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BIJLAGE 1: LITERATUURSTUDIE 

1 Belanghebbenden 
Tijdens de gebiedsontwikkeling vindt er een samenwerking plaats met een groot aantal 

belanghebbenden. Echter wie belanghebbende is bij een bepaald project kan nogal sterk afhangen 

van de situatie en de locatie waar de projectontwikkeling plaats vindt. Vol gens Kort (2005) is een 

belangrijk kenmerk van projectontwikkeling dat het niet vanuit een nulsituatie begint. In de 

omgeving van een te realiseren project staat altijd bestaand vastgoed en zijn de gronden vaak van 

verschillende eigenaren. Dus de bestaande situatie legt een aantal partijen vast die belangrijk zijn 

voor het realiseren van het project. 

Hoewel elk project verschilt in omvang en soort ontwikkeling zijn er ook overeenkomsten in de 

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

projectontwikkeling : gemeenten, woningcorporaties, marktpartijen en bewoners. 

Gemeenten 

Gemeenten hebben meerdere verantwoordelijkheden. Zo zijn ze verantwoordelijk voor het lokale 

woonbeleid en het opstellen, uitvoeren en handhaven bestemmingsplannen. Verder moeten ze er 

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

rol hebben tijdens de projectontwikkeling. 

Tijdens de projectontwikkeling kunnen gemeenten verschillende rollen vervullen: 

De randvoorwaardenstellende rol. In deze rol stelt de gemeente een aantal 

randvoorwaarden op waaronder de ruimtelijke inrichting kan plaatsvinden. 

De ontwikkelingsrol. In vee I gevallen is de gemeente hierbij initiatiefnemer. Bij deze rol 

maakt de gemeente in samenwerking met andere partijen een stedenbouwkundig of 

masterplan. De gemeente werkt dit dan samen met andere partijen verder uit en zal 

vervolgens overgaan tot de daadwerkelijke realisatie. 

De procesrol. In deze rol is de gemeente nadrukkelijker dan andere partijen voor het in 

beweging houden en samenwerken met de verschillende partijen verantwoordelijk. 

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. Dus als een corporatie het een 

risicovol project vindt, zullen ze er niet in gaan investeren. 

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. 

lng. Sascha Jost 4 
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Er bestaan een groat aantal verschillende marktpartijen. Ze verschillen zich onder meer in omvang 

en competentie. Hieronder staan een aantal verschillende marktpartijen: 

Projectontwikkelaars 

Projectontwikkelaar - bouwer 

Projectontwikkelaar - belegger 

Projectontwikkelaar gelieerd aan financiers 

(Institionele) beleggers 

Overige'marktpartijen' 

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

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

zorgt een projectontwikkelaar - bouwer er voor dat zo het project oak zelf kunnen realiseren en 

hiermee de winst misschien kunnen verhagen. De grotere projectontwikkelaars die oak aan 

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

verkoop maar oak door een gedeelte van hun vastgoed te verhuren. Dus beleggers denken meer in 

het langetermijnperspectief. (Kart, 2005) 

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 immers de mensen die er 

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

Veel herontwikkelingen worden uitgevoerd am een buurt op te waarderen en het 

achterstandsimago weg te werken. Dit betekend dat er niet aileen wordt gewerkt aan een buurt 

voor de bestaande bewoners. Er wordt dan gestreefd naar een betere uitstraling en hiermee wordt 

dan getracht am andere bewoners naar de buurt te trekken 

Krachtenveld analyse 

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

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

houding ten aanzien van het project is er een krachtenveldanalyse uitgevoerd. Deze analyse is door 

middel van een expert pannel getoetst Hieronder staan de belangrijkste partijen waarmee wordt 

samengewerkt op het project Schieveste. 

Ing. Sascha Jost 5 
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Slap 3 Slap 4 

