersteund en begeleid 

hebben tijdens het afstuderen. Mijn begeleiders van de TUje, Ger Maas, Frans van Gassel en 

Ruben Favie. Verder zou ik graag mijn begeleiders van PRC, Henk Heijerman en Remi 

Adriaansens willen bedanken v~~r de ondersteuning. 

Naast mijn begeleiders zou ik graag een hele grote dank willen uitbrengen naar mijn ouders die 

mij de afgelopen tijd van harte ondersteund hebben, want zonder hen was dit alles niet 

mogelijk geweest! 

Verder wens ik u veel leesplezier toe, 

Sascha Jost 

Roermond, februari 2008 
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Samenvatting 
Dit onderzoek heeft geleid tot een beter inzicht in hoe een samenwerking moet verlopen en tot 

een hulpmiddel om ze beter bespreekbaar te maken. Het hulpmiddel kan in de toekomst 

ingezet worden om te achterhalen waardoor de samenwerking niet lekker verloopt en het 

helpen bij het bespreken van de knelpunten tijdens de samenwerking . 

Dit onderzoek bestaat in hoofdlijn uit vier onderdelen: Onderzoek en context (Deel I), 

Beschrijving Case (Deel II), Diepteanalyse samenwerken (Deel III) en Resultaten (Deel IV). In 

het eerste deel wordt door middel van een onderzoeksplan het probleem geformuleerd. 

Vervolgens wordt de context waarin het probleem zich afspeelt toegelicht. De volgende 

vraagstelling wordt in het onderzoek beantwoord: 'Hoe wordt er samengewerkt tussen de 

verschiliende belanghebbenden tijdens de projectontwikkeling en welke factoren spelen hierbij 

een belangrijke rol?'. In deel II wordt een beschrijving gegeven van de case waar het 

onderzoek is uitgevoerd. In deel III wordt een diepteanalyse uitgevoerd op de belangrijke 

factoren die betrekking hebben op het samenwerken/vergaderen tijdens de 

projectontwikkeling . Deel IV omvat de conclusies, de beschrijving van het model, een advies 

aan de betrokken instanties en ten slotte een aantal aanbevelingen v~~r vervolgonderzoek. 

De samenwerking in de bouwwereld verloopt nog altijd niet optimaal. Zo gaat er jaarlijks nog 

altijd te veel geld verloren door een slechte communicatie en samenwerking . De faalkosten in 

de bouwwereld liggen veei hoger dan in andere takken van sport. Deze faalkosten worden 

onder andere veroorzaakt door een gebrekkige technische afstemming en communicatie en 

doordat afspraken niet worden nagekomen. Door een betere samenwerking kunnen de 

faalkosten zeker gereduceerd worden. 

Projectontwikkeling is een proces dat meerdere jaren kan duren . Er zijn soms wei projecten bij 

die langer dan 15 jaar duren. Tijdens zo'n traject heeft men te maken met heel wat 

verschiliende partijen waarmee moet worden samengewerkt. Ook zijn er tijdens dit proces 

belangrijke en minder belangrijke partijen waar verschiliende jaren achter elkaar zaken mee 

moeten worden gedaan. Het is dus belangrijk dat deze samenwerking goed wordt aangepakt. 

Tijdens de samenwerking zijn de contactmomenten een essentieel onderdeel van het 

samenwerken. Periodiek komen de verschiliende partijen bij elkaar om overleg te plegen en 

informatie uit te wisselen. Echter de manier waarop dit wordt aangepakt is van groot belang 

voor het slagen van de samenwerking. 

Schieveste te Schiedam is een groot herstructureringsgebied waar momenteel verschiliende 

ontwikkelingen gaande zijn. Er vindt momenteel een samenwerking plaats met een groot 

aantal partijen. Zoals Gemeenten, projectontwikkelaars, investeerders en bouwbedrijven. Op 

dit project is aile nodige informatie verkregen voor het uitvoeren van dit onderzoek . Aan de 

hand van verschiliende observaties en interviews is de nodige informatie verzameld over hoe 

de samenwerking verloopt. 

lng. Sascha lost iv 
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Tijdens dit onderzoek komen verschillende factoren aan bod die een grote invloed hebben op 

de samenwerking. De belangrijkste factoren die naar voren zijn gekomen zullen als een 

leidraad door het onderzoek lopen. Zo is het onderzoek niet gebaseerd op de harde geschreven 

factoren maar ook op de manier van samenwerken en hoe de partijen onderling met elkaar 

omgaan. De factoren die in dit onderzoek naar voren komen zijn: 

Vertrouwen 

Gemeenschappelijk doel 

Verantwoordelijkheid 

Communicatie en taal 

Werkproces 

Cultuur 

AI deze factoren zijn gedurende de samenwerking voortdurend in beweging en veranderen 

meerdere keren tijdens het samenwerken. 

Er is een hulpmiddel ontwikkeld om de samenwerking bespreekbaar te maken . Dit is een 

programma om te meten hoe de samenwerking verloopt. De samenwerkingsmeter is een 

middel dat ingezet kan worden tijdens de samenwerking in projectteams. Met deze 'meter' is 

het mogelijk om de samenwerking bespreekbaar te maken en te achterhalen waardoor het niet 

lekker verloopt. De samenwerking wordt gemeten aan de hand van een aantal factoren die 

tijdens mijn onderzoek naar voren zijn gekomen. 

De samenwerking van een team vraagt, net als een gebouw, om onderhoud. Vandaar dat het 

noodzakelijk is om periodiek deze 'meter' in te vullen en gezamenlijk te bespreken. 

Door meer aandacht te besteden aan het samenwerken en dit bespreekbaar te maken kan een 

beter eindresultaat gecreeerd worden . 

lng. Sascha Jost v 
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DEEL I: ONDERZOEK EN CONTEXT 

Inleidiing 
Achtergrond onderzoek 

In dit rapport wordt het onderzoek weergegeven van 'Bespreekbaar maken van de 

samenwerking in de projectontwikkelingsfase'. Dit literatuuronderzoek is uitgevoerd in het 

kader van de opleiding 'Construction Management & Engineering (CME)' van de Technische 

Universiteit Eindhoven (TU/e). 

EEm van de doelstellingen van de opleiding is het leren analyseren en ontwerpen van 

processen, voornamelijk gericht op complexe bouwprocessen . Samenwerking is een van de 

aspecten die belangrijk zijn binnen dergelijke processen. Dit afstudeeronderzoek betreft het 

analyseren van de belangrijkste factoren tijdens het samenwerken. Verder worden de 

knelpunten achterhaald die ontstaan tijdens de samenwerking . Een nadere omschrijving van 

het onderwerp voigt later in dit rapport . 

Een kern punt binnen de opleiding CME is het begrip 'Value Creation'. Dit onderzoek biedt een 

waardecreatie op het gebied van samenwerken tijdens projecten . Door het verbeteren van de 

samenwerking wordt het voor de diverse belanghebbenden mogelijk om beter aan de wensen 

van de andere belanghebbenden te voldoen. Daarnaast zal volgens Boudewijn (2007) door een 

betere samenwerking het proces gemakkelijker worden doorlopen en kan er hierdoor een 

tijdsbesparing gerealiseerd worden, dit kan wederom omgezet worden in een hogere winst. 

Projectontwikkeling is een proces dat meestal meerdere jaren kan duren. Tijdens zo een traject 

heeft men te maken met heel wat verschillende partijen waarmee moet worden samenwerken, 

dit zijn allemaal relaties tijdens het proces. Met sommige partners heeft men maar weinig te 

maken, maar er zijn ook partijen waar men heel wat jaren achter elkaar zaken mee moet 

doen. De kunst is het om een samenwerking zo te laten verlopen zodat er zo min mogelijk 

complicaties optreden tijdens het ontwikkelingstraject 

Leeswijzer 

Het rapport is opgebouwd uit 10 hoofdstukken. Deze 10 hoofdstukken zijn onderverdeeld in 

vier onderdelen. De onderdelen zijn: Onderzoek en Context, Beschrijving Case, Diepte Analyse 

en Resultaten. 

De bijbehorende bijlage staan in een afzonderlijk rapport weergegeven. In deze paragraaf 

wordt een introductie gegeven van de hoofdstukken. 

lng. Sascha Jost 3 
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In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op het 

onderzoek. In de hoofdstukken 2 tot en 

met 4 worden de belangrijkste 

bevindingen vanuit de literatuur 

weergegeven. 

In hoofdstuk 5 wordt de case toegelicht. 

Hier wordt ingegaan op het project zelf 

maar ook op de organisatie en 

betrokken partijen. 

In hoofdstuk 6 worden de factoren 

toegelicht die gebruikt worden tijdens de 

observaties en de enquete. 

Het rapport wordt afgerond met de 

resultaten . Hierin worden de resultaten 

van de observaties en enquete 

gepresenteerd. In hoofdstuk 9 zal de 

samenwerkingsmeter worden toegelicht. 

De aanbevelingen en reflectie worden 

weergegeven in hoofdstuk 10. 

lng. Sascha Jost 
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1 Probleemstelling en aanpak 

1.1 In/eiding 

In dit hoofdstuk wordt het probleem beschreven . Verder zullen in dit hoofdstuk de doel-, 

vraagstelling en de deelvragen geformuleerd worden . Om tot de oplossingen van het probleem 

te komen is er een lang proces doorlopen. De wijze waarop het onderzoek is doorlopen staat 

weergegeven in paragraaf 1.5. Tot slot worden dan de resultatenverwachtingen gegeven. 

1.2 Probleembeschrijving 

De faalkosten in de bouwwereld liggen veel hoger dan bijvoorbeeld in de industrie. Terwijl de 

faalkosten in de industrie op 1 a 2 procent van de omzet liggen, schommelen die in de bouw 

rond de 10 procent. Met een omzet van 50 miljard euro komt dit neer op 5 miljard euro aan 

faalkosten l Deze faalkosten worden onder andere veroorzaakt door een gebrekkige technische 

afstemming en communicatie en doordat afspraken niet worden nagekomen. Door een betere 

samenwerking kunnen de faalkosten zeker gereduceerd worden. (Boudewijn, 2007) 

Volgens Boudewijn (2007) en Kort (2006) is gebleken dat de samenwerking tijdens grote 

projecten nog altijd v~~r problemen zorgt. De samenwerking verloopt vaak niet soepel en 

hierdoor ontstaan irritaties onder de belanghebbenden . Er zal dus in de toekomst het een en 

ander moeten veranderen om dit samenwerkingsproces beter te laten verlopen. Het zou echter 

te vee I tijd in beslag nemen om aile relaties te onderzoeken. Vandaar dat er v~~r gekozen is 

om aileen de samenwerking tussen de Gemeente en een aantal projectontwikkelaars te 

analyseren. Er wordt getracht een aantal belangrijke aandachtspunten te achterhalen waardoor 

een samenwerking verbeterd kan worden. 

Tijdens een samenwerking komen de verschillende partijen periodiek bij elkaar om te 

communiceren over de voortgang en de ontwikkelingen van het project . Dit gebeurt 

hoofdzakelijk tijdens de verschillende bijeenkomsten en vergaderingen. Vergaderen is een 

belangrijk aspect tijdens de samenwerking. Volgens Piet (2005) zal er meer aandacht besteedt 

moeten worden aan de bijeenkomsten en vergaderingen om de totale samenwerking beter te 

laten verlopen . 

In het figuur 1.1 op de volgende pagina is symbolisch de samenwerking tussen verschillende 

stakeholders weergegeven . Er ontstaat een samenwerking bij een bepaald project tussen 

organisaties . Er komen bij deze samenwerking heel wat verschillende aspecten aan bod. Hierbij 

gaan twee of meerdere partijen met elkaar samenwerken. Er vindt echter ook een 

samenwerking plaats tussen verschillende personen onderling binnen de organisaties . Tijdens 

het samenwerken vindt er dus een samenwerking plaats op verschillende niveaus. 

lng. Sascha Jost 5 
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Figuur: 1.1 Niveaus van samenwerken 

1.3 Doe/stelling 

Het doel van dit onderzoek is het analyseren van de samenwerking tussen de verschillende 

partijen tijdens de projectontwikkeling . Verder is het de bedoeling om de knelpunten te 

achterhalen waardoor de samenwerking minder goed kan verlopen . Aan de hand van deze 

mogelijke knelpunten kan er een advies worden gegeven over hoe de samenwerking beter kan 

worden aangepakt. Verder is het de bedoeling om een methode te ontwikkelen om te meten 

hoe de samenwerking verloopt en deze vervolgens bespreekbaar te maken . 

Doelstelling : 

Het doel is om de knelpunten te achterhalen tijdens de vergaderingen en een ad vies te geven 

hoe deze knelpunten zijn op te lossen. 

1.4 Vraagstelling 

Vanuit de bovenstaande doelstelling is de onderstaande vraagstelling ontstaan. 

Vraagstelling : 

Hoe wordt er samengewerkt tussen de verschillende belanghebbenden tijdens de 

projectontwikkeling en welke factoren spelen hierbij een belangrijke rol? 

lng. Sascha Jost 6 
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Hieronder staan de deelvragen geformuleerd: 

Analyse 

Wat is samenwerken en hoe werken we samen? 

Wat is het onderliggende motief voor het aangaan van een samenwerking? 

Welke soort relaties zijn er tijdens een project en hoe wordt er samengewerkt? 

Waar treden de knelpunten op tijdens de samenwerking? 

Wie zijn de stakeholders bij het project en wat zijn hun persoonlijke belangen? 

Wat is vergaderen? 

Waarom worden vergaderingen gehouden? 

Wat zijn de belangrijkste succesfactoren tijdens het vergaderen? 

Wat zijn de belangrijkste factoren tijdens het samenwerken? 

Hoe wordt er omgegaan met deze factoren? 

Met welke factoren dient rekening te worden gehouden tijdens de observaties? 

Ontwerp 

Hoe kunnen de resultaten verwerkt worden in een model? 

1.5 Onderzoeksaanpak 

In figuur 1.2 op de volgende pagina is schematisch weergegeven hoe het onderzoek wordt 

aangepakt. In het schema wordt globaal het hele proces weergegeven. 

Het onderzoek wordt opgedeeld in twee hoofdonderdelen . Allereerst wordt door middel van een 

literatuurstudie, gesprekken met deskundigen en observaties onderzocht wat de knelpunten 

zijn tijdens de samenwerking met de verschillende partijen. Het tweede onderdee l bestaat uit 

het te ontwikkelen model om de samenwerking meetbaar te maken. Dit model wordt 

ontwikkeld aan de hand van de gevonden knelpunten tijdens het eerste onderdeel. Er zal in dit 

tweede onderdeel een model ontwikkeld worden om de samenwerking bespreekbaar te maken. 

lng. Sascha Jost 7 
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Onderdeel1 Onderdeel2 

I ~--~B Uteratuur 

L 

Figuur: 1.2 Onderzoeksmodel 

De onderzoeksvragen worden beantwoord aan de hand van bestudeerde literatuur, interviews 

met deskundigen, observaties en een enquete. Op deze manier wordt zowel de theorie als de 

praktijk benaderd . De bedoeling is om de knelpunten van het samenwerken te achterhalen. 

Door op zoek te gaan naar de belangrijkste knelpunten en relaties tussen deze knelpunten, kan 

er een complex probleem duidelijk worden gemaakt. 

Onderzoeksopzet 

Gedurende een aantal maanden zal de samenwerking tussen een aantal partijen bestudeerd 

worden. In eerste instantie is er gestart met het doornemen van het samenwerkingscontract en 

de analyse hiervan. In de samenwerkingscontracten staat vaak maar globaal weergegeven hoe 

de partijen gedurende het proces gaan samenwerken. Er staat aileen maar in vermeld tijdens 

welke onderdelen er een samenwerking gaat plaatsvinden. (Bijlage 1, hoofdstuk 5) Er wordt 

summier vermeld hoe er moet worden samengewerkt of hoe de samenwerking dient te 

verlopen . 

Ing. Sascha Jost 8 
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Vervolgens zal er gedurende een aantal maanden worden geobserveerd op welke manier er 

wordt samengewerkt, hiervoor zal in de literatuurstudie een aantal factoren geselecteerd 

worden. 

Onderzoeksmodel observaties 

Hieronder in figuur 1.3 is schematisch weergegeven hoe het onderzoek precies in elkaar zit. 

Gedurende een aantal maanden zijn er meerdere verschillende bijeenkomsten bijgewoond . Aan 

de hand van een aantal observatievragen/steliingen is bekeken hoe vaak zich bepaalde 

gebeurtenissen voordoen. Aan de hand van een observatieschema is dit geregistreerd. 

(Hoofdstuk 7) Op deze manier is gedurende een aantal maanden informatie verzameld over 

verschiliende bijeenkomsten . Uiteindelijk is er een aantal knelpunten gevonden omtrent de 

samenwerking tijdens de bijeenkomsten. Gedurende deze observaties zijn er interviews 

gehouden om de bevindingen terug te koppelen naar de teamleden . Op deze manier is het 

mogelijk om uiteindelijk een aantal conclusies te trekken en om aanbevelingen te kunnen 

geven. 

Observatie 
vragen 

(factoren van 
samenwerken) 

Beoordelen 
via 

observatie
schema 

C::::::::::::::::::::::::::JO~b~~~N~a~lo~es[:::::::::::::::::::::::~~ 

~~::::::::::::::::::::::::~ln~teffiN~lew~S:::::::::::::::::::::::::::J 

Figuur: 1.3 Aanpak observaties 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat er een advies wordt gegeven aan de verschillende 

instanties, bij wie het onderzoek is uitgevoerd. 
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1.6 Instrumenten 

Er is binnen dit onderzoek gebruik gemaakt van verschillende soorten van 

onderzoeksinformatie en gegevensbronnen. De data v~~r dit onderzoek zijn verkregen door 

middel van orienterende gesprekken, interviews met deskundigen, observaties tijdens 

bijeenkomsten en een enquete. 

V~~r de orienterende gesprekken/interviews zijn onder andere verschillende projectmanagers 

van PRe benaderd. Volgens Baarda en de Goede (2001) heeft het houden van orienterende 

interviews twee doelen. Ten eerste voor de probleemverkenning en daarnaast nog v~~r het 

verkrijgen van input v~~r bijvoorbeeld interviews. De gesprekken met bovengenoemde 

betrokken projectmanagers hadden als doel een beter beeld te krijgen van de problematiek die 

gaande is tijdens de samenwerking. 

Om de belangrijkste informatie te verkrijgen zijn er gedurende een hele periode verschillende 

observaties doorgevoerd. Volgens Baarda (2001) en K.Yin (2003) is het een voordeel dat er bij 

observatie feitelijk gedrag wordt vastgesteld, terwijl bij het interviewen nooit duidelijk is of de 

ge'lnterviewde zijn gedrag wei correct weergeeft. Bij een observatie is het uitermate belangrijk 

dat het geobserveerde gedrag meteen na de observatie vastgelegd wordt. Hierdoor gaat er zo 

min mogelijk informatie verloren. Dit geldt voor zowel gestructureerde als ongestructureerde 

observaties. (Baarda, 2001) 

Uiteindelijk zijn er interviews met projectleiders van verschillende instanties gehouden. Er is 

gekozen voor het mondelinge interview. Een voordeel van het mondelinge interview is dat er 

veel dieper op bepaalde aspecten kan worden ingegaan, in tegenstelling tot een enquete. 

Een mondeling interview is geschikt v~~r open en ingewikkelde vragen. Daar komt nog eens bij 

dat er een grote controle kan worden uitgeoefend op het invullen. Je weet zeker wie de 

antwoorden heeft gegeven en in welke volgorde. Ook komt het nogal eens v~~r dat 

bijvoorbeeld vragenlijsten onvolledig zijn ingevuld, bij een mondeling interview komt zoiets 

zelden v~~r. (Baarda, 2001) 

Het doel van deze interviews is om informatie te verzamelen uit de antwoorden van de 

ondervraagde personen, ter beantwoording van de vooraf geformuleerde probleemstelling. Om 

zo veel mogelijk informatie te vergaren, zijn de vragen van de interviews zo breed en open 

mogelijk opgesteld. De interviews zijn semi-gestructureerd, wat inhoudt dat er voorafgaand 

aan het gesprek wei een aantal vragen zijn opgesteld die de structuur geven aan het gesprek. 

Dit type interview biedt de mogelijkheid van doorvragen en toevoeging van vragen of 

opmerkingen van de respondent, er blijft dus ruimte open v~~r extra informatie. De 

ondervraagde projectleiders kunnen op deze manier hun eigen opvattingen en meningen laten 

zien. 

Verder is er nog een enquete gehouden onder de teamleden. Deze enquete was anoniem. Het 

voordeel hiervan is dat de teamleden hier eerder geneigd zijn om eerlijk te antwoorden. 
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1.7 Resultaatverwachting 

Het onderzoeksresultaat wordt in drie verwachtingen verdeeld o 

Resultaatverwachting wetenschap 

Dit afstudeerverslag moet aangeven hoe een meerwaarde gecreeerd kan worden op het gebied 

van samenwerken tijdens de projectontwikkeling. Hierbij zal het zwaartepunt liggen bij een 

aantal factoren die tijdens de literatuurstudie naar voren zijn gekomen. Verder zal dit 

onderzoek een meerwaarde creeren op het gebied van samenwerken tijdens de 

projectontwikkeling. 

Resultaatverwachting organisatie 

Door de samenwerking grondig te analyseren van het project Schieveste zullen de knelpunten 

naar voren komen. Aan de hand van deze knelpunten zal er een methode worden ontwikkeld 

zodat de samenwerking in de toekomst beter kan worden aangepakt en in de toekomst beter 

bespreekbaar kan worden gemaakt. 

Resultaatverwachting student 

Ik vind het interessant om te achterhalen hoe de partijen met elkaar omgaan en hoe ze tot een 

eindresultaat kunnen komen. Aan de hand van interviews en observaties wil ik achterhalen hoe 

dit misschien beter kan worden aangepakt. Hiervoor wil ik een model ontwikkelen waarmee de 

samenwerking bespreekbaar kan worden gemaakt. Naast de kennis over het samenwerken, zal 

het onderzoek ook bijdragen aan het structureel en analytisch oplossen van problemen. 

1.8 Afbakening onderzoek 

Gezien de doorlooptijd van dit onderzoek, de interessegebieden van de onderzoeker en de 

eisen van het afstudeerbedrijf is een aantal afbakeningen noodzakelijk. 

Dit onderzoek richt zich uitslu itend op de samenwerking tijdens de ontwikkelingsfase van het 

bouwproces. Hierin zal onderzoek gedaan worden naar verschillende factoren die invloed 

hebben op deze samenwerking en hoe wordt omgegaan met deze factoren tijdens het project 

Schieveste te Schiedam. Tijdens dit onderzoek spelen de volgende begrippen een belangrijke 

rol : 

Samenwerken 

Belanghebbenden 

Vergaderen 

In de volgende hoofdstukken zullen de bovenstaande begrippen toegelicht worden en de 

belangrijkste aspecten eruit gelicht worden. 

In9. Sascha lost 11 



r I ~~~~~~e_k_b~~_,:~~~~~~~_~e_~~:~~~~~~_'n! _____ T U Ie lcchnbchc uni~r~itelt ('indhoV\!" 

2 Samenwerken 

2.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk bevat de uitkomsten op de deelvraag; Wat is samenwerken en hoe doen we dat? 

Tijdens het literatuuronderzoek zijn verschillende aspecten bekeken rondom het samenwerken . 

Samenwerken is een overkoepelend begrip. Want wat valt eigenlijk allemaal onder 

samenwerken en wat is het? In dit hoofdstuk zullen verschillende onderdelen van het 

samenwerken worden besproken zoals: motief om samen te werken, doelen en 

samenwerkingsrelaties. 

2.2 Definitie van samenwerken 

Het beg rip samenwerken kan op verschillende manieren uitgelegd worden . In de 

wetenschappelijke literatuur zijn ook meerdere definities van samenwerken te vinden. Vee I van 

deze definities bevatten echter gemeenschappelijke, overlappende en aanvullende elementen. 

Het begrip samenwerken is in het Latijn, collaboratu5, letterlijk vertaald 'samen aan iets 

werken'. 

Definitie van Samenwerken 

Gezamenlijk met andere mensen aan een taak werken en onderiing coopereren over de 

desbetreffende taak. (Van Dale) 

Hieruit ontstaat dan de volgende deelvraag: Wat is het onderliggende motief voor het aangaan 

van een samenwerking? Moeten we met iemand gaan samenwerken omdat we het aileen niet 

aankunnen of om wat voor reden dan ook moeten we gaan samenwerken. (Achterveld, 2006) 

Een andere vraag kan zijn: Wat zou een goede samenwerking kunnen opleveren? Ten eerste 

zou het een project kunnen opleveren dat zonder problemen wordt doorlopen. Iedereen houdt 

zich aan de afspraken, er is geen miscommunicatie, de contracten zijn op tijd af, de ingediende 

stukken worden op tijd bekeken en niemand loopt vertragingen op. Dit lijkt wei een beetje een 

droomwereld, maar volgens Boudewijn (2007) kan dit door beter met elkaar samen te werken 

eerder gerealiseerd worden . 

Ten tweede kunnen door een betere samenwerking de faalkosten gereduceerd worden . Door 

nauwer samen te werken, hoeven bepaalde stappen niet meer herhaald te worden en kan veel 

geld bespaard worden. Ten derde ontstaat er door een betere samenwerking meer werkplezier 

en wellicht ook minder stress. Het werkplezier zal toenemen en onderzoek heeft aangetoond 

dat tevreden medewerkers betere prestaties leveren. (Boudewijn, 2007) 

2.3 Welke motieven zijn er om samen te werken? 

Volgens Barringer (2000) en Boudewijn (2007) zijn er heel wat motieven waarom ervoor wordt 

gekozen om samen te gaan werken met andere partijen. Vaak moet er sam en worden gewerkt 
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omdat een organisatie het niet aileen kan . Er bestaat helaas niemand die aile competenties 

bezit om een heel proces in zijn eentje te organiseren. Aile partijen zijn tijdens het proces 

afhankelijk van elkaar: als de een zijn werk niet goed doet, dan hebben anderen daar last van 

en kan het eindresultaat in gevaar komen. (Boudewijn, 2007) Vandaar dat er gezocht moet 

worden naar de juiste partners om een project goed te kunnen doorlopen. 

Gemeenten en corporaties zijn altijd op zoek naar de samenstelling van een ideaal team, zodat 

er een bundeling ontstaat van kennis en een beheersing van de risico's. Vaak weet men al voor 

de start van het project dat gemeente en corpora ties het niet aileen aankunnen . Vandaar dat 

ze op zoek gaan naar partners om het team te versterken. Commerciele projectontwikkelaars 

en beleggers kunnen een meerwaarde bieden in de vorm van risicodragend vermogen en 

kennis. 

Volgens Kort (2005) hebben marktpartijen naast die ene doelstelling om direct rendement te 

realiseren ook nog andere belangen, zoals het opdoen van eva ring tijdens het binnenstedelijk 

vernieuwingstraject. Wat een marktpartij tijdens een samenwerking heeft kunnen leren van 

een ander marktpartij kunnen ze bij een volgende klus zelf gebruiken. 

Uit de literatuurstudie naar het motief van samenwerken is een aantal belangrijke motieven 

naar voren gekomen. Hieronder staat een aantal motieven weergegeven waarom er gekozen 

kan worden voor een samenwerking . 

Kostenverdeling 

Innovatie 

Uitwisselen van kennis 

Competenties van partner gebruiken 

Risicoverdeling 

Verbeterde concurrentie positie 

Schaalvoordelen 

Volgens Barringer (2000) hoeft een samenwerking niet gebaseerd te zijn op een motief. De 

reden voor een samenwerking kan ook een combinatie zijn van verschillende motieven. De 

achterliggende motieven zijn echter vaak moeilijk te achterhalen. 

Naast het gezamenlijke projectbelang, heeft ieder partij zijn eigen belang en dus ook een eigen 

motief om samen te werken . Dit kunnen bedrijfsbelangen zijn (bijvoorbeeld een goed 

rendement maken, het verlies beperken, een vervolgopdracht bij dezelfde opdrachtgever 

binnenhalen), maar ook persoonlijke belangen (bijvoorbeeld kennis en ervaring vergroten met 

dit type opdracht of een promotie zekerstellen). Volgens Boudewijn (2007) spelen belangen 

een essentiele rol in de samenwerking, omdat belangen in grote mate het gedrag van mensen 

bepalen. 

2.4 Wat zijn de risico's van het samenwerken? 

Zoals al eerder aangegeven zijn er ook heel wat risico's verbonden aan het samenwerken. Zo 

kunnen er op elk ogenblik andere risico 's ontstaan, dit hangt af van de soort organisatie en het 

soort project waaraan wordt gewerkt. Ook het motief om te gaan samenwerken brengt weer 

expliciete risico's met zich mee. 
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Volgens Achterveld (2006) kan door informatie-uitwisseling een organisatie afhankelijk worden 

van een partner. Een ander risico is dat belangrijke informatie kan gaan uitlekken en dat 

andere partijen hier voordeel uit kunnen halen. Door samenwerken kan gebruik worden 

gemaakt van informatie van een partner maar er kan ook misbruik plaatsvinden. De kunst is 

altijd om een partner te vinden die voor 100 procent te vertrouwen is. 

Samenwerken vergt een goede voorbereiding van communicatie en coordinatie. Want een 

ander risico is dat de kosten van de samenwerking hoger uitvallen dan de uiteindelijke 

opbrengst van het project. Vandaar dat er goede afspraken dienen te worden gemaakt. 

Een ander heel belangrijk risico ontstaat als de partner zijn beloftes niet gaat nakomen. 

Volgens Boudewijn (2007) kunnen hierdoor vele problemen en frustraties optreden tijdens de 

samenwerking. 

2.5 Wat is het doe/ van de samenwerking? 

Samenwerking is zinvol als het tot wederzijdse meerwaarde leidt, de zogenaamde win-win 

situatie. Deze meerwaarde zou voornamelijk liggen in het poolen van kennis en competenties 

en niet aileen in het delen van financiele risico's bij publiek-private samenwerking. 

Volgens Kuijper (2003) is het van essentieel belang dat de partners dezelfde doelstellingen 

onderschrijven, die goed geformuleerd moeten worden. Succesvolle samenwerking is gebaat 

bij concrete afspraken over de aard en de duur van de relatie en de verdeling van kosten en 

risico's, met behoud van eigen identiteit en verantwoordelijkheid. 

Een ander belangrijk doel van samenwerking is dat er uiteindelijk een resultaat ontstaat waar 

aile partijen het mee eens zijn. Tijdens een samenwerking wordt er naar een 

gemeenschappelijk doel toe gewerkt en omdat er iedereen er samen aan werkt is er eerder 

tevredenheid. Hiervoor dienen de doelen ook regelmatig te worden geherformuleerd. (Kuijper, 

2003) 

2.6 Wijze van samenwerken 

Er bestaan al heel lang relaties tussen gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen, dus de 

samenwerking van deze partijen is niet nieuw. Echter de wijze waarop er wordt samengewerkt 

is wei nieuw. Het tijdstip wanneer een samenwerking begint is wei veranderd. Volgens Wijnen 

(2001) begint een samenwerking vandaag de dag veel vroeger in het proces en heeft het een 

ander karakter dan in het verleden. Door eerder in het traject met de samenwerking te starten 

is er meer invloed op het proces. Naar gelang het proces vordert neemt de invloed af. Volgens 

Kort (2005) wordt deze andere benadering van samenwerking hoofdzakelijk veroorzaakt door 

de wijziging in de verhouding tussen de genoemde pa rtijen gedurende het traject van 

wederopbouw, stadsvernieuwing en stedelijke vernieuwing. 