Actoren Relevantie analyse Relatieanalyse 

OmschrlJvlng biJdrage project Randvoorwaarden Belang van relatie Houdlng· 

Fase 1 
Grondexploltatie (Binnen 

1 Proiectbureau Schieveste COOrdineren en aansturen v/h project budget) Belangrijk 10 

2 Reo +aldellngen Adviseren en bewaken Belangri'k 8 

3 Raad + CommJssle Schiedam Adviseren. goedkeuren. bewaken Belangrik 9 

4 College van B&W Goedkeuren van plannen Binnen Budget Belangri'k 8 

5 Provincie Zuld-Holland Mikel 19 MeerwaaJde voor Schiedam Belangrijk 5 

6 NS Flets Ontwikkelen van vastgoed Winst genereren Redelilk Belangrijk 5 

7 NS Poort Beheren van Vastgoed Wins! Qenereren Redekijk Belangri'k 9 

8 Media Project onder de aandacht brengen Onalhankelijk Belangrijk 5 

9 Omwonenden Geen bijdrage 

10 Buurtondememers Geen bijdrage 

11 Bewonersverenlging Geen bijdnage 

12 Bouwers ( Waalbouw) Realiseren bouwer1<en Wins! genereren NeulraaJ 8 

13 Ontwlkkelaars (Woonplus) OntWlkkelen vastgoed Wins! genereren Redelijk Belangri'k 8 

14 Beleggers Ontwikkelen vastgoed Wins! oenereren Redelijk Belangri'k 8 

Fase2 
Grondexploitatie (Binnen 

1 Projectbureau Schieveste CoOrdineren en aansluren vlh pro"ect budgel) Belangri'k 10 

2 Raad + Commlssle Schiedam Adviseren, qoedkeuren bewaken Belanqri'k 9 

3 College van B&W Goedkeuren van plannen Binnen Budoet Belangri'k 8 

4 Provincie Zuld-Holiand Subsidies verstrekken Meerwaarde voor SChiedam Belanari'k 8 

5 Bur<!fonds OntWlkkelen van vastqoed Winsl oenerBren Belanqri'k 10 

6 DCMR en scholen School real~eren oede localie 

7 ProRail A<tvjsereo Veiliqe siluatie Redellk Belangri'k 

8 Sladsregio Adviseren Good eindresultaal 

9 NS Poort OntWlkkelen van vaslooed Redeki'k Belanari'k 6 

Leveren van orand Goede overeenkomSI Belanari'k 2 

10 Media Pro"eet onder de aandacht brenqen Onalhankeli 'k Belanqri'k 5 
Project negalief onder de aandacht 
brengen Onafhankeli"k Belanqri'k 5 
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Fase 5 
Grondexploitatie (Binnen 

1 Projectbureau Schleveste Coordineren en aansturen vlh project budget) Belangri"k 10 

2 Raad + Commlssle Schiedam AdViseren. aoedkeuren bewaken Belanarfk 6 

3 College van B&W Goedkeuren van plannen Binnen Budaet Belanari "k 8 

4 Provincle Zuid-Holland Subsidies verstrekken Meerwaarde voor Schiedam Belan9rJik 5 

5 Ri 'kswaterstaal 6 

6 VROM 6 

7 TCN Ontwikkelen van vaSI oed Aendement halen Belanorfk 10 

8 ProRail Adviseren Veilioe silualie Belanori "k 5 

9 Stadsreglo Advisersn Geed eindresultaat 6 

10 Tennet Adviseren en uitvoeren Belangri "k 6 

11 NS Poor! Ontwikkelen van vastgeed Rendement halen Redell"k Belangri"k 8 

12 Media Project onder de aandacht brengen OnalhankelRk Belangrijk 5 
rOlect nega~e onaer ae aanaacnt 

brenoen OnaJhankeli "k Belanan"k 5 

13 Centrum management Advieseren 

14 Bewoners Eioen belano Rede1lik Belangrijk 6 

'Schaal: 1 = BIQkkerend, 5 = NeutraJ, 10 = Stimulerend 
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2 Sanlenwerken 

Definitie van samenwerken 

In de wetenschappelijke literatuur zijn verschillende definities van samenwerken te vinden. Veel 

van deze definities bevatten echter gemeenschappelijke, overlappende en aanvullende 

elementen. Het begrip samenwerken is in het Latijn, collaboratus, letterlijk vertaald 'samen aan iets 

werken'. 

Volgens Van Dale betekent Samenwerken: 

sa ·men·wer·ken (onov.ww.) 

1 gemeenschappelijk aan eenzelfde taak werken => coopereren, samendoen 

Motieven 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 samen worden gewerkt 

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 moeten worden naar de 

juiste partners om een project goed te kunnen doorlopen. 