Bij stadsvernieuwing gaat het hoofdzakelijk over het gezamenlijk uitvoeren van de plannen, 

maar het gaat ook vaak om het samen plannen maken en (samen) risico's nemen. De 

samenwerking wordt meer gekarakteriseerd door gelijkwaardigheid dan door opdrachtgever

opdrachtnemerrelatie. Hiervoor wordt ook vaak een speciale samenwerkingsconstructie 

opgericht. Dit betekend dat aile taken en verantwoordelijkheden niet meer bij een partij liggen. 
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Veel partijen moeten aan deze nieuwe vorm van samenwerking wennen. De gemeente is van 

oudsher gewend een belangrijke rol te spelen in het proces van stedelijke vernieuwing. 

Vandaar dat het de vraag is of de gemeente dit soort opgaven wei wil uitbesteden of wil 

samenwerken met andere partijen. Bij verschillende projecten gaan de gemeenten samen met 

andere marktpartijen het project ontwikkelen. V~~r de meeste gemeenten is dit een nieuwe 

aanpak, om dit samen met marktpartijen te doen. Het is uiterst belangrijk dat de 

samenwerking goed wordt georganiseerd, omdat zulke vernieuwingsprojecten een lange 

doorlooptijd hebben; soms wei 10 tot 15 jaar. 

2.7 Model van samenwerken 

Volgens Huxham (2005) is het begrip samenwerken opgebouwd uit een aantal kernwoorden 

die hieronder genoemd worden. Bij het analyseren van de samenwerking dient er met 

meerdere factoren rekening te worden gehouden. Zoals in het figuur 2.1 op de volgende 

pagina te zien is, overlappen de factoren elkaar . Hierdoor wordt het natuurlijk gecompliceerder 

om te analyseren. Verder zal een aantal van deze begrippen als een leidraad door dit 

onderzoek lopen. 

- Common aims - Gemeenschappelijk doel 

- Identity - Identiteit 

- Culture - Cultuur 

- Membership structures - Udmaatschap structuur 

- Learning - Leergierigheid 

- Communication and language - Communicatie en taal 

- Trust - Vertrouwen 

- Accountability - Verantwoordelijkheid 

- Working processes - Werkproces 

- Compromise - Compromis 

- Power - Macht 

- Social capital - Sociaal 

- Risk - Risico 

- Resources - Onderzoek 

- Commitment and determination - Verplichtingen en beslissingen 

- leadership - Leiderschap 

- Democracy and equality - Democratie en gelijkheid 
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Figuur: 2.1 Model van Samenwerken Bron: (Huxham, 2005) 

2.8 ConC/usie 

Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat er niet zo maar wordt samengewerkt maar dat er 

altijd een doel en een reden is om samen te werken. Dit kan te maken hebben met de 

verschillende competenties van de verschillende partijen of met bijvoorbeeld een 

risicoverdeling . Door een samenwerking streeft men ernaar om een win-win situatie te creeren. 

Uiteindelijk werken we 'samen ' en het woord zegt het ook al een beetje: omdat we het aileen 

niet kunnen! Om iets te realiseren zullen er altijd verschillende competenties bij elkaar 

gevoegd moeten worden om het eindproduct tot een succes te maken. 

Verder komt naar voren dat er verschillende vormen zijn van samenwerken en dat er meerdere 

succesfactoren zijn om tot een goede samenwerking te komen . 

Tijdens een samenwerking ontstaan er ook altijd een aantal risico 's waar rekening mee moet 

worden gehouden. Echter niet aile risico's zijn te vermijden, maar het is belangrijk dat de 

'partner' voor 100 procent te vertrouwen is. 

Het belangrijkste doel van een samenwerking is dat de teamleden/partijen samen naar het 

gewenste eindresultaat toe werken, waar iedereen zich volledig in kan vinden . 

Ook kwam er naar voren dat er tijdens de ontwikkelingen steeds vroeger in het proces wordt 

samengewerkt . Tijdens de ene fase wordt er meer samengewerkt dan tijdens de andere fase; 

bovendien neemt de mate van invloed af naarmate de ontwikkelingen vorderen . In de 

toekomst zal dit steeds vroeger gebeuren omdat de invloed op het proces dan nog het grootst 

is. Hierdoor komen de verschillende partijen eerder met elkaar in contact en zullen langer met 

elkaar samenwerken. 
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3 Betrokke.n partijen 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal besproken worden welke partijen betrokken zijn bij de projectontwikkeling 

en welke belangen de partijen hebben . Om te kunnen analyseren hoe er wordt samengewerkt 

zal er eerst gekeken moeten worden welke partijen een belangrijke rol spelen tijdens de 

projectontwikkeling . 

3.2 Welke part/jen zijn betrokken bij de projectontwikkeling? 

Tijdens de gebiedsontwikkel ing vindt er een samenwerking plaats tussen een groot aantal 

belanghebbenden . De vraag wie belanghebbende is bij een bepaald project kan nogal sterk 

afhangen van de situatie en de locatie waar de projectontwikkeling plaats vindt. Volgens Kort 

(2005) is een belangrijk kenmerk van projectontwikkeling dat het niet vanuit een nulsituatie 

begint. In de omgeving van een te realiseren project altijd bestaand vastgoed en zijn de 

gronden vaak van verschillende eigenaren . De bestaande situatie legt zodoende een aantal 

partijen vast die belangrijk zijn voor het realiseren van het project. 

De samenstelling van de verschillende partijen hangt ook af van de fase waarin de ontwikkeling 

zich bevindt. Naar gelang de aard en de situatie ontstaat er een samenwerking met 

verschillende partijen. Zo zijn volgens Kort (2005) de belangrijkste partijen die betrokken zijn 

bij de projectontwikkeling: gemeenten, woningcorporaties, marktpartijen en bewoners. 

De verschillende partijen 

De eerste belangrijke partij is de gemeente. Gemeenten hebben meerdere 

verantwoordelijkheden . Zo zijn ze verantwoordelijk v~~r het lokale woonbeleid en het 

opstellen, uitvoeren en handhaven van bestemmingsplannen . Verder moeten ze er op toezien 

dat de stad leefbaar, aantrekkelijk en veilig is en blijft. Vandaar dat gemeenten een belangrijke 

rol hebben tijdens de projectontwikkeling . 

De tweede belangrijke partij zijn de corporaties. Corporaties zijn instanties die grote delen van 

de totale woningvoorraad in handen hebben . V~~r een corporatie is het belangriJk dat ze een 

kwalitatief goede woningvoorraad hebben om de verhuurbaarheid en de bezettingsgraad te 

kunnen garanderen . Ais een corpora tie een project risicovol vindt, zullen ze er niet in gaan 

investeren. 

De derde belangrijke partij zijn de marktpartijen. Marktpartijen zijn instellingen die ernaar 

streven een zo groot mogelijk rendement te behalen met de te realiseren projecten . 

Marktpartijen proberen winst te genereren door een gebouw zo goedkoop mogelijk te 

ontwikkelen en met een zo groot mogelijke winst weer te verkopen. 

Er bestaat een groot aantal verschillende marktpartijen. Onder meer qua omvang en 

competentie . Hieronder staat een aantal verschillende marktpartijen: 

Projectontwikkelaars 

Projectontwikkelaar-bouwer 

Projectontwikkelaar-belegger 
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Projectontwikkelaar gelieerd aan financiers 

(Institionele) beleggers 

Overige'marktpartijen' 

De hierboven genoemde marktpartijen (projectontwikkelaars) verdienen hun brood met het 

ontwikkelen van vastgoed. Aileen heeft elk soort projectontwikkelaar een iets andere insteek. 

Zo zorgt een projectontwikkelaar-bouwer er voor dat zo het project ook zelf kunnen realiseren 

en hiermee de winst misschien kunnen verhogen. De grotere projectontwikkelaars die ook aan 

beleggen doen hebben weer een iets andere insteek. Beleggers genereren niet aileen winst 

door de verkoop maar ook door een gedeelte van hun vastgoed te verhuren. Dus beleggers 

denken meer in het langetermijnperspectief. (Kort, 2005) 

De laatste belangrijke partij zijn de uiteindelijke gebruikers van het gebied de bewoners. 

Bewoners hebben vaak een nauwe band met de projectontwikkeling. Vooral als er bijvoorbeeld 

midden in de stad het een en ander wordt ontwikkeld. De bewoners zijn ten slotte de 

stakeholders die er midden in zitten en die er dagelijks mee te maken krijgen. 

3.3 Beiangenmanagement 

Belangenmanagement is een uiterst belangrijk item tijdens de samenwerking. Omdat er tijdens 

de projectontwikkeling met veel verschillende partijen samengewerkt dient te worden komen 

er ook verschillende belangen bij kijken. 

Het begrip belang heeft een aantal kenmerken. Zo heeft het begrip een dynamisch karakter. 

Ais een belang vervult is kan het verdwijnen of veranderen in een ander belang. Een ander 

kenmerk van het begrip belang is dat de persoon die het belang draagt er zelf zorg voor draag 

dat het ook wordt gerealiseerd. 

Een belang wordt altijd gekoppeld aan een actor (dit is een persoon of een groep) . 

.... .... 
"III ,... 

Pariij X Project Partij Y 

0 0~0 

Figuur: 3.1 Niveaus van be/angen 

Zoals hierboven te zien is kan een actor te maken hebben met drie verschillende niveaus van 

belangen : 

Persoonlijk belang 

Organisatie belang 

Gemeenschappelijk belang (projectbelang) 
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Ais eerste is er een persoonlijk belang dat meespeelt. Dit wordt weergegeven met de P-tjes. 

Deze persoon die een persoonlijk belang heeft handelt wederom vanuit de strategie en het 

bedrijf waar die persoon voor werkt. Dit is weergegeven door de gele partijen X en Y. Ten 

slotte heeft de actor ook nog te maken met het projectbelang waar het bedrijf en de actor zich 

in bevinden . Het gemeenschappelijke belang ontstaat doordat de verschillende organisaties 

hetzelfde belang nastreven. Zoals in figuur 3.1 is weergegeven wordt er gewerkt aan een groot 

project waarbij de drie belangenniveaus echter van elkaar kunnen verschillen. 

Welk belang een bepaalde partij heeft is vaak moeil ijk te achterhalen. Sommige partijen staan 

open voor hun belangen andere helemaal niet. Bij veel partijen is er weer een achterliggend 

belang hetgeen ze vaak niet willen prijsgeven . Hierdoor wordt het allemaal iets ingewikkelder 

om goed met elkaar te kunnen samenwerken. 

Volgens Bemmel (2005) verschillen de belangen tussen de verschillende partijen aanzienlijk . 

Ais private en publieke partijen gaan samenwerken dan hebben ze altijd een gezamenlijk 

belangen anders zou het nooit tot een samenwerking komen . Deze twee partijen hebben 

daarnaast ook persoonlijke belangen. Deze verschillen echter aanzienlijk van elkaar. De 

verschillende belangen staan hieronder in figuur 3.2 weergegeven. 

Belangen gemeente Belangen private partijen 

Maatschappelijk rendement Winstmaximalisatie 

Houdt rekening met hele gemeente (stad) Houdt aileen rekening met het gebied 

Verantwoording richting burgers en omgeving Verantwoording richting afnemers gebied 

gebied 

Denken meer op korte termijn Denken meer op lange termijn 

Figuur: 3.2 Belangen Partijen Bron : (Bemmel, 2005) 

3.4 Conclusie 

Uit het literatuuronderzoek is naar voren gekomen dat er met verschillende partijen dient 

samengewerkt te worden tijdens de projectontwikkeling. (De belangrijkste partijen zijn; 

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars en de bewoners.) Hieruit blijkt dat al deze 

partijen belangrijk zijn en dat er rekening moet worden gehouden met de belangen van deze 

partijen. Ais de partijen gaan samenwerken is er altijd een gezamenlijk projectbelang, maar er 

dient ook rekening te worden gehouden met de afzonderlijke belangen van de partijen . Want 

als de partijen niet aan hun afzonderlijke belangen kunnen werken zal de samenwerking 

waarschijnlijk niet interessant zijn voor de partijen. 

Zoals in dit hoofdstuk te lezen is hebben publieke en private partijen totaal andere belangen. 

Zo denken gemeenten hoofdzakelijk op de korte termijn en de private partijen ook meer op de 

lange termijn. In het algemeen denken gemeenten aan het maatschappeJijke belang en 

publieke partijen meer aan een winstmaximalisatie. De kunst is het nu om een match te vinden 

tussen de verschillende belangen en vervolgens tot het gewenste eindresultaat van de partijen 

te komen. 
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4 Vergaderen 

4.1 In/eiding 

In hoofdstuk 2 is het onderdeel samenwerken besproken. Ais er een samenwerking moet 

plaatsvinden dan moeten de partijen ook op bepaalde tijdstippen bijeenkomen. Dus om op een 

goede manier met elkaar te kunnen samenwerken wilen er ook bijeenkomsten en 

vergaderingen moeten worden georganiseerd. In dit hoofdstuk zal besproken worden wat 

vergaderen precies inhoud en hoe een vergadering goed kan worden uitgevoerd. Verder komen 

hier nog de doelen van vergaderen aan bod. 

4.2 Wat is vergaderen? 

Tijdens een samenwerking komen de verschillende partijen periodiek bij elkaar om essentiele 

aspecten te bespreken. Zo'n vergadering kan verschillende aanleidingen hebben. Vergaderen 

heeft te maken met het 'bij elkaar komen' en het 'bij elkaar brengen'. (Janssen, 2004) Hiermee 

is bedoeld dat er mensen bij elkaar komen en dat er informatie bij elkaar wordt gebracht. Het 

'bij elkaar komen' kan op tal van manieren. Bijvoorbeeld door het uitwisselen van informatie, 

ervaringen, ideeen en plannen. Volgens Kuijper (2003) zijn vergaderingen bijeenkomsten met 

een expliciet doel. Een doel van een bijeenkomst zou kunnen zijn: informatie uitwisselen of 

besluiten te nemen . 

Tijdens een vergadering wordt er overleg gevoerd, hierbij wordt informatie uitgewisseld en op 

grond daarvan worden er conclusies getrokken of besluiten genomen. Dit is een vorm van 

overleggen. Vandaar dat deze twee begrippen, vergaderen en overleggen, nogal eens als 

synoniemen worden gebruikt. Vol gens Janssen (2004) is het enige verschil tussen deze 

begrippen is dat overleg ook gevoerd kan worden met zijn tweeen, om te vergaderen moeten 

er meer dan twee deelnemers zijn. 

4.3 Wat is het doe/ van een vergadering? 

Tijdens een vergadering hebben de teamleden/partijen altijd een doel dat ze willen bereiken. 

De volgende vragen kunnen gesteld worden tijdens een vergadering: Waarom zit ik hier? Wat 

wil ik bereiken? Waar gaat het over? Meesta/ worden doelstellingen duidelijk gesteld, maar 

soms blijven ze ook onduidelijk. (Piet, 2005) Onder de verschillende team/eden komen 

overlappende/gemeenschappelijke doelstellingen, tegenstrijdige doelstellingen en irrelevantie 

doelstellingen v~~r. 
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Overlapping Doelst&lIing 

A 

Figuur: 4.1 Overlapping Doe/stelling Bron: (Piet, 2005) 

Het is belangrijk dat er goed naar elkaar wordt geluisterd. Wie meer en beter naar de ander 

luistert, zal eerder herkennen wat de doelen van een ander zijn. Door het herkennen zullen de 

doelstellingen van de afzonderlijke partijen meer op elkaar gaan lijken en naar elkaar 

toegroeien (dit is te zien in figuur 4.1). Ais er onvoldoende naar elkaar wordt geluisterd, zullen 

de doelen niet meer verder naar elkaar toegroeien . Volgens Piet (2005) kan hierdoor de 

afstand zelfs groter worden. 

Hieronder staat een aantal doelstellingen van vergaderen geformuleerd. Vergaderen doen we 

hoofdzakelijk met het doel om: 

Informatie en visies uit te wisselen om problemen op te lossen. 

Gezamenlijk een visie te creeren op een aanpak om problemen aan te pakken. 

Gezamenlijk voorstellen v~~r de aanpak van problemen te bedenken . 

Gezamenlijk deze voorstellen te bespreken voordat besloten wordt. 

Gezamenlijk een besluit te nemen of een advies te formuleren. 

Gezamenlijk het in gang gezette besluit te volgen en te evalueren. 

(Janssen, 2004) 

Volgens Kuijper (2003) voelen deelnemers van een vergadering zich meer betrokken tijdens 

vergaderingen waar meer gecommuniceerd dan ge'informeerd wordt. Het is dus belangrijk dat 

aile teamleden actief worden betrokken bij het hele proces. 

Hieronder staan de doelen weergegeven die in de vergaderingen aan bod komen: 

Vergaderingen om informatie uit te wisselen . 

Vergaderingen waar gezamenlijk wordt gebrainstormd. 

Vergadering om tot een besluit te komen . 

Vergaderingen om knopen door te hakken . 

Vergaderingen om elkaar aan te wijzen naar de gemaakte afspraken en 

verantwoordel ij kheden . 
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Vergadereffectiviteit 

Om goed met elkaar te kunnen samenwerken tijdens vergaderingen moet een aantal stappen 

verder worden uitgewerkt. De vergadereffectiviteit kan worden verhoogd door de onderstaande 

stappen nauwkeurig op te volgen. De belangrijkste stappen zijn: voorbereiding, de vergadering 

zelf, de loop van de vergadering en na afloop van de vergadering. Aileen als deze stappen goed 

uitgevoerd worden kan het gewenste eindresultaat bereikt worden. Deze stappen kunnen 

gebruikt worden als leidraad tijdens de vergadering, maar ook om een vergadering voldoende 

voor te bereiden. In bijlage 1, hoofdstuk 3 staan deze stappen weergegeven met daaronder 

dan de belangrijkste stappen waar rekening mee moet worden gehouden. 

4.4 Conclusie 

Uit het literatuuronderzoek is naar voren gekomen dat er tijdens het vergaderen met 

verschillende aspecten rekening moeten worden gehouden. Vergaderen is dus niet aileen bij 

elkaar komen en praten over een bepaald onderwerp. Vergaderen is een mix van ' brengen en 

halen' van informatie. De informatie mag dus niet aileen van een kant komen. Vergaderen is 

het bij elkaar brengen van personen, competenties en informatie. 

Om een goede vergadering te kunnen voeren zal er ook een goede voorbereiding moeten 

plaatsvinden en na de vergadering zal er ook nog enig werk moeten worden verricht zodat de 

daarop volgende vergadering ook naar wens kan verlopen. 

Het belangrijkste tijdens een vergadering is om de gestelde doelen te realiseren . De doelen per 

vergadering kunnen sterk varieren . Het is echter wei belangrijk dat van te voren wordt 

aangegeven wat het te bereiken doel is. 

Verder blijkt het uitermate belangrijk dat de teamleden goed naar elkaar luisteren en de 

andere teamleden ook laten uitpraten. Hierdoor is het mogelijk om het doel van de andere 

partij te achterhalen en zo tot een betere samenwerking te komen. 
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DEEL II: BESCHRIJVING CASE 

5 De Case 

5.1 In/eiding 

Om mijn afstudeeronderwerp naar behoren te kunnen uitvoeren ben ik op zoek gegaan naar 

een afstudeerbedrijf dat bij de opleiding CME past. Een andere vereiste was dat het bedrijf aan 

een groot projectontwikkelingsproject zou werken, omdat ik mijn nodige informatie op het 

project wilde verzamelen. Zodoende ben ik terecht gekomen bij PRe. 

5.2 Het project 

Een van de projecten waar PRC actief is, is Schieveste te Schiedam. Dit is voor mij een 

uitermate interessant project, omdat er met veel verschillende partijen wordt samengewerkt. 

Hieronder voigt een korte beschrijving van het project en een toelichting over de 

samenwerking wordt aangepakt. 

Ligging van het gebied 

Aan de noordkant van Schiedam, tussen de spoorlijn en de A20, ligt een boemerangvormige 

strook grond. De lengte, van de oostpunt bij de Tjalklaan tot de westpunt bij de '5-

Gravelandseweg, is ongeveer 1.400 meter. De breedte varieert van 115 tot 230 meter. De 

Schie loopt er dwars doorheen. Aan de zuidelijke rand ligt NS-station Schiedam Centrum. 

Schieveste omvat zowel het gebied rond dit station als de boemerangvormige strook. 

Het plein rond NS-station Schiedam Centrum vormt de schakel tussen Schieveste, de 

binnenstad en Schiedam-Oost. Op en rond dit plein krijgen de eerste ontwikkelingsplannen van 

Schieveste vorm. Er is een structuurschets, het bestemmingsplan is in procedure en de 

exploitatie is opgesteld. Hieronder in figuur 5.1 is het plangebied te zien. 

Figuur: 5. 1 Plangebied Schieveste Bron : (Projectplan, 2007) 
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Het project Schieveste draait om wat zich ten noorden van dit stationsplein en het spoor 

bevindt: 16 hectare braakliggend terrein. Hier bepalen de spoorlijn en de A20 het beeld . Met 

hun hoogte van rond zes meter boven maaiveld spelen ze een grote rol in de bereikbaarheid, 

het milieu, de waterhuishouding en de stedenbouwkundige mogelijkheden van Schieveste. 

Er zijn vier deelgebieden, elk met hun eigen typologie en ruimtelijke kwaliteiten. 

Ten westen van de Schie ligt een voormalige vuilstort, met daarop een hoogspanningsmast. Dit 

deelgebied omvat zo'n 3 hectare en is nu nog moeilijk toegankelijk. Het ligt hoog, gemiddeld 

tussen drieenhalf en vier meter boven NAP, oftewel circa zes meter boven maaiveld. (Dit is 

fase 5.) 

Figuur: 5.2 Twee Gemeenten 

Gemeente 
Rotterdam 

Bran: (Masterplan, 2003) 

De oevers aan weerskanten van de Schie beslaan samen ongeveer een hectare. Aan de 

noord- en de zuidkant liggen brede viaducten en een brug voor de sneltram. NS werkt aan 

spoorverdubbeling; het treinviaduct wordt vijftien meter breder. (Dit is fase 2.) 

Ten noorden van het station ligt, tot aan de gemeentegrens tussen Schiedam en 

Rotterdam, een strook van circa 8,5 hectare. 

Op het meest oostelijke, Rotterdamse deel van Schieveste ligt een volkstuinencomplex van 

3,5 hectare groot. Fase 3 + 4. 

Schieveste vormt hiermee een perfecte locatie, compact en toch met veel bebouwbare en in te 

richten ruimte, die zich bovendien goed laat ontsluiten. 

Op het terrein van fase 5 wordt een Urban Entertainment Centre (UEC) gerealiseerd. Dit moet 

een hip gebied worden waar van alles te vinden is op het gebied van vermaak en amusement. 

Het gaat dus om een combinatie van functies in een aantrekkelijke omgeving. Hierin zit het 

'leisure element' verscholen in 'pure entertainment' zoals de bioscoop, maar ook bijvoorbeeld 

in het 'try and buy' in de winkel. 

5.3 De Projectorganisatie 

Nu de fysieke bouwontwikkelingen in Schieveste van start gaan en meer wordt samengewerkt 

met andere partijen zal ook de organisatie van het project anders aangepakt worden. Dit 
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proces is in 2004 al gestart door bijvoorbeeld de samenwerking met Burgfonds 

(projectontwikkelaar) waarvoor een aparte "Stuurgroep fase 2" opgestart is. 

Op dit moment is Schieveste vooral een intern gemeentelijk project en wordt gewerkt volgens 

een 'traditionele' structuur met een Stuurgroep, een Projectgroep en een aantal werkgroepen. 

Per deelgebied zullen echter in de toekomst samenwerkingen met meerdere publieke en 

private partners gaan ontstaan. Deze samenwerking per deelgebied zorgt ervoor dat per fase 

aparte organisatiestructuren ontstaan die zijn gericht op een specifieke opgave. 

Uiteindelijk is het denkbaar dat iedere fase zijn eigen organisatie- en besluitvormingsstructuur 

zal krijgen. V~~r de ontwikkeling van fase 2 zal door Burgfonds en de gemeente een 

Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij (GEM) worden opgericht waar de besluitvorming 

over dit specifieke deelgebied zal plaatsvinden. Ook voor de ontwikkeling van het Urban 

Entertainment Centre (UEC) in fase 5 is op termijn een aparte (publiek-private) 

organisatievorm denkbaar. 

Het is van groot belang dat in de toekomst een overkoepelende structuur blijft bestaan waarin 

het totale plan Schieveste integraal gestuurd en bewaakt wordt op onderwerpen als 

plankwaliteit, programma, planning, grondexploitatie etc. Op dit moment wordt deze rol nog 

uitsluitend ingevuld door de gemeente Schiedam. Het is denkbaar dat dit in de toekomst een 

publiek-publieke samenwerking wordt waarin naast de gemeente Schiedam ook de gemeente 

Rotterdam en wellicht ook de Provincie Zuid-Holland deelnemen. Deze ontwikkeling zal naar 

verwachting echter pas op langere termijn gerealiseerd worden. 

Project Schieveste 

Gemeente Schiedam 

Figuur: 5.3 Projectorganisatie Bron: (Projectplan, 2005) 

In de bovenstaande afbeelding zijn de hoofdlijnen van de huidige organisatie van het project 

weergegeven. Vanuit het Masterplan Schieveste zijn vijf deelgebieden te onderscheiden (fase 1 

tim 5) die tot op dit moment min of meer vanuit een organisatiestructuur werden aangestuurd . 

Deze organisatiestructuur omvat een Stuurgroep Schieveste, een Projectgroep en een aantal 

werkgroepen In de toekomst komt de organisatiestructuur er wellicht anders uit te zien. Dan 

zal de besluitvorming voor ieder deelgebied via een 'eigen' organisatiestructuur verlopen er 

daarnaast zal er een overkoepelende projectorganisatie ontstaan. Deze overall-organisatie 
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geeft de inhoudelijke, financiele en procesmatige kaders en randvoorwaarden mee voor de 

ontwikkeling van de deelgebieden en bewaakt de resultaten hiervan. Het Masterplan 

Schieveste, de beeldkwaliteitplannen en de overall-grondexploitatie vormen daarbij belangrijke 

toetsinstrumenten . 

Schieveste is een gemeentelijk project waarin wordt samengewerkt volgens een 'traditionele' 

structuur met een Stuurgroep, een Projectgroep en een aantal werkgroepen. Per deelgebied 

vinden samenwerkingen plaats met private partners. De samenwerking per deelgebied zorgt 

ervoor dat per fase aparte organisatiestructuren wilen ontstaan die zijn gericht op een 

specifieke opgave. De in 2007 op te richten GEM fase 2 is daar een voorbeeld van . De 

organisatiestructuur en persoonlijke invulling van de GEM fase 2 zijn momenteel nog niet 

bekend. (Hierover vinden momenteel verschillende bijeenkomsten plaats.) 

V~~r Schieveste overall dient een overkoepelende structuur te blijven bestaan waarin het totale 

plan Schieveste integraal gestuurd en bewaakt wordt op onderwerpen als plankwaliteit, 

programma, planning, grondexploitatie etc .. Op dit moment wordt deze rol nog ingevuld door 

de gemeente Schiedam. Het is denkbaar dat dit in de toekomst een publiek-publieke 

samenwerking wordt waarin naast de gemeente Schiedam ook de gemeente Rotterdam en 

wellicht ook de provincie Zuid-Holland wilen deelnemen. Het aantal partijen zal dus in de 

toekomst aileen maar gaan toenemen. 

Organisatie Schieveste 2007 

Projcclgroep Schiew'ue 

• Vakdisciplines: verkeer & vervoer. milieu, 
grondexploitatie. stedenbouwklUldige 

• Projectleiders deelprojecten 

(ambtelijk opdruchrgeva) 

Projecloverstijgend integraal 
overleg afdelingshoofden (RO) 

E) 
--------------------·-1 

8 
Figuur: 5.4 Organisatie Schieveste Bran: (Prajectplan, 2007) 

5.4 Partijen en Belangen 

Tijdens het project Schieveste komen heel wat partijen samen die gedurende meerdere jaren 

samen moeten gaan werken. am een beter inzicht te krijgen in de verschillende partijen en 

hun houding ten aanzien van het project is er een krachtenveld analyse uitgevoerd. Dit is 

uitgevoerd volgens de criteria van Otter (2005). Deze analyse is door middel van een 

expertpanel getoetst. De krachtenveldanalyse is terug te vinden in bijlage 1, hoofdstuk 1. In 

figuur 5.4 op de volgende pagina staan de belangrijkste partijen waarmee wordt samengewerkt 

met hun hoofd belangen. 
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Fase 2 

Partijen Belangen 

Gemeente Schiedam Meerwaarde creeren voor gemeente 

Provincie Zuid-Holland Meerwaarde creeren voor provincie 

Burgfonds Ontwikkelen vastgoed (winst maximalisatie) 

NS Poort Ontwikkelen vastgoed (winst maximalisatie) 

ProRail Hinder voorkomen rond spoor 

DCMR en Scholen Realiseren bouwwerken 

Fase 5 

Partijen Belangen 

Gemeente Schiedam Meerwaarde creeren voor gemeente 

Provincie Zuid-Holland Meerwaarde creeren voor provincie 

TCN (Ontwikkelaar) Ontwikkelen vastgoed (Winst maximalisatie) 

ProRail Hinder voorkomen rond spoor 

Toekomstige ondernemers Meerwaarde voor ondernemers 

Tennet Hinder voorkomen v~~r traject 

Park and Ride Parkeerplaatsen realiseren 

Figuur: 5.4 Belangen partijen 

5.5 Conclusie 

Uit dit hoofdstuk blijkt dat het een groot en complex project is waar meerdere jaren met 

verschillende partijen samengewerkt dient te worden. Verder zullen er meerder processen 

gelijktijdig uitgevoerd moeten worden. Hierdoor wordt de samenwerking aileen maar 

complexer. Door de complexe structuur van het project met daarin de verschillende partijen 

zullen er veel verschillende bijeenkomsten georganiseerd moeten worden. Er zullen dus 

verschillende samenwerkingen plaatsvinden. 

Aan de hand van de krachtenveldanalyse is gebleken dat er met veel verschillende partijen 

samengewerkt dient te worden. Hieruit kwamen een aantal belangrijke relaties naar voren . Een 

van die relaties was de samenwerking tussen de Gemeente en de ontwikkelaar Burgfonds. 