Er bestaan verschillende vormen van samenwerkingsrelaties. Zo bestaan er samenwerkingsrelaties 

die alles puur uit de economische rationaliteit bekijken en de andere vorm is waarbij het gedrag die 

de samenwerking be·;nvloed. Hieronder voigt een uitleg van de meest voorkomende perspectieven: 

Transaction cost economics, Recource dependency, Stratigic Choice en Learning thorie. (Barringer, 

2000) 

Transaction cost economics 

Bij deze theorie wordt er gewerkt aan de minimalisatie van de van de som van de productiekosten 

en transactiekosten. Transactiekosten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het managen en 

regelen van transacties (samenwerkingsrelaties). Organisaties hebben altijd een einddoel voor 

ogen. Ze zullen hierbij echter kijken naar wat de meerwaarde is om een partner in te schakelen en 

op welke manier dit zo efficient mogelijk gedaan kan worden. Dus welke vorm kiest men bij de 

samenwerking zodat dit zo veel mogelijk oplevert. 

Recource dependency 

Bij deze theorie gaan bedrijven op zoek naar een partner omdat het bedrijf externe bronnen nodig 

heeft om te overleven . Men gaat hierbij met een partner samenwerken omdat men gebruik wil 

gaan maken van de competenties van deze partner. 

Stratigic Choice 

Deze theorie sluit deels weer aan op de vorige (recource dependency). Ze gaan bij deze theorie 

samenwerken om meer macht te krijgen in de markt. Een van de belangrijkste onderdelen die 

hierbij genoemd worden zijn vooral groei van omzet en winst. Deze samenwerkingsverbanden 

worden aangegaan om de concurrentiepositie te vergroten. 

lng. Sascha Jost 12 
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Learning theorie 

Bij deze theorie gaan partijen met elkaar samenwerken omdat ze zoveel mogelijk kennis willen 

verkrijgen en gebruik willen maken van de competenties van de andere partijen, Tijdens de 

samenwerking vindt er dan een uitwisseling plaats van kennis en technologie. Verder gaan ze er 

samen aan werken om de kwaliteit van het product te verbeteren. Hierdoor worden ze sterker en 

zal wellicht eerder voor hun bedrijf gekozen worden. (Barringer, 2000) 

Naast het gezamenlijke projectbelang, heeft ieder 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 jouw kennis en ervaring vergroten met dit type opdracht of 

een promotie zekerstellen). Belangen spelen een essentiele rol in de samenwerking, omdat 

belangen in grote mate het gedrag van mensen bepalen . Vanuit dit belang van samenwerken voigt 

ook het motief van samenwerken. Volgens Boudewijn (2007) zijn er de volgende motieven die een 

grote rol spelen: 

Een zo groot mogelijke winst maken 

Streven naar efficiency 

Zakelijk blijven als er zaken gevraagd worden die buiten de opdracht vallen 

Verlies tot een minimum beperken 

Minimaliseren van de inspanning 

Grote alertheid om het verlies te compenseren met bijvoorbeeld meerwerk of 

extra opdrachten 

Het projectgebruiken om een naam te maken in de desbetreffende markt 

Investeren van extra tijd en geld 

Het mooiste en beste resultaat nastreven 

Vervolgopdracht binnenhalen bij dezelfde opdrachtgever 

Investeren van extra geld en energie om het gewenste eindresultaat te leveren 

Investeren in de relatie met de opdrachtgever 

(Boudewijn, 2007) 

Het proces 

De samenwerking rondom de gebiedsontwikkeling kan volgens Wijnen (2001) grofweg worden 

ingedeeld in de volgende fasen: 

Initiatief 

Definitie 

Ontwerp 

Voorbereiding 

Realisatie 

Een kenmerk van deze fasen is de afname van de be'lnvloedbaarheid. Des te verder een project 

gevorderd is des te meer ligt ook vast, Dus hoe meer er vast ligt hoe minder het proces te 

be'invloeden is, 

lng. Sascha Jost 13 
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Inittatlef IRflntie 
Voor-

Ontwllrp bereidtng Reallsatte 

F ~sen bouwproces 

Figuur: 2.2 lnvloed proces Bran: (Wijnen, 2001) 

In het bovenstaande figuur is de curve te zien die de mate van invloed weergeeft . Hierin is duidelijk 

te zien dat aan het begin van een project dus in de initiatief fase de mate van invloed het grootst 

is. Tijdens de ontwikkeling begint men met niets en men tracht dan iets te ontwikkelen. Dus het is 

van begin af aan belangrijk dat er een goede samenwerking plaatsvindt. De samenwerking is in de 

beginfase uitermate belangrijk, omdat hier de basis wordt gelegd voor de rest van het project . 