Ook kwamen in dit hoofdstuk de belangen van de verschillende partijen naar voren. De 

belangen van de publieke partijen hebben betrekking op het maatschappelijke belang en de 

belangen van de private partijen dienen meer hun eigen belang of het belang van hun klanten. 
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DEEL III: DIEPTEANALYSE SAMENWERKEN 

6 Factoren tijdens de samenwerking 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal dieper ingegaan worden op de verschillende onderzoeksfactoren van 

samenwerken. In hoofdstukken 3, 4 en 5 kwamen al een aantal factoren naar voren die van 

groot belang zijn tijdens het samenwerken. Hieronder in figuur 6.1 is weergegeven hoe dit 

proces is aangepakt. Aan de hand van relevante literatuur en observaties is een aantal vragen 

en stellingen geformuleerd die gedurende een aantal maanden telkens weer geanalyseerd en 

aangepast zijn. Door de observaties en besprekingen zijn de vragen en stellingen telkens 

verder uitgewerkt om uiteindelijk tot de belangrijkste komen. De uiteindelijke stellingen en 

vragen zijn gebruikt tijdens de enquete en de observaties . 

EJ 
EJ 
EJ 

Analyse 

Figuur: 6.1 Aanpak bepa/en vragen 

Concept 
relevama 
vragen 

6.2 Welke factoren hebben invloed op de samenwerking? 

Analyse 

Uit het onderzoek van Boudewijn (2007) komt naar voren dat het een misverstand is om te 

zeggen dat aandacht besteden aan een goede samenwerking veel te 'soft' is v~~r de 

bouwsector. Juist door meer aandacht te besteden aan de samenwerking, wordt alles 

bespreekbaarder maar ook een tikje softer. Een oordeel of iets soft is, is sterk afhankelijk van 

persoonlijke ervaringen. Volgens Bouwdewijn (2007) moeten er v~~r een goede samenwerking 

ook 'vrouwe\ijke' kwaliteiten aanwezig zijn. Door meer aandacht te besteden aan onder andere 

non-verbale signalen, zoals lichaamstaal en gezichtsuitdrukking, zal de samenwerking aileen 

maar beter worden. 

Om beter met elkaar te kunnen werken moet er soms feedback worden gegeven en moeten de 

teamleden elkaar aanspreken over belangen. Het is belangriJk dat alles bespreekbaar wordt 

gemaakt en dat op deze manier problemen kunnen worden opgelost om zo tot een betere 

samenwerking te komen. 
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Factoren die van invloed zijn op de samenwerking worden onderscheiden in 'harde en zachte 

factoren'. Onder harde factoren vallen bijvoorbeeld regelgeving (wettelijke maatregelen) en 

organisatorische maatregelen (sturing). (Nauta, 1999) Naast de harde voorwaarden zijn er ook 

zachte voorwaarden te noemen om te zorgen dat er een goede samenwerking tot stand komt. 

De zachte voorwaarden worden ook wei sociale percepties genoemd. Met percepties worden de 

beelden die actoren hebben met betrekking tot hun eigen handelen, het handelen van andere 

actoren, en van de spelomgeving bedoeld . 

6.3 De factoren van samenwerken 

In deze paragraaf zal een uitleg worden gegeven van de belangrijkste factoren uit het model 

van Huxham (2005). (Zie ook paragraaf 2.7) Er zal voor een aantal begrippen een 

uitleg/verklaring worden gegeven . 

Aan de hand van een gemaakte vergelijking tussen de verschillende bronnen zijn uiteindelijk 

de belangrijkste 6 begrippen naar voren gekomen die kenmerkend zijn voor de samenwerking 

tijdens de projectontwikkeling. De aanpak hiervan staat hieronder weergegeven in figuur 6.2. 

17lactoren 
van Hwcham 

(2005) 

Literatuur 
Lencioni 
(2004) 

Literatuur 
Ouschooten 

(2004) 

Literatuur 
Boud8WIjn 

(2007) 

Literatuur 
Wijnen (2001) 

Figuur: 6.2 Aanpak bepa/en van factoren 

Uit de literatuur van de personen: Lencioni (2004), Dusschooten (2004), Boudewijn (2007) en 

Wijnen (2001) zijn de belangrijkste factoren naar voren gekomen. Dit zijn: Gemeenschappelijk 

Doel, Vertrouwen, Verantwoordelijkheid, Cultuur, Werkproces en Communicatie/Taal. Deze 

keuze is bewust gemaakt om op deze manier de begrippen verder uit te diepen en te 

analyseren . V~~r de overige factoren zie bijlage 2, hoofdstuk 6. Uit deze begrippen zullen nu 

de vragen en stellingen geformuleerd worden die gebruikt zullen worden tijdens dit onderzoek. 

Deze vragen en stellingen zijn ook weer terug te vinden in hoofdstuk 7. 
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Gemeenschappelijk doel 

Ais verschillende partijen goed met elkaar willen samenwerken, moeten ze een 

gemeenschappelijk doel voor ogen hebben. De doelen hoeven niet voor honderd procent 

hetzelfde te zijn, maar er moeten wei voldoende raakvlakken in voorkomen. (Piet, 2005, zie 

hoofdstuk 4). Zo moeten de partijen een uiteindelijk doel voor ogen hebben dat op elkaar 

aansluit. Maar het is ook belangrijk dat de partijen een gemeenschappelijk doel hebben per 

bijeenkomst. (Ad, 2007) Vandaar dat het uitermate belangrijk is dat er voor elke vergadering 

een gemeenschappelijk doel geformuleerd is. Want zonder doel kunnen de teamleden maar 

moeilijk naar een bepaald eindresultaat toe werken . Hieronder staat de definitie van een doel 

weergegeven. 

Definitie Doel: 

Een doel is een gewenste situatie, iets dat je wilt bereiken. 

Volgens Kuijper (2003) kan er aan de hand van een gemeenschappelijk doel tijdens een 

bijeenkomst ergens naartoe gewerkt worden. Een ander belangrijk item is of de doelen 

regelmatig en gezamenlijk worden geherformuleerd. Gedurende het proces zullen de doelen 

steeds veranderen vandaar dat het belangrijk is dat hierover wordt gesproken en dat de leden 

zich hier ook over uiten. 

Het is ook belangrijk dat de teamleden bekend zijn met de doelen van de werkgever. Dus zijn 

de taken en doelen vanuit de werkgever duidelijk omschreven. (Piet, 2005) De teamleden 

moeten de doelen goed als onderlegger kunnen gebruiken . Hieronder in figuur 6.3 staan de 

belangrijkste vragen weergegeven. 

Hebben de leden een gemeenschappelijk doel? (Piet, 2005) 

Hebben de leden een gemeenschappelijk doel tijdens de bijeenkomst? (Ad, 2007) 

Waren de doelen van te voren bekend? (Piet, 2005) 

Worden de doelen regelmatig en gezamenlijk geherformuleerd? (Kuijper, 2003) 

Figuur: 6.3 Vragen Gemeenschappelijk doel 

Cultuur 

Het woord cultuur is afkomstig van het Latijnse woord "cultura" dat in het Latijns een dubbele 

betekenis heeft. Het woord verwijst naar de landbouw, het bewerken van het land. Maar het 

betekent ook vorming, beschaving of verfijning. (Wijnen, 2001) 

Elke organisatie heeft een andere cultuur. Leden van een organisatie doen voortdurend nieuwe 

ervaringen op. Zij leren van hun ervaringen en evalueren deze. Hierdoor worden de waarden 

automatisch aangescherpt. 

Waarden bepalen op den duur welk gedrag wei en welk gedrag niet geaccepteerd wordt. Zo 

ontstaan er bepaalde gedragingen binnen een organisatie die op een gegeven moment 

automatisch ingeburgerd zulien zijn. Op deze manier is het vaak moeilijk voor buitenstaanders 

en nieuwkomers om de situatie in te schatten. (Dusschooten, 2004) 
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Organisatiecultuur 

Er zijn veel verschillende theorieen in de literatuur te vinden die beschrijven hoe een 

organisatiecultuur kan ontstaan. Een van de theorieen beschrijft dat cultuur ontstaat uit een 

samenspel van ervaringen, waarden en gedrag. Dit is hieronder in figuur 6.4 schematisch 

weergegeven . 

De Organisatie 

Figuur: 6.4 Organisatiecultuur Bron: (Dusschooten, 2004) 

De cultuur van een organisatie wordt bepaald door de zachte, ongeschreven regels, 

gewoonten, normen en waarden. In een projectorganisatie redeneert iedere partij vanuit de 

eigen normen en waarden. Dit is de interne organisatiecultuur. Deze cultuur geeft organisatie 

richtlijnen over hoe ze met bepaalde vraagstukken omgaan, gewenst gedrag en flexibiliteit . Ais 

binnen een projectorganisatie partijen zitten die de zelfde normen en waarden hanteren zal dat 

een positieve uitwerking kunnen hebben op de samenwerking . (Duschooten, 2004) De 

verschillende organisatie culturen zeggen niet aileen iets over de samenwerking, maar geven 

ook aan in hoeverre de cultuur van de verschillende partijen past bij de cultuur van het project. 

De cultuur van een organisatie is gebaseerd op de manier van omgaan met de andere 

teamleden en partijen. 

In elke cultuur en elk bedrijf is er een andere opvatting over samenwerken. Dus gaan mensen 

ook op een andere manier met elkaar om. Hieronder in figuur 6 .5 staan de belangrijkste 

vragen die aan de hand van de literatuur naar voren zijn gekomen . 

Zijn aile personen op tijd tijdens de bijeenkomsten? (Dusschooten, 2004) 

Geven de teamleden aan als ze te laat komen? 

Begroeten de leden elkaar vriendelijk? 

Spreken ze in de je vorm? 

Praten de teamleden over prive-zaken? (Dusschooten, 2004) 

Worden aan het begin van de bijeenkomst eerst algemene zaken besproken? 

Wordt er duidelijke taal gesproken? (Piet, 2005) 

Gaan de teamleden er gezamenlijk voor om de klus goed aan te pakken? (Wijnen, 2001) 

Figuur: 6.5 Vragen Cultuur 
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Communicatie en taal 

Volgens Kuijper (2003) veronderstelt samenwerken ook voor, tijdens en na de vergaderingen 

enige communicatie. 

Communicatie is een informatie-uitwisselingsproces. (Wikipedia, 2007) Dit is een proces 

waarbij men tracht een bepaald begrip over te dragen van de zender naar de ontvanger. 

Communicatie kan plaatsvinden door middel van tekensystemen en andere 

uitdrukkingsvormen . Vindt de communicatie plaats door middel van beelden dan wordt de 

vorm gevisualiseerd . Het kan ook zo zijn dat twee mensen met elkaar in verbinding staan en 

berichten verstuurd worden. Ais er meer dan twee mensen met elkaar in verbinding staan 

wordt het al snel complex. Bij communicatie tussen drie mensen zijn er drie verschillende 

verbindingen, bij vijf zijn dat er tien en bij tien al 45. (Drost, 2006) 

Volgens Kuijper (2003) is het belangrijk dat er tijdens het samenwerken voldoende informatie 

wordt uitgewisseld. Het is meestal gebruikelijk dat de informatie wordt uitgewisseld voor de 

bijeenkomsten, zodat bepaalde stukken ook besproken kunnen worden tijdens de 

bijeenkomsten . Een andere vraag is of de partijen/teamleden tussen de vergaderingen door 

neg telefonisch contact hebben. Ais de omgang tussen de verschillende partijen goed is dan 

zijn de teamleden ook eerder geneigd om even te bellen bij onduidelijkheden. Hierdoor wordt 

de hele samenwerking aileen maar geoptimaliseerd. 

Volgens Janssen (2004) ontstaat er tijdens een vergadering een spel tussen het 'bij elkaar 

komen' en het 'bij elkaar brengen' van informatie . Hiermee is bedoeld dat er mensen bij elkaar 

komen en dat er informatie bij elkaar wordt gebracht. Maar geven ook aile partijen voldoende 

informatie? Hieronder in figuur 6.6 staan de belangrijkste vragen weergegeven. 

Wordt er informatie uitgewisseld v6er de bijeenkomsten? (Kuijper, 2003) 

Wordt er buiten de bijeenkomsten om nog gecommuniceerd? (Kuijper, 2003) 

Hebben de partijen telefonisch contact met elkaar? 

Geven de andere partijen ook voldoende informatie? (Janssen, 2004) 

Figuur: 6.6 Vragen Communicatie 

Vertrouwen 

In de cyclus van succes is vertrouwen een belangrijke stap. Er wordt vaak over het begrip 

vertrouwen gesproken, maar wat is vertrouwen eigenlijk? Wat betekent vertrouwen en hoe 

werkt het? 

Volgens Air (2007) kan in het menselijke verkeer vertrouwen worden omschreven als de 

verwachting dat de wederpartij zich aan zijn woord houdt, gewekte verwachtingen honoreert, 

oog heeft voor mijn belang en zich niet uitsluitend richt op zijn eigen voordeel. 

Ais er geen vertrouwen is, is het moeilijk om met een andere partij overeenstemming te 

bereiken en tot een samenwerking te komen . Vertrouwen hoeft echter niet verbonden te zijn 

met gelijke belangen en doelen . (PRC, 2007) De belangen van de opdrachtgever hoeven niet 

dezelfde te zijn als die van de andere betrokken partijen . Maar aile partijen hebben belang bij 

een kwalitatief goed product tegen een betaalbare prijs en binnen de afgesproken planning. 
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Volgens PRe (2007) komt dat meestal aileen voor als de resultaten van een 

samenwerkingsproces waarbij de betrokkenen in vertrouwen met elkaar samenwerken. 

Volgens Mollemans (2001) en Harms (2003) slaat vertrouwen op de mate waarin de teamleden 

van elkaar verwachten (maar het niet zeker weten) dat de andere teamleden goed en eerlijk 

met elkaar samenwerken. Deze verwachtingen zijn meestal gebaseerd op ervaringen uit het 

verleden. Deze ervaringen zijn dus uitermate belangrijk als het gaat om vertrouwen en de 

bereidheid om in de toekomst goed met elkaar samen te werken. Vooral als teamleden op 

elkaar zijn aangewezen speelt vertrouwen een grote rol. 

Uit onderzoek van Laan (2006) is gebleken dat ongeveer 90 procent van de projectleiders van 

gemeenten aangeeft veel vertrouwen te hebben in de opdrachtnemende partij. Bij de 

organisaties (bijvoorbeeld bedrijven, verenigingen en stichtingen) is dit percentage ruim 80 

procent. 

Volgens Lencioni (2004) neemt het vertrouwen toe als de teamleden openlijk hun zwakheden 

en fouten toegeven. Verder neemt het vertrouwen toe als de teamleden elkaar beter kennen 

en ook v66r de vergaderingen over hun persoonlijke leven praten. 

Hieronder in figuur 6.7 staan de vragen weergegeven. 

Vragen de teamleden om advies bij de andere leden? (Harms, 2003) 

Verontschuldigen teamleden zich snel en oprecht tegenover elkaar? Dit zegt iets over het 

vertrouwen wat de verschillende actoren in elkaar hebben. Ais er veel vertrouwen is gaan 

de actoren open met elkaar om. (Lencioni, 2004) 

Geven teamleden openlijk hun zwakheden en fouten toe? (Lencioni, 2004) 

Komen de teamleden hun afspraken voor 100% na? (Air, 2007) 

Weten de teamleden iets van elkaars persoonlijke leven en praten ze erover? (Lencioni, 

2004) 

Figuur: 6.7 Vragen Vertrouwen 

verantwoordelijkheid 

Ais men verantwoording aflegt dan betekent dit volgens Van Dale: 1 Verlichting om te zorgen 

dat iets goed functioneert, goed verloopt en om daar rekenschap van te geven. 2 Taak die 

zware verplichten of zorgen met zich meebrengt. 

Om goed met elkaar te kunnen samenwerken is het belangrijk dat de teamleden voldoende 

recht hebben om te spreken en dat ze misschien wei eindverantwoordelijk zijn voor een 

bepaald onderdeel. Volgens Adriaansens (2007) is het ook belangrijk dat de teamleden voor 

100 procent weten waar ze voor verantwoordelijk zijn . Ais men hiervan niet voldoende op de 

hoogte is, komt een goede samenwerking maar moeilijk van de grond. Volgens Lencioni (2004) 

is het heel belangrijk dat de teamleden elkaar aanspreken op het niet nakomen van de 

afspraken. Dit zou een positieve uitwerking hebben op de samenwerking. Door eerlijk en open 

te zijn tegen de teamleden kan een beter resultaat worden beoogd. Verder is het belangrijk dat 

de teamleden onderling kritiek leveren om op deze manier tot een beter eindresultaat te 

komen . Op de volgende pagina in figuur 6.8 staan de belangrijkste vragen weergegeven. 
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Zijn de leden eindverantwoordelijk? 

Is het v~~r 100% duidelijk waar u voor verantwoordelijk bent? (Adriaansens, 2007) 

Spreken teamleden elkaar aan op het niet nakomen van gemaakte afspraken? (Lencioni, 

2004) 

Geven teamleden elkaar kritiek om de beste oplossing te realiseren? (Lencioni, 2004) 

Figuur: 6.8 Vragen Verantwoordelijkheid 

Werkproces 

Een werkproces is een manier van werken. Alles wat men doet en wil gaan doen is aan een 

werkproces gekoppeld. Dit gebeurt vaak onbewust. Maar tijdens het samenwerking van een 

groot project moet hier voldoende aandacht aan besteed worden . Vanuit elke cultuur zijn 

mensen geneigd ook op een andere manier het werkproces aan te pakken. Hierbij is weer 

duidelijk te merken dat er een soort van overlap is tussen de begrippen cultuur en werkproces. 

(Dusschooten, 2004) 

Onder het kopje werkproces valt ook structuur en complexiteit. Volgens PRe (2007) moet er 

altijd een even wicht zijn tussen de structuur en de complexiteit van een project. Bij een relatief 

eenvoudig project hoeft het werkproces niet helemaal vast getimmerd te zijn. Zo moet er bij 

complexe projecten meer structuur aanwezig zijn, maar zal ook het werkproces in elke fase 

van de ontwikkeling anders in elkaar zitten. 

Om goed met elkaar te kunnen samenwerken tijdens vergaderingen moet het werkproces goed 

in elkaar zitten. In de literatuur staan verschillende methoden om dit aan te pakken. Volgens 

Piet (2005) kan het werkproces verbeterd worden door een aantal stappen nauwkeurig op te 

volgen (Zie ook hoofdstuk 4). De belangrijkste vragen zijn hieronder verwerkt in figuur 6.9 en 

zullen verder gebruikt worden. 

Is er een agenda? ( Piet, 2005) 

Is er een notulen van de afgelopen bijeenkomst? (Piet, 2005) 

Zijn dezelfde teamleden als bij de vorige bijeenkomst aanwezig? (Piet, 2005) 

Is er een plan van aanpak? (Piet, 2005) 

Is er een voorzitter? (Piet, 2005) 

Gooien de teamleden agenda's om voor afspraken? 

Zijn de teamleden voorbereid? (Piet, 2005) 

Kijken teamleden ook naar andere taken die niet voor hen zijn bedoeld? (Wijnen, 2001) 

Zijn de beoogde resultaten bereikt tijdens de bijeenkomst? (Piet, 2005) 

Figuur: 6.9 Vragen Werkproces 
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6.4 Conclusie 

Uit het onderzoek naar de verschillende factoren van samenwerken is gebleken dat er met 

specifieke onderdelen rekening moet worden gehouden tijdens de observaties. Verder zijn van 

elke factor de belangrijkste vragen uitgelicht en deze zullen verwerkt worden in hoofdstuk 8. 

Nu deze factoren uitvoerig zijn beschreven, kan aan de hand hiervan geanalyseerd worden hoe 

de samenwerking verloopt op het project Schieveste. Hiervoor zullen wederom de stellingen en 

vragen gebruikt worden uit dit hoofdstuk. 

Aan de hand van de belangrijkste factoren van samenwerken zal het observatieschema 

ingevuld worden. Dit staat weergegeven in hoofdstuk 7. 
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DEELIV:RESULTATEN 

7 Knelpunten tijdens, het samenwerken 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal worden aangegeven hoe aan de benodigde informatie is gekomen tijdens 

de vergaderingen en hoe deze verwerkt is. Verder zullen hier de knelpunten naar voren komen 

die tijdens de observaties en enquete zijn geconstateerd . 

7.2 Data 

Hieronder in figuur 7.1 staat schematisch weergegeven hoe de informatie is verzameld tijdens 

de vergaderingen. Er zijn gedurende een aantal maanden verschillende vergaderingen 

geobserveerd . Tijdens deze vergaderingen is telkens het observatieschema volledig ingevuld en 

zijn de observaties geheel uitgeschreven. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de algemene 

data van de observaties. Verder zijn de bevindingen regelmatig besproken met de betrokken 

personen . 

- Observatieschema 
- F actoren van Samenwer1<en 
- Achtergrond theorie 

Vergadering Vergadering Vergadeling Vergadering Vergedering 

<==> <=> 
- Agenda 
- Notulen 
- nabesprelung 

Figuur: 7.1 Aanpak Observaties 

Op de volgende pagina staat een deel van het observatieschema weergegeven, dit is gebruikt 

tijdens de bijeenkomsten. De observaties zijn ook geheel uitgeschreven en staan in bijlage 5. 

Verder is er een enquete gehouden onder de teamleden . De resultaten hiervan zijn in dit 

hoofdstuk verwerkt en weergegeven. Van elke factor zullen eerst de resultaten van observaties 

worden weergegeven en vervolgens de resultaten van de enquete. De enquete staat 

weergegeven in bijlage 3. 
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7.3 Kneipunten tijdens de samenwerking 

Gemeenschappelijk doel 

Data Observaties 

Uit de literatuurstudie is gebleken dat het belangrijk is, dat de partijen die samenwerken een 

gemeenschappelijk belang en doel moeten hebben. Tijdens de vergaderingen was echter niet 

altijd even duidelijk wat het te bereiken doer is. Er wordt over veer verschiliende zaken 

gesproken, maar eigenlijk zouden de gesprekken moeten gaan over de oprichting van de GEM. 

Hier zijn ten slotte de bijeenkomsten voor ingepland. Vandaar dat het belangrijk is dat er aan 

het begin van elke vergadering wordt aangegeven wat het gewenste eindresultaat zou moeten 

zijn aan het einde hiervan. De actoren moeten een gezamenlijk doer formuleren waar ze 

naartoe kunnen werken . Zonder concreet doel voor ogen is dit niet mogelijk. Zoals hieronder in 

figuur 7 .3 te zien is, werd dit maar zelden gedaan. 

Hebben de !eden een gemeenschappellJk doel? 

Figuur: 7.3 Resultaten Observatie (Gemeenschappelijk doel) 

Data Enquete 

Hetzelfde kwam ook tijdens de enquete onder de teamleden van Schieveste naar voren. De 

teamleden weten wei altijd wat het globale doer is, maar ze weten bijvoorbeeld niet wat de 

exacte doelen zijn van de afzonderlijke bijeenkomsten. 

Verder werd er ook aangegeven dat de doelen niet altijd bekend waren tijdens de 

bijeenkomsten. Hierdoor kunnen de teamleden zich ook niet voor 100 procent voorbereiden. 

Ais bijna aile teamleden hier zo over denken, dan zal dit een punt zijn waar in de toekomst 

meer aandacht aan besteed dient te worden . 

Uit de enquete is ook naar voren gekomen dat de doelen bijna nooit worden geherformuleerd. 

Bij een project als Schieveste waar een lange periode samengewerkt dient te worden, zulien de 

doelen ook veranderen gedurende de samenwerking. Hieronder in figuur 7.4 staan de 

resultaten van de enquete weergegeven. 

de teamleden een gemeenschappelijk doel? 

de teamleden een gemeenschappelijk doel tijoons de blJeenkomst? 

de doelen van te voren bekend? 

Figuur: 7.4 Resultaten Enquete (Gemeenschappelijk doel) 
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Cultuur 

Data Observaties 

Tijdens de observaties is het volgende waargenomen. Er zijn wei duidelijk cultuurverschillen te 

merken tijdens de samenwerking. 20 heeft bijna elke partij een totaal andere insteek tijdens 

de projecten . De ene partij staat te springen om aan het project te werken en werkt er met de 

hele organisatie aan om iets goeds neer te zetten . Andere partijen zijn vermoedelijk met te 

veel zaken tegelijk bezig en tonen niet zoveel inzet tijdens het project. Vaak zijn het totaal 

verschillende mensen met verschillende achtergronden . Er is dus ook een andere omgang 

vereist met de organisaties, zoals gemeenten, projectontwikke laars en woningcorporaties. Ook 

is er een verschil te merken tussen de verschillende projectontwikkelaars. De ene ontwikkelaar 

is iemand met een formele omgang en uitstraling, terwijl een andere projectontwikkelaar vee I 

losser in de omgang is. Maar het betekent niet altijd dat met de tweede genoemde beter kan 

worden samengewerkt. Er is gebleken dat met dit soort ontwikkelaars moeilijker afspraken zijn 

te maken. 

In het algemeen is gebleken dat er een ontspannen en vriendelijke sfeer hangt tijdens de 

bijeenkomsten. De teamleden begroeten elkaar vriendelijk en voordat de vergadering begint 

wordt er eerst over prive-zaken en algemene dingen gesproken . Er ontstaat op deze manier 

een betere sfeer tijdens de bijeenkomsten. Hieronder staan de resultaten van de observaties. 

Zijn aile personen op l ijd, tlJdens de bijeenkomst? 

Geven de teamleden aan als ze te laat komen? 

BaclroE~len de leden elkaar vriendelijk? 

Figuur 7.5 Resultaten Observaties (Cultuur) 

Data Enquete 

Uit de enquete komt naar voren dat teamleden regelmatig te laat naar vergaderingen komen 

en dat ze dit ook niet altijd van te voren aangeven. Ais dit vaker voorkomt, ontstaat er een 

soort frustratie onder de teamleden. Verder blijkt uit de enquete dat de teamleden maar zelden 

gezamenlijk voor gaan om de klus goed aan te pakken. Dit is natuurlijk jammer. Eigenlijk 

zouden de teamleden als een team moeten functioneren en er met zijn allen hard aan moeten 

werken. Hieronder in figuur 7.6 staan de resultaten van de enquete weergegeven. 

aIle personan op tijd. tijdens de bljeenkomslen? 

Geven de teamleden aan aJs Zi! Ie laat komen? 

Begroeten de leden elkaar vriendelljk? 

Praten ze over prive·zaken? 

Worden aan het begin van de blJeenkomst eerS! algemene zaken besproken? 

Figuur: 7.6 Resultaten Enquete (Cultuur) 

lng. Sascha Jost 39 



_____________________ T U Ie I~chnlsc~c unlvel~ltolt clndlto \'n Bespreekbaar maken van de samenwerking 

Communicatie 

Data Observaties 

Tijdens de communicatie ontstaan er nog steeds problemen. Sommige stukken worden niet op 

tijd verspreid waardoor er onvoldoende tijd is om de stukken goed te kunnen doornemen. 

Hierdoor komt het v~~r dat teamleden onvoldoende voorbereid naar de bijeenkomsten komen. 

Hierin zit een soort . kettingeffect·. Doordat een persoon de stukken te laat opstuurt, zijn 

anderen niet meer in de gelegenheid om alles op tijd door te nemen. Er ontstaat niet aileen 

vertraging maar vinden er ook vergaderingen plaats waarvoor niet aile leden voldoende zijn 

ingelicht. Dit veroorzaakt enige problemen tijdens de communicatie. Ais dit soort problemen 

zich vaker voortdoen dan ontstaat er een zekere frustratie onder de teamleden en zal het 

proces minder soepel verlopen. Hieronder in figuur 7.7 staan de resultaten van de observaties 

weergegeven. 

Wordl er informatie uilgewisseld voor de bijeenkomst? 

Figuur: 7.7 Resultaten Observaties (Communicatie) 

Data Enquete 

Uit de enquete komt een aantal interessante aspecten naar voren: de teamleden geven aan dat 

er over algemeen voldoende wordt gecommuniceerd en dat ze ook tussendoor telefonisch 

contact hebben. Echter bij de vraag of de andere partijen ook voldoende informatie brengen 

wordt minder positief geantwoord. Er moet een evenwicht worden gevonden tussen informatie 

halen en brengen. Hieronder in figuur 7.8 staan de resultaten van de enquete. 

Wordl er in!ormatfe ulIgewlsseJd voor de bijeenkomSI? 

Wordl et bullen de bijeenkomsl om nog geeommLJn ceerd? 

Figuur: 7.8 Resultaten Enquete (Communicatie) 

Vertrouwen 

Data Observaties 

Tijdens de geobserveerde bijeenkomsten blijkt dat het onderlinge vertrouwen onvoldoende is. 

Dit is te merken aan de manier van aanpak van de andere partijen. Zo maakt de gemeente 

verschillende planningen over de aanpak van het project. De projectontwikkelaar wilde echter 

steeds weer de eigen planning doordrukken en dit werd tel kens aangehaald . Ook al werd door 

de gemeente aangegeven dat de planning verwerkt zit in de aangepaste planning, maar toch 

wilde de projectontwikkelaar hier niet echt aan trekken. Verder werd aangegeven door de 

projectontwikkelaar dat het vertrouwen weg is. Dit vanwege het feit dat er telkens weer nieuwe 

vertragingen bij kwamen. 
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Vertrouwen ontstaat ook doordat de teamleden 'gewoon' hun afspraken nakomen. Dat de 

taken worden uitgevoerd zonder dat er verschillende keren voor moet worden gebeld of 

gemaild. Tijdens de bijeenkomsten kwam het voor dat bepaalde taken niet of onvolledig 

werden uitgevoerd. Er ontstaan hierdoor irritaties onder de teamleden het vertrouwen zal 

aileen maar afnemen. Hieronder staan de resultaten van de observaties . 

VAI·onll~r.11lJlllIOFm de teamleden zich snel en oprechl tegenover elkaar? 

Figuur: 7.9 Resuitaten Observaties (Vertrouwen) 

Data Enquete 

Uit de enquete is gebleken dat het vertrouwen erg laag is onder de teamleden . Zo blijkt dat de 

teamleden bijna nooit hun zwakheden en fouten toegeven en dat ze bijna nooit v~~r 100 

procent hun afspraken nakomen. Ais dit zich vaker voortdoet, is het van zelfsprekend dat het 

vertrouwen afzwakt . In de ideale situatie zou het zo moeten zijn dat de teamleden open en 

eerlijk tegenover elkaar zijn en hun afspraken v~~r 100 procent nakomen, maar dit is helaas 

niet altijd het geval. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het niet goed zit met het 

vertrouwen. Dit is jammer omdat uit de enquete geleken is dat de teamleden vertrouwen de 

belangrijkste factor vinden tijdens het samenwerken. Hieronder staan de resultaten van de 

enquete. 

Vragen ze om advies bij de andere !eden? 
Verontschuldigen de teamleden zich 5nal en oprecht tegenover elkaar? 

Geven de teamleden openlijk hUrl zwakheden en fouten toe? 

Figuur: 7.10 Resu/taten Enquete (Vertrouwen) 

Aan de hand van een enquete bij de betrokken teamleden is naar voren gekomen hoe de 

teamleden denken over de begrippen en welke zij het belangrijkst vinden . Het blijkt dat zij 

vertrouwen als een van de belangrijkste factoren vinden tijdens het samenwerken. Ais er geen 

vertrouwen is komt een goede samenwerking maar moeilijk van de grond. Hieronder staan de 

begrippen in volgorde van belangrijkheid weergegeven: 

1. Vertrouwen 

2. Gemeenschappelijk doel 

3. Verantwoordelijkheid 

4. Communicatie en taal 

5. Werkproces 

6. Cultuur 
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Verantwoordelijkheid 

Data Observaties 

Een probleem dat telkens weer naar voren komt is dat de teamleden niet verantwoordelijk 

genoeg zijn. Telkens als er beslissingen moeten worden genomen werd de achterban erbij 

betrokken. Hierdoor komt een samenwerking maar heel traag op gang. Er ontstaat een 

'indirecte' samenwerking. De afspraken die worden gemaakt tijdens de vergaderingen moeten 

vervolgens goedgekeurd worden door personen die wei verantwoordelijk genoeg zijn. 