Vandaar dat er steeds vroeger wordt gestart met samenwerken. 

Vol gens Kort (2005) is het zo dat de belanghebbende partijen steeds vroeger in het traject met 

elkaar gaan samenwerken. Door eerder met de partijen aan tafel te gaan zitten, kan beter aan de 

wensen van de stakeholders en de gebruikers voldaan worden. Echter ontstaan er ook problemen 

doordat overheden steeds eerder samenwerken met marktpartijen. Dit vraagt dan een iets andere 

insteek van de ambtenaren, maar zeker ook omgekeerd. Marktpartijen moeten zich ook kunnen 

inleven in het publieke/politieke domein. 

lng. Sascha Jost 14 
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3 Vergaderen 
Tijdens een vergadering hebben de leden altijd een doel wat ze willen bereiken. Dus de volgende 

vragen kunnen nu gesteld worden tijdens een vergadering: Waarom zit ik hier? Wat wil ik bereiken? 

Waar gaat het over? Meestal worden doelstellingen duidelijk gemaakt, maar soms blijven ze ook 

onduidelijk. Piet (2005) Onder de verschillende teamleden komen overlappende/gemeenschappelijke 

doelstellingen, tegenstrijdige doelstellingen en irrelevantie doelstellingen voor. 

Ilyuur 1.1 Overlapping Vln doelstallingen 

1\ 

l 
I 
~ 

Figuur: 3 .1 Over/appen van doe/en 

A 

B 

Bran: (Piet, 2005) 

Het is belangrijk dat er goed na 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 doelstelling 

van de afzonderlijke partijen meer op elkaar gaan lijken en naar elkaar toegroeien. Ais er 

onvoldoende naar elkaar wordt geluisterd, zullen de doelen niet meer verder naar elkaar 

toegroeien. Hierdoor kan zelfs de afstand groter worden. (Piet, 2005) 

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

hoofdzakelijk met het doel om: 

Informatie en visies uitwisselen om problemen op te lossen. 

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

Gezamenlijk voorstellen voor de aanpak van problemen te bedenken. 

Gezamenlijk deze voorstellen te bespreken voordat besloten wordt. 

Gezamenlijk een besluit nemen of gezamenlijk 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. 

Soorten vergaderingen 

Op het project Schieveste vinden verschillende soorten van vergadering plaats. Elke vergadering 

heeft een ander doe!. Hieronder staan er een aantal genoemd: 

Teamvergadering 

Bestuursvergadering 

lng. Sascha Jost 15 
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Commissies en werkgroepen 

Stuurgroep 

Werkgroep 

Ontwerpvergadering 

Integraal projectoverstijgend overleg RO 

Zie ook bijlage 2. 

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 

verantwoordelij khede n 

Vergadereffectiviteit 

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

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

stappen nauwkeurig op te volgen . De belangrijkste stappen zijn: Voorbereiding, vergadering zelf, 

de loop van de vergadering en na de vergadering. Onder elk van deze stappen staan dan 

belangrijkste punten weergegeven waar aan gedacht moet worden . 

Controlelijst vergadereffectiviteit 

Overzicht 

Waren de agendapunten relevant? 

Wist u wie als deelnemer(s) en wie als sprekers verwacht werden? 

Voorbereiding 

Waren de agenda, de uitnodiging en de notulen op tijd gearriveerd? 

Waren aile belangrijke vergaderstukken aanwezig? 

Waren de stukken begrijpelijk? 

Wist u op grond van uitnodigingen en agenda wat er van je ter voorbereiding verwacht 

werd? 

Wist u op grond van de vooraf gestuurde informatie wat de doelen waren? 

Had u alles gelezen? 

Vindt u dat de anderen goed waren voorbereid? 

Wist u op grond van de vooraf gestuurde informatie hoe de diverse agendapunten 

behandeld gingen worden? 

Vergadering zelf 

Wat waren de beoogde resultaten? 

In hoeverre zijn die bereikt? 

Wat vindt u van de manier waarop dit gebeurde? 

Waren aile agendapunten goed te volgen? 
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De loop van de vergadering 

Was aan het begin van de behandeling van een agenda punt duidelijk hoe het 

georganiseerd was? 

Verliep de behandeling volgens plan? 

In hoeverre ging men in op elkaars argumenten? 