Verder bleek tijdens de observaties dat de teamleden elkaar maar zelden aanspreken als 

bepaalde afspraken niet worden nagekomen. De niet uitgevoerde taken worden dan weer 

verplaatst naar de actielijst voor de volgende bijeenkomst. Hieronder in figuur 7 .11 staan de 

resultaten van de observaties weergegeven. 

Figuur: 7.11 Resultaten Observaties (Verantwoordelijkheid) 

Data Enquete 

Uit de enquete blijkt dat de teamleden maar heel zelden eindverantwoordelijk zijn. Verder blijkt 

het ook zo te zijn dat de teamleden niet altijd weten waar ze over mogen beslissen. Maar 

ongeveer 1/3 van de teamleden weet waar hij of zij voor 100 procent voor verantwoordelijk 

zijn. Zonder dit weten kan er maar moeilijk aan een project worden gewerkt. 

Verder geven de teamleden maar zelden kritiek om tot de beste oplossing te komen . Zouden 

de teamleden meer verantwoording dragen dan zou er wellicht kritischer naar verschillende 

onderdelen worden gekeken. Uit de enquete blijkt dat de teamleden elkaar niet altijd 

aanspreken op het niet nakomen van de gemaakte afspraken . Dit komt waarschijnlijk doordat 

de andere teamleden niet verantwoordelijk zijn voor bepaalde onderdelen en zich ook niet 

verantwoordelijk voelen. Verschillende taken worden telkens weer overgenomen bij de acties 

voor de volgende bijeenkomst. Ais dit essentiele taken zijn kan het project vertraging gaan 

oplopen. Hieronder staan de resultaten van de enquete. 

. de leden elndverantwoordelljk? 

hel voor 100% duklelijk waar u voor verantwoordelljk benl? 

Figuur: 7.12 Resultaten Enquete (Verantwoordelijkheid) 

Werkproces 

Data Observaties 

Gedurende de vergaderingen werd duidelijk dat er te weinig structuur zit in het werkproces. 

Door de grote drukte was er geen tijd meer om een agenda voor te bereiden en notulen te 

maken . De bijeenkomsten werden zweverig en de teamleden sprongen sneller van het ene 

onderwerp naar het andere. De structuur van de bijeenkomsten is hierdoor verloren gegaan. 
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Deze situatie ging de projectontwikkelaar gebruiken om meer eigen belangen tijdens de 

bijeenkomsten naar voren te brengen. De projectontwikkelaar is op dat moment in staat om 

elk onderwerp in een bepaalde richting te sturen . Hieruit blijkt dat het belangrijk is dat het 

werkproces goed wordt gecontroleerd en dat er een duidelijke structuur in moet zitten. Later 

tijdens de observaties is de gemeente strenger gaan letten op het werkproces en de uitvoering 

hiervan. Er werden weer duidelijke agenda's opgezet en de bijeenkomsten werden weer 

genotuleerd. De bijeenkomsten gingen weer gestructureerder verlopen en het gewenste 

eindresultaat was op deze manier sneller te bereiken , 

De gewenste eindresultaten van de bijeenkomsten werden niet altijd bereikt. Veel actiepunten 

werden telkens weer meegenomen naar de volgende bijeenkomst. Dit had enerzijds te maken 

met het falende werkproces en anderzijds met een minder goede voorbereiding van de 

teamleden. Hieronder in figuur 7.13 staan de resultaten van de observaties weergegeven. 

Is er een agenda? 

Is ar een nDtulen van de afglopen bijeankomst? 

Zijn dezelfde leamleden als bij de vorlge bijeenkomsl aanwezig? 

Is er een voorzitter? 

Goolen ze agenda's om voor'afspraken? 

Zijn de teamleden voorbereid? 

Figuur: 7.13 Resultaten Observaties (Werkproces) 

Data Enquete 

Uit de enquete is gebleken dat het werkproces niet voor 100 procent goed in elkaar zit. Zo zijn 

er bijvoorbeeld nog altijd bijeenkomsten waar geen agenda voor gemaakt wordt en waar geen 

notulen aanwezig zijn van de afgelopen bijeenkomst. Ook blijkt uit de enquete dat de 

teamleden aileen naar hun eigen taken kijken en niet naar die van de anderen. Toch is het 

belangrijk dat als er samen iets wordt ontwikkeld, er ook iedereen aan werkt. Door meer 

aandacht aan het werkproces te besteden kan een ontwikkeling veel sneller van de grond 

komen. Momenteel gaat er waarschijnlijk te veel tijd verloren doordat het werkproces niet 

optimaal functioneert . Hieronder staan de resultaten van de enquete. 

Is er een agenda? 

Is er een nolulen van de afgelopen blJeenkomst? 

Zijn dezelfde leamleden aJs bil de vorige bijeenkomst aanwezig? 

Is er een plan van aanpak? 

Is er een voorzilter? 

Goolen da teamleden agenda's om \loor afspraken? 

de teamleden voorbereid? 

Figuur: 7.14 Resultaten Enquete (Werkproces) 
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7.4 Resultaten observaties en enquete 

Tot nu toe stonden de resultaten van de observaties en de enquete apart weergegeven. 

Hieronder in figuur 7.15 staat het gemiddelde van de resultaten in een figuur. Dit is een 

indicatie hoe de teamleden den ken over de samenwerking tijdens het project Schieveste. 

Werkproces 

Verantwoordelijkheid 

Gemeenschappelijk doel 

80 

20 

Vertrouwen 

Figuur: 7.15 Resultaten observaties en enquete 

Cultuur 

Communicatie en taal 

In het webdiagram is met paars het resultaat van de enquete weergegeven en met blauw het 

resultaat van de observaties. Hierin is af te lezen dat de teamleden minder positief den ken 

over verschillende factoren dan dat er tijdens de observaties naar voren is gekomen . Echter is 

dit een gemiddelde van aile teamleden . 
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8 Conclusie 
In dit hoofdstuk zal de conclusie worden weergegeven van dit onderzoek. 

Doelstelling: 

Het doel is om de knelpunten te achterhalen tijdens de vergaderingen en een advies te geven 

hoe deze knelpunten zijn op te lossen. 

Tot hiertoe zijn de knelpunten achterhaald die optreden tijdens de vergaderingen. Deze zullen 

hieronder verder worden toegelicht. 

Vraagstelling: 

Hoe wordt er samengewerkt tussen de verschillende belanghebbenden tijdens de 

projectontwikkeling en welke factoren spelen hierbij een belangrijke rol? 

In dit onderzoek is antwoord gegeven op de bovenstaande vraagstelling. Er is gebleken dat de 

aanpak steeds meer gaat veranderen, de partijen gaan al in een eerder stadium samenwerken 

om zo meer invloed te hebben op het hele proces. Verder kwamen verschillende essentiele 

aspecten naar voren. Dit waren de verschillende factoren die invloed hebben op het 

samenwerken. 

Er is gebleken dat niet aileen de harde geschreven factoren, lOa Is de juridische contracten van 

grote invloed zijn op de samenwerking, maar ook de 'manier' van samenwerken. Hoe gaan de 

teamleden met elkaar om en hoe zetten ze zich in voor het project. Ais de teamleden goed met 

elkaar omgaan en als er voldoende vertrouwen is verloopt een samenwerking soepeler. 

Gemeenschappelijk doel, cultuur, communicatie, vertrouwen, verantwoordelijkheid en 

werkproces zijn tijdens dit onderzoek als de belangrijkste factoren naar voren gekomen. In dit 

onderzoek zijn ook de knelpunten achterhaald die optreden rondom deze factoren. Hieronder 

staan de belangrijkste knelpunten die tijdens dit onderzoek naar voren zijn gekomen. 

Het hebben van een gemeenschappelijk doel is een belangrijk aspect. Zo is gebleken 

dat de teamleden niet altijd een gemeenschappeJijk doel hebben. Maar 41 procent 

heeft aangegeven dat ze een gemeenschappeJijk doe I hebben en 53 procent heeft 

aangegeven dat dit maar 'soms' aanwezig is. Om goed te kunnen vergaderen zullen 

de doelen duidelijk moeten worden uitgesproken en zullen deze doelen ook regelmatig 

moeten worden geherformuleerd. Door de doelen duidelijk aan te geven kunnen de 

teamleden zich beter voorbereiden op de bijeenkomsten. Er kan op deze manier beter 

en sneller naar het gewenste eindresultaat toegewerkt worden. 

Naar voren is gekomen dat de teamleden niet altijd precies weten waarvoor ze 

verantwoordelijk zijn. Zo heeft 24 procent aangegeven dat ze niet precies wisten 

waarvoor ze verantwoordelijk zijn; 47 procent heeft aangegeven dit maar 'soms' te 

weten . Verder blijkt dat de temleden elkaar maar zelden kritiek geven om tot een 
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goed eindresultaat komen. Kritiek hoeft niet altijd van negatieve aard te zijn, maar 

door opbouwende kritiek kan een eindresultaat gecreeerd worden waar iedereen zich 

in kan vinden. Ais iedereen weet waar hij of zij voor verantwoordelijk is, kunnen de 

teamleden zich beter concentreren op hun taak. 

Er is gebleken dat er te weinig vertrouwen is onder de teamleden en de verschillende 

partijen. Dit is te merken aan het feit dat de teamleden maar zelden advies vragen 

aan de mede teamleden. Maar 18 procent heeft aangegeven dat ze advies vragen en 

65 procent dat ze dit maar 'soms' doen; 18 procent doet dit niet. Dit betekent dat de 

teamleden niet open genoeg zijn naar elkaar toe. Vertrouwen kan gecreeerd worden 

door de feiten open op tafel te leggen en hier eerlijk over te communiceren. Openheid 

is een essentieel middel om vertrouwen te kweken. 

Daar waar veel mensen en partijen met elkaar samenwerken, komen verschillende 

(bedrijfs-)culturen bij elkaar. Juist doordat het verschillende culturen betreft, komt 

hier een stuk aanpassingsvermogen bij kijken. De partijen moeten zich aanpassen aan 

de manier van werken van de andere partijen. Dit is in het begin altijd moeilijk, maar 

door duidelijke afspraken hierover te maken, zal de samenwerking wei beter verlopen. 

Verder is naar voren gekomen dat de teamleden er maar zelden gezamenlijk voor 

gaan om de klus goed aan te pakken. Hier heeft 29 procent aangegeven dat dit wei 

gebeurt en 65 procent maar 'soms' aan. Dit probleem ontstaat waarschijnlijk doordat 

aile partijen een iets andere cultuur hebben en daardoor ook een iets andere aanpak 

van samenwerken. 

Om goed met elkaar te kunnen samenwerken zal er voldoende informatie verstrekt 

moeten worden. Het is echter gebleken dat de teamleden het gevoel hebben dat de 

andere partijen minder informatie geven. Hier heeft 23 procent aangegeven dat er wei 

voldoende informatie wordt verstrekt en 53 procent gaf maar 'soms' aan. Tijdens een 

samenwerking is het de bedoeling dat de partijen samen informatie halen en brengen . 

Hier dient een evenwicht gevonden te worden, zodat er van aile partijen genoeg 

informatie komt. 

Er is naar voren gekomen dat het werkproces nog niet optimaal functioneert. Zo 

werden de beoogde resultaten niet altijd bereikt. Uit het onderzoek blijkt dat 12 

procent vindt dat de beoogde resultaten zijn bereikt. Echter heeft 88 procent 

aangegeven dat dit maar 'soms' wordt gerealiseerd. Door in de toekomst hierover 

duidelijke afspraken te maken, kunnen dit soort problemen verholpen worden. Een 

duidelijk en goed gestructureerd werkproces kan er toe lijden dat een samenwerking 

soepeler verloopt. 

Met dit onderzoek is inzicht verkregen in de uitwerking van de hierboven beschreven factoren 

van samenwerken. Er is naar voren gekomen hoe er moet worden omgegaan met deze 

factoren . Het zal in de toekomst steeds belangrijker worden om meer aandacht te besteden 

aan deze aspecten om meer rendement te halen uit een samenwerking! 

Het cliche dat een goede samenwerking veel te 'soft' is voor de bouw is al lang achterhaald. Ik 

denk dat door de bouw een tikje 'softer' te maken de samenwerking vee I soepeler kan verlopen 

en er waarschijnlijk onnodige kosten bespaard kunnen worden. 

Een uitgebreid advies aan de betrokken instanties wordt gegeven in hoofdstuk 10. 
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9 De Samenwerkingsmeter 

9.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal uitgelegd worden hoe de samenwerkingsmeter tot stand is gekomen en 

hoe deze werkt. De belangrijkste aspecten die in de vorige hoofdstukken naar voren zijn 

gekomen zijn verwerkt in de samenwerkingsmeter. Zo komen de factoren uit hoofdstuk 2 en 

de vragen met betrekking tot deze factoren uit hoofdstuk 6. 

9.2 De ontwikkeling 

Aan de hand van de geanalyseerde literatuur, observaties en interviews is de 

samenwerkingsmeter ontwikkeld . De samenwerkingsmeter is tijdens de observaties 

voortdurend verder ontwikkeld . 

In figuur 9 .1 staat weergegeven hoe het model om de samenwerking te meten tot stand is 

gekomen. Hierin is het doorlopen proces weergegeven om tot een betrouwbaar model te 

komen . 

EJ 
r::l 
L::J 

EJ 
Model 

.. np ....... 

D.-.. Ontwikkalen c..r __ mod---il

el 

ObS8lllalie. 
tijdens 

bij_ kO!l1llen 

Interview' 
expetts 

Figuur: 9.1 Proces en aanpassing Model 

L~eratuur 

Inlerview 
experts 

In de volgende paragraaf zal een beschrijving worden gegeven van het definitieve model 'de 

samenwerkingsmeter' . 
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9.3 De samenwerkingsmeter 

De samenwerkingsmeter is een programma waarmee kan worden gemeten hoe de 

samenwerking verloopt tussen verschillende teamleden of partijen. Dit is een middel dat 

ingezet kan worden in projectteams. Met deze 'meter' is het mogelijk om de samenwerking 

bespreekbaar te maken en te achterhalen waardoor de samenwerking niet lekker verloopt. 

De samenwerking van een team vraagt, net als een gebouw, om onderhoud. Vandaar dat het 

noodzakelijk is om periodiek (bijvoorbeeld een keer in de twee a drie maanden) deze 

samenwerkingsmeter in te vullen en gezamenlijk te bespreken . 

De samenwerking wordt gemeten aan de hand van een aantal factoren die tijdens mijn 

onderzoek naar voren zijn gekomen . 

Het programma bestaat uit een vragenlijst en meerdere resultatenbladen. De bedoeling is dat 

elk teamlid deze vragenlijst invult. De uitslag kan worden weergegeven per persoon of per 

partij. Het programma maakt vervolgens automatisch een webdiagram met de verwerkte 

resultaten. Ten slotte kunnen de resultaten worden besproken en kunnen er afspraken worden 

gemaakt. De samenwerkingsmeter bestaat uit vier stappen: 

Stap 1: Vragenlijst invullen (per teamlid) 

Stap 2: Resultaten 

Stap 3: Bespreken en vergelijken van de resultaten 

Stap 4: Hoe te implementeren? 