In hoeverre luisterde men naar elkaar (vragen stellen)? 

Onderbrak men elkaar vaak? 

Vond u de gegeven kritiek zakelijk? 

Kwamen er nieuwe zaken aan bod? 

Heeft u zich in de loop van de vergadering wei eens geergerd aan veelpraters? 

Waren er zwijgers? 

Konden er andere meningen ontwikkeld worden? 

Wat droeg de voorzitter bij? 

Na de vergadering 

Zijn de afspraken die gemaakt zijn over doel, omvang en publicatie van de notulen 

duidelijk en acceptabel? 

Hoe vindt u de afspraken rondom agenda, uitnodigingen en stukken ter voorbereiding van 

de volgende bijeenkomsten? 

Is u duidelijk wat van u wordt verwacht voor het vervolg? 

In hoeverre zijn de afspraken om te controleren of ieder op tijd zijn taken doet? 

(Piet, 2005) 
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4 Rollen tijdens samenwerken 

Samenstelling van team 

Volgens Kuijper (2003) is een team niet een willekeurig stel mensen met verschillende functies, 

maar een groep mensen met ieder een eigen rol die voor de andere teamleden duidelijk is. 

Teamleden zoeken bewust bepaalde rollen op en zij functioneren optimaal in de rol die hun van 

nature het beste ligt. 

In vervolg op zijn standaardwerk 'Managementteams' werkt Belbin het concept en de inhoud van 

de negen teamrollen verder uit en zet hij strategieen uiteen voor de implementatie van zijn ideeen . 

Deze bevatten een schat aan informatie, technieken en nieuwe inzichten. (Kuijper, 2003) 

Teamrollen tijdens het werk 

In 'Teamrollen op het werk' staan de volgende vragen centraal? 

Hoe ontwikkel je zelfinzicht bij de teamleden? 

Hoe zorg je voor goede samenwerking en wisselwerking tussen teamleden? 

Hoe herken je geschikte kandidaten voor een team? Hoe bevorder je onderlinge 

afhankelijkheid van teamleden? 

Hoe zorg je dat het team goed aansluit bij de organisatie? 

Volgens Belbin (2007) wordt het gedrag van een persoon bepaald door de onderstaande zes 

factoren: 

De persoonlijkheid 

De mentale vaardigheid 

De waarden en motivatie 

Invloeden van de omgeving 

De ervaring 

Het vermogen om andere rollen te spelen 

(Belbin, 2007) 

Het is van groot belang om te weten welke rol ieder teamlid in het team inneemt. Dit betekent ook 

dat het team elkaars sterke en minder sterke punten weten. De Belbin-test is een instrument om 

de teamrollen in beeld te brengen . 

Zorgdrager, Conscientieus, zorgelijk en bezorgd, werkt achter de schermen, regelt het 

planmatig verloop. 

Groepswerker, Sociaal gericht, mild, gevoelig, kan goed luisteren, stimuleert en integreert. 

Onderzoeker, Extravert, gaat op zoek naar ideeen, enthousiast, nieuwsgierig, 

communicatief. 

Voorzitter, Kalm, zelfvertrouwen, doelgericht, realistisch en nuchter, laat ieder teamlid tot 

zijn recht komen . 

Waarschuwer, Nuchter, weinig emoties, zakelijk, analyseert en bekritiseert. 

Plant, Individualist, onorthodoxe ideeen, intellect, kennis, fantasie. 

Vormer, energiek, extravert, dynamisch, ongeduldig 
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Bedrijfsman, Plichtsgetrouw, zet beslissingen om in werkzaamheden, praktisch, 

zelfdisci pi i ne. 

(Belbin, 2007) 

Meten van teameffectiviteit 

Projecten realiseren is mensenwerk. Het succes hangt in grote mate samen met de 

teameffectiviteit. Is het team in staat om op een resultaatgerichte manier met elkaar om te gaan 

en de problem en te lijf te gaan. De teammonitor meet de teamaffectiviteit en is geschikt om de 

onderlinge samenwerking te meten en op neutrale wijze bespreekbaar te maken. 

Begrippen zijn: 

Gebrek aan vertrouwen 

Angst voor conflicten 

Gebrek aan betrokkenheid 

Verantwoordelijkheid ontlopen 

Te weinig aandacht voor resultaten 

• 
7 

--

2, "rgs!: V"",01 

confkr .. ., 

Gee, p;obi«!'T1 

w .. '1CIIojcl. 
I'Cnp1~ 

• :O'cb~ 1 

C;xkachlgeVl:r 

_ .... . .,~·t 

Figuur: 4.1 Teameffectiviteit Bran: (Baudewijn, 2007) 

In Figuur 4.1 is een diagram waaruit de teameffectiviteit is af te lezen. Hierin staan de begrippen; 

gebrek aan vertrouwen, angst voor conflicten, gebrek aan betrokkenheid, verantwoordelijkheid 

ontlopen en te weinig aandacht voor resultaten in opgenomen. Aan de hand van de lijnen die er in 

te zien zijn, kan dan worden afgelezen hoe het gesteld is met de volgende begrippen. Ais de lijnen 

zich in het groene deel bevinden is alles in orde. Komen de lijnen in het rode deel dan is er iets niet 

in orde met de begrippen. 
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BI1LAGE 2: DE CASE 

5 De Case 

PRe 
PRC adviseert ondernemingen, overheden en instellingen op het gebied van bouw, huisvesting, 

ruimtelijke ordening, infrastructuur, vastgoed en duurzame ontwikkeling. ARCADIS N.V. is 100% 

aandeelhouder van PRC B.V .. Het bedrijf opereert echter volledig zelfstandig vanuit een strikt 

onafhankelijke positie. 

PRC brengt strategische beleidsadviezen uit en begeleidt veranderingsprocessen. Daarnaast 

verzorgt PRC haalbaarheidsstudies en stelt huisvestigingsplannen op. Vervolgens managen 

adviseurs de projecten, begeleiden de uitvoering en adviseren over beheer en instandhouding. 

De adviseurs werken voor opdrachtgevers in de meest uiteenlopende sectoren. Het behartigen van 

de belangen van de opdrachtgever is altijd het uitgangspunt. In de dienstverlening staat 

onafhankelijkheid dan ook voorop. 

PRC kent een opbouw met vier divisies : 

Bouwcentrum 

Project Management & Advies 

Commercieel Vastgoed & Techniek 

Kostenmanagement 

De divisies opereren zelfstandig in de markt met eigen specialisten en werken waar nodig 

samen . 

Verder kent PRC de volgende specifieke labels: 

Damen Consultants, met beheer en onderhoud als specialisatie 

PRC Zuid, gericht op Zuid Nederland, met vestigingen in Eindhoven en Maastricht 

PRC Training B.V., een samenwerking van PRC B.V. en het trainingsbureau Leertouwer van 

Dijck & U 
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Divisi. 
Bouwcentru 

PRC Zuid 
Damen 

'-----, Consultants 

Figuur: 5.1 PRC BV. 

Afstudeerproject 

PRe BV 

Divisie 
Project· 

management 
& Aavies 

Divisie 
Koslen· 

manlgemenl 

Divisi. 
Commerci.el 

Vastgoed 
& r.ehniek 

Bran : (PRC, 2007) 

Een van de projecten waar PRC actief is, is Schieveste te Schiedam. 

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 's-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. In figuur 5.2 is het plangebied te zien. 

Figuur: 5.2 P/angebied Bran: (Prajectp/an, 2007) 
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De buitenruimte wordt heringericht tot een levendig, opgeruimd verblijfsplein, dat niet langer is 

overgeleverd aan auto's en fietsen . De bestrating gaat een vlak vormen tot aan de Singel; de Prof. 

Kamerlingh Onneslaan wordt hierin vloeiend opgenomen . Er komen zitelementen, een fontein of 

waterpartij, bomen of grote bloembakken. Parkeerplaatsen en stallingen verdwijnen uit het zicht 

onder de Horvathweg en de bebouwing. 

Het project Schieveste, draait om wat zich ten noorden van dit stations plein en het spoor bevindt: 

16 hectare goeddeels 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 S. 

Fi9uur: 5.3 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. Fase 2 

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

Rotterdam, een strook van circa 8,5 hectare. Aan de Overschieseweg staan twee vrijwel 

identieke kantoorgebouwen met parkeerdek, gebouwd tussen 1988 en 1991. 

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. 
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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 proces is in 

2004 al gestart door bijvoorbeeld de samenwerking met Burgfonds waarvoor een aparte 

"Stuurgroep rase 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 (nabije) toekomst samenwerkingen met andere publieke en private 

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

organisatiestructuren zullen 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 naar verwachting 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 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 (niet in 2007). 