Het invulblad 

Gedurende de observaties en de gehouden interviews is er een model ontwikkeld waarin een 

indicatie is af te lezen over hoe de samenwerking verloopt tussen de partijen. Door antwoord 

te geven op een aantal uitspraken uit het vragenschema is het mogelijk om een inzicht te 

krijgen in verschillende factoren. Voor een uitgebreidere beschrijving wordt verwezen naar de 

handleiding van de samenwerkingsmeter. 

Aan de linkerkant van het invulblad staan de geanalyseerde factoren uit hoofdstuk 6 

weergegeven. Deze factoren zijn bewust gekozen en staan weergegeven in hoofdstuk 6. De 

factoren zij n: 

Gemeenschappelijk doel 

Cultuur 

Communicatie 

Vertrouwen 

Verantwoordelij kheid 

Werkproces 
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In de middelste kolom staan de vragen die naar voren zijn gekomen tijdens de literatuurstudie 

en de observaties tijdens de bijeenkomsten. In de derde kolom kunnen de antwoorden worden 

ingevuld op de vragen uit de tweede kolom. 

De samenwerkingsmeter bestaat uit een invulblad dat hieronder in figuur 9.2 is weergegeven . 

In dit kader staan de 

zes factoren van 

samenwerken 

In dit kader staan de 

vragen weergegeven 

Hier staan de vragen 

die beantwoord dienen 

te worden. 

Figuur: 9.2 Tabb/ad 'Invu/b/ad' 

Waardering 

Aan de vragen die in het invulblad zijn verwerkt is een waardering toegekend. Door een 

positief antwoord op een vraag te geven kan de hoogste score behaald worden. Ais er echter 

een negatief antwoord wordt gegeven worden geen punten toegekend. Door de tussenvorm te 

kiezen van 'soms' wordt maar een aantal punten berekend. Verder staat niet bij elke factor 

hetzelfde aantal vragen, om toch op het zelfde maximum of minimum te komen zijn de 

antwoorden vermenigvuldigd met een bepaalde factor. 

Zouden aile antwoorden positief beantwoord worden dan ontstaat er een rechte lijn over het 

uiterste van het diagram (zie figuur 9.3). Dit is echter een situatie die waarschijnlijk nooit zal 

voorkomen. 
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Gemeenschappelljk doel 
12 

Werkproces Cu!luur 

Verant\\IoordelijkheirJ Communicall8 en laal 

Vertrouwen 

Figuur: 9.3 Het beste resultaat 

De resultaten 

Ais aile teamieden de vragen beantwoord hebben is op het tabblad 'webdiagram' het resultaat 

af te lezen. De resultaten zijn weergegeven door middel van een lijn in het webdiagram. Het is 

de bedoeling dat aile teamleden hun eigen webdiagram uitprinten en meenemen naar de 

bijeenkomst (dit kan natuurlijk ook ter plekke worden gedaan, maar dan moet er een computer 

ter beschikking zijn bij de bijeenkomst). Tijdens de bijeenkomst met de andere teamleden 

kunnen de resultaten naast elkaar worden gelegd en besproken worden. 

Werkproces 

Verantwoordelijkheid 

Figuur: 9.4 Webdiagram 
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In het voorbeeld op de vorige pagina is te zien dat er een heel groot dal ontstaat bij het punt 

vertrouwen. Dit betekent dat hier iets niet goed verloopt. EE!n van de teamleden heeft dus niet 

voldoende vertrouwen in de samenwerking. De volgende vragen die nu gesteld zouden kunnen 

worden zijn de volgende: waarom is er te weinig vertrouwen? Is er in het verleden iets 

misgegaan? Hoe kan ervoor worden gezorgd dat het vertrouwen weer toeneemt? 

9.4 Op/ossen van kne/punten 

Ais duidelijk wordt dat er een probleem is tijdens het samenwerken, moet er bekeken worden 

hoe deze problemen opgelost kunnen worden . Hiervoor zijn in de literatuur verschillende 

methoden te vinden. Hieronder zullen de resultaten worden besproken hoe deze problemen 

bespreekbaar kunnen worden gemaakt en hoe ze eventueel kunnen worden opgelost. Door 

open te praten met de teamleden, kan worden gekeken hoe de samenwerking verbeterd kan 

worden. 

Ais er in de resultatenlijn een grote knik zit tegenover de idea Ie lijn dan moet dit worden 

besproken. Hiervoor is het de bedoeling dat de teamleden onderling in gesprek komen over het 

desbetreffende knelpunt . Vragen die hierbij gesteld kunnen worden zijn: 

Waarom denkt u zo hierover? 

Hoe is dit gevoel ontstaan? 

Mist u een stuk openheid? 

Hieronder staat een aantal hulpmiddelen om de knelpunten op te lossen. 

Gebrek aan vertrouwen 

Het is natuurlijk wei moeilijk om het gebrek aan vertrouwen zomaar op te lossen. Er zijn echter 

wei een paar hulpmiddelen te vinden die ingezet kunnen worden. 

Kennismakingsoefening (dit doet men aileen in het begin van een 

samenwerking) 

Feedbackronde 

Ontspannende activiteit (teambuilding) 

Openheid creeren 

Het beste middel om het vertrouwen te verhogen is om open met elkaar te praten. Op den 

duur zal er een betere band ontstaan en zal het vertrouwen ook toenemen. 

Cultuur problemen 

Tijdens een samenwerking kan het zo zijn dat teamleden met verschillende culturen zullen 

moeten samenwerken. Omdat in elk bedrijf een ander bedrijfscultuur heerst, zal de 

samenwerking in het begin even wennen zijn. Maar door vaker met de teamleden te praten en 

open tegen elkaar te zijn kunnen knelpunten opgelost worden. 

Kennismakingsoefening 

Feedbackronde 

Voortgangsbespreking 

Openheid creeren 

Afspraken maken over de aanpak van de samenwerking 
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Gemeenschappelijk doel problemen 

Het is van groot belang dat er duidelijke taal wordt gesproken met de verschillende actoren. 

Door met de actoren te praten kan een gemeenschappelijk doel worden geformuleerd. Verder 

hebben de afzonderlijke partijen ook nog eigen doelen, door hier open over te praten kunnen 

deze duidelijk worden weergegeven en kunnen de andere partijen hier ook rekening mee 

houden. 

Doel uitspreken 

Doelen gezamenlijk herformuleren 

Communicatie en taal problem en 

Om communicatie problemen op te lossen is het belangrijk dat duidelijke afspraken worden 

gemaakt over de communicatie en de aanpak hiervan. Hiervoor is het belangrijk dat er een zo 

volledig mogelijk communicatieplan wordt uitgewerkt. Vervolgens moet er worden afgesproken 

met de actoren dat er volgens het betreffende plan wordt gecommuniceerd. 

Communicatieplan opstellen 

Openheid creeren 

Verantwoordelijkheidsproblemen 

Om goed met elkaar te kunnen samenwerken is het belangrijk dat de teamleden voldoende 

recht hebben om te spreken . Verder is het belangrijk dat de teamleden voor 100 procent weten 

waar ze voor eindverantwoordelijk zijn. Ais men hiervan niet voldoende op de hoogte is, komt 

een goede samenwerking maar moeilijk van de grond. 

Teambeloningen 

Publicatie van (team)doelstellingen 

Regelmatige voortgangsbesprekingen 

Afspraken maken over de verantwoordelijkheid van de teamleden 

Falend werkproces 

Een van de problemen die steeds weer optreden is het falende werkproces. Dit kan onder 

andere verbeterd worden door meerdere stappen vast te leggen en duidelijke afspraken te 

maken over de samenwerking. Hiervoor zu/len regelmatig agenda's gemaild moeten worden . 

Verder is het belangrijk dat de notulen tijdig worden uitgewerkt en dat hierin de taken van de 

teamleden worden beschreven, zodat bij een volgende bijeenkomst dit ook gecontroleerd kan 

worden. 

Afspraken maken over het werkproces 

Agenda's en notulen tijdig uitwerken en mailen 

Eventueel iemand aanwijzen om het proces te bewaken 

Over het algemeen kan gezegd worden dat door een meer open omgang met de verschillende 

teamleden/partijen heel wat problemen opgelost kunnen worden . Het is de kunst om het 

vertrouwen te winnen van de teamleden/partijen. 

Voor een uitgebreidere beschrijving van de samenwerkingsmeter, bekijk ook de 'handleiding 

voor het gebruik van de samenwerkingsmeter'. In deze handleiding wordt een beschrijving 

gegeven hoe de meter precies toe te passen is en hoe het programma werkt. 
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10 Resultaten, aanbevelingen en reflectie 

10.1 Inleiding 

Met dit onderzoek is getracht meer inzicht te krijgen in hoe er wordt samengewerkt tijdens de 

projectontwikkeling met betrekking tot een aantal factoren van samenwerken. In de 

voorgaande hoofdstukken zijn de deelvragen, zoals geformuleerd in paragraaf 1.4 aan bod 

gekomen. 

De algemene conclusie staat weergegeven in hoofdstuk 8. In dit hoofdstuk komen de 

resultaten, aanbevelingen en reflectie aan bod. 

10.2 Resultaten 

Zoals in hoofdstuk 2 weergegeven luidt de vraagstelling van dit onderzoek: 

Hoe wordt er samengewerkt tussen de verschillende belanghebbenden tijdens de 

projectontwikkeling en welke factoren spelen hierbij een belangrijke rol? 

In dit onderzoek is antwoord gegeven op de bovenstaande vraagstelling. Er is gebleken dat er 

op heel wat verschillende manieren samengewerkt kan worden. Aan elke samenwerking 

kunnen verschillende motieven ten grondslag liggen. Buiten de motieven van samenwerken 

komt er ook een aantal factoren naar voren die grote uitwerkingen hebben op de 

samenwerking . 

Om de samenwerking te verbeteren is in het vorige hoofdstuk de samenwerkingmeter 

toegelicht. In deze meter komen de belangrijkste factoren naar voren en wordt uitgelegd hoe 

hiermee moet worden omgegaan. De samenwerkingsmeter is een middel om de samenwerking 

tijdens de vergaderingen bespreekbaar te maken. 

Door in de toekomst meer aandacht en tijd te investeren in deze factoren van het 

samenwerken zal het zeker mogelijk zijn om de faalkosten aanzienlijk te verlagen. Maar verder 

zullen de projecten ook vee I soepeler verlopen en zal er een aangenamere samenwerking 

kunnen ontstaan tussen de verschillende partijen. Een hulpmiddel hierbij zou de 

'samenwerkingsmeter' kunnen zijn. 
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10.3 Aanbevelingen voor betrokken instanties 

Er zijn enkele algemene aanbevelingen te geven voor de betrokken instanties. Onderstaande 

aanbevelingen kunnen zowel voor de Gemeente Schiedam als voor mijn afstudeerbedrijf PRe 

van belang zijn, om de huidige situatie van het samenwerken te verbeteren. Tijdens dit 

onderzoek is een aantal knelpunten naar voren gekomen die verbeterd kunnen worden. Dat is 

echter niet altijd even gemakkelijk. Het belangrijkste aspect te weten het 'vertrouwen' is maar 

moeilijk aan te pakken . Het vertrouwen kan aileen maar vergroot worden als aile partijen 

hieraan willen meewerken en dat de partijen opener met elkaar gaan communiceren. Hierbij 

kan de 'samenwerkingsmeter' als een hulpmiddel worden ingezet. Door de problemen open op 

tafel te leggen en hier eerlijk met elkaar over te praten is het wellicht mogelijk om in de 

toekomst tot een betere samenwerking te komen . 

Verder komt er uit dit onderzoek een aantal punten naar voren waardoor de samenwerking 

beter zou kunnen verlopen . 

Het is belangrijk dat de teamleden de meerwaarde en de noodzaak inzien van de 

samenwerking met de andere partijen . Verder dient er genoeg duidelijkheid te zijn 

over de wijze van samenwerken, hierbij is de onderlinge omgang uitermate belangrijk . 

Onder andere door meer aandacht te besteden aan de factoren van samenwerken . 

Ook is het belangrijk dat er duidelijkheid is over het niveau waarop besluiten mogen 

worden genomen . Dus waar zijn de teamleden precies verantwoordelijk voor en 

waarover mogen ze beslissen. Hierdoor zullen de teamleden zich eerder 

verantwoordelijk gaan voelen en meer betrokkenheid gaan voelen tijdens het proces. 

Door vaker een terugkoppeling te geven over de voortgang, worden de teamleden 

nauwkeuriger ge"lnformeerd en wordt de band met het project aileen maar groter. 

Ervoor zorgen dat er een continu·iteit in de personele bezetting ontstaat tijdens het 

samenwerken en de bijeenkomsten. Bij een wisseling is het belangrijk dat er een 

goede overdracht plaatsvindt. Door een continue bezetting zal het vertrouwen ook 

toenemen, de band met de afzonderlijke personen/partijen wordt hierdoor groter. 
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10.4 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Uit dit onderzoek zijn interessante aanknopingspunten voor toekomstig onderzoek naar voren 

gekomen. 

Tijdens dit onderzoek zijn de 6 belangrijkste factoren uit het model van Huxham 

(2005) geanalyseerd. Het kan interessant zijn om de andere factoren van 

samenwerken ook verder uit te diepen en hier onderzoek naar te doen . Verder zou het 

een meerwaarde kunnen hebben om de samenwerkingsmeter verder uit te diepen en 

deze ook te richten op een aantal andere factoren. 

Dit onderzoek is hoofdzakelijk gericht op het project Schievest. Het zou interessant 

zijn om dit onderzoek uit te voeren op een aantal andere grote projecten in 

Nederland. 

Het zal een meerwaarde kunnen opleveren als de 'samenwerkingsmeter' getoetst 

wordt op een aantal andere projecten in Nederland. Hierdoor kan de 

'samenwerkingsmeter' nog verfijnd worden. 

10.5 Reflectie onderzoek 

Een afstudeeronderzoek is een proces en een onderdeel op zich. In het begin zet je een 

stappenplan op papier dat je wilt gaan doorlopen. Dan zou je zeggen dat je aileen maar de 

stappen hoeft te doorlopen om tot het gewenste eindresultaat te komen. Tijdens dit proces ben 

ik erachter gekomen dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend is. Soms probeer je iets uit te 

diepen, dan verdwaal je weer. Ook spelen er nog he Ie andere factoren tijdens het afstuderen, 

bijvoorbeeld dat je soms de passende informatie niet kunt vinden of dat sommige experts het 

enorm druk hebben en maar moeilijk tijd kunnen vrijmaken. Echter na enige tijd puzzelen, 

ontstaat toch het gewenste eindresultaat. 

Samenwerken is en blijft een uitermate interessant onderwerp. Enerzijds omdat door een 

betere samenwerking het projectontwikkelingsproject veel soepeler doorlopen kan worden en 

anderzijds omdat er veel onkosten bespaard kunnen worden. Door beter samen te werken 

worden de partijen eerder tevreden gesteld en dit zal altijd leiden tot een beter eindresultaat. 

Tijdens dit onderzoek is getracht om van een 'soft' onderwerp, een hard eindresultaat te 

behalen. Door het analyseren van de factoren van samenwerken en hier verschillende 

stellingen uit de literatuur aan te koppelen was het mogelijk om dit te meten. 

Tijdens dit onderzoek heb ik een indruk en een aanpak kunnen weergeven hoe een 

samenwerking aangepakt zou kunnen worden en welke factoren hierbij een grote rol spelen. 

Na een periode van bijna elf maanden is het onderzoek afgerond. De gewenste doelstelling van 

het onderzoek is bereikt en het onderzoek draagt bij aan een discussie over de factoren tijdens 

het samenwerken. De literatuur, observaties, enquete en de interviews hebben een bijdrage 

aan de kennis geleverd die uiteindelijk heeft geleid tot de 'samenwerkingsmeter'. 
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