Huidige situatie 

Project Schieveste 

Gemeenle Schiedam 

,,--+,_ ... 17-I 
... 

.. 

MogeLi;ke toekomstige situatie 

Integrale project Schieveste 
(ToelSinfl, aan Mastcrplan.1lfOndcJlpioilotie 100aal, 

ovcnill planning, bceldkwaliteil eci) 

Citmullle S('(rwt/un (+ ROIlerdiJnr + PT(winrit) 

-------~-------~ r 

Fl F2 F3 &F4 F5 
............. f)fJol • &h;~'" St-II"dam 

&- Rolli'''' TeN 

""""'ill -"...,iI 

Figuur: 5.4 Organisatiestructuur Bran: (ProjectpJan, 2005) 

Fase 2 

Hieronder is weergegeven op welk gebied in het de jaar 2007 samengewerkt dient te worden: 

Oprichting GEM door oprichtingsakten CV/BV (Gemeente/Burgfonds) 

Uitwerken verkavelingsplan en grondexploitatie 

Begeleiden ontwerpprocessen gebouwen 

lng. Sascha Jost 
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Voorbereiden gebruik spoorreservering 

Realisatie overeenkomsten kandidaat afnemers 

Voorbereiding bouwrijpmaken 

Uitvoering bouwrijpmaken 1 e deel 

Ontwerp en aanleg tijdeJijke parkeerplaatsen in spoorzone 

Ontwerp kruisingen s'Gravenlandseweg/ Horvathweg 

Ontwerp ontsluitingsweg Schieveste, inclusief kunstwerken 

Optimalisatie milieuonderzoek 

Afronding MER/Bestemmingsplan 

Updates grondexploitatie 

(Gemeente/Burgfonds) 

(Gemeente/Bu rgfonds) 

(G emeente/ B u rgfonds ) 

Bron: (Projectplan, 2007) 

Hieronder staat het een en ander dat in het contract is vastgelegd. 

De Gemeente zal: 

Meewerken aan het oprichten en het instandhouden van de CV, met inbegrip van het financieren 

daarvan, in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst. 

V~~r zover nodig met gebruikmaken van het haar ten dienste staande publiekrechtelijk 

instrumentarium de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gronden verwerven . 

Aan Burgfonds exclusiviteit verschaffen voor de ontwikkeling van het vastgoed in het Plangebied in 

overeenstemming met de bepalingen van de Overeenkomst. 

Burgfonds zal: 

Meewerken aan het oprichten en het instandhouden van de CV, met inbegrip van het financieren 

daarvan, in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst. 

Het door de CV bouw- c.q. woonrijp gemaakte Plangebied verder (doen) ontwikkelen en realiseren 

in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst. 

Fase 5 

Hieronder is weergegeven op welk gebied in het jaar 2007 samengewerkt dient te worden: 

Coordinatie en communicatie naar omgeving : Stadsregio, Rotterdam, ondernemers, 

bewoners, politiek, etc. 

Begeleiding stenbouwkundig- en architectonisch ontwerp ( Gemeente/TCN) 

Programmatische invulling uitwerken in samenwerking met de binnenstad 

(Gemeente/TCN) 

Leggen van ruimtelijke en programmatische verbindingen met bijvoorbeeld 's Graveland 

Zuid, Spaanse Polder en Schiedam Oost 

Voorbereiden ondergronds brengen hoogspanningsnet 

Voorbereiden bouwrijpmaken, kabels en leidingen, bomen, opstallen etc 

Inpassen ontsluiting 's Gravelandseweg naar fase 2 

Updates grondexploitatie 

Uitwerking parkeren/P&R 

Verkrijgen van goedkeuring door de stadsregio Rotterdam 

Investering TCN in binnenstad 

lng. Sascha Jost 
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Hieronder staat een citaat uit de realisatieovereenkomst van Fase 5 met TCN. 

Artikel 10 Samenwerkingsorganisatie 

Gedurende de uitvoering en ter verwezenlijking van het doel van deze overeenkomst, 

zoals bepaald in artikel 2, zullen Partijen een gezamenlijke Projectgroep en Stuurgroep 

instellen en in stand houden. 

In de Projectgroep nemen beide Partijen deer op een wijze waardoor de voortgang van 

het project op een adequate is verzekerd en partijen over en weer op adequate wijze 

worden geYnformeerd en geconsulteerd over de voortgang van het Project. Voorts 

bereidt de Projectgroep besluitvorming voor de Stuurgroep. 

In de Stuurgroep nemen beide Partijen deer op een wijze waardoor voor beide Partijen 

bindende besluiten kunnen worden genomen. 

Partijen zijn vrij om op ad hoc basis, voor eigen rekening en risico, adviseurs in deze 

Projectgroep te betrekken. Van de zijde van de Gemeente zal in ieder geval een 

kwaliteitsteam betrokken zijn voor de advisering over ruimtelijke en stedenbouwkundige 

aspecten alsmede over het voorlopige ontwerp van het Project zoals bedoeld in artikel 4 

lid 3. Voorts kan de Gemeente voor uitwerking van de Concept Onderbouwing UEC

Schiedam de stichting Centrum management en de Stadsregio betrekken. 

Partijen zijn gehouden te bevorderen dat besluitvorming in de overlegorganen zal 

plaatsvinden conform de van tijd tot tijd geldende urgentie. 

(Realisatieovereenkomst, 2006) 

Samenwerking tijdens fase 2 

Bij het deelgebied fase 2 vindt er een samenwerking plaats tussen de projectontwikkelaar 

'Burgfonds' en de gemeente Schiedam. In 2007 wordt er samengewerkt op de volgende gebieden: 

Oprichting GEM door oprichtingsakten, Uitwerking verkavelingsplan, realisatie overeenkomst 

kandidaat afnemers en voorbereiding van het bouwrijpmaken. Om de samenwerking te bevorderen 

wordt er momenteel een samenwerking opgestart met de Gemeente en Burgfonds, dit heet dan 

Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij (GEM) bij fase 2. De Gemeente, Burgfonds en BFO 

Ontwikkelingen B.V. hebben op 30 juni 2004 een overeenkomst gesloten, "Intentie tot 

Samenwerking Fase 2 Schieveste". 

Samenwerking tijdens fase 5 

Bij fase 5 wordt er op een iets ander gebied samengewerkt. In 2007 zal de samenwerking 

hoofdzakelijk gericht zijn op de begeleiding van het stedenbouwkundig- en architectonisch ontwerp, 

Programmatische invulling uitwerken in samenwerking met de binnenstad, Updates 

grondexploitatie, Uitwerking parkeren/P&R en over de investering van TCN in binnenstad. 

In de realisatieovereenkomst staat globaal weergegeven hoe er moet worden samengewerkt 

tijdens de ontwikkeling. Er staat onder andere in weergegeven wie bij welk onderdeel wordt 

betrokken en hoe op bestuurlijk niveau de samenwerking zal plaatsvinden . 
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Tijdens het project zal er op verschillende niveaus worden samengewerkt. Hiervoor wordt op 

verschillende tijdstippen overleg gepleegd. 

Naam overleg en Functie Vaste deelnemers 

frequentie 

Schieveste algemeen 

Stuurgroep Schieveste 

Eens per kwartaal 

Bestu u rlijk 

opdrachtgeveroverleg 

Wekelijks 

lntegraal 

projectoverstijgend 

overleg RO 

Eens per 2 maanden 

Projectgroep 

Eens per maand 

Supervisoren overleg 1 

Nader te bepalen 

Overall besluitvorming over 

Schieveste, vaststellen van 

kaders en uitgangspunten + 

toetsing van de 

planuitwerking daaraan, 

stu ring van het project. 

van de Informeren 

bestu u rl ij k opdrachtgever 

door de procesmanager. 

Adviseren aan het bestuur 

over strategische en 

projectoverstijgende 

onderwerpen , aansluiting 

tussen het project en de 

lijnorgan isatie . 

(betreft meer dan aileen 

Schieveste) 

Coordinatie van de 

verschillende deelgebieden. 

Toetsing 

planu itwerking 

vastgestelde 

uitgangspunten . 

Voorbereiden 

besluitvorming 

Stuurgroep. 

van de 

aan de 

kaders en 

van 

door de 

Coordinatie en bewaken van 

(stedenbouwkundige en 

socia/e) kwaliteitsaspecten. 

Toetsen van 

deelplanontwerpen van 

marktpartijen. Adviserend 

Bestu u rl ij k 

portefeuillehouder (vz), 

wethouder financien / 

grondbedrijf, wethouder 

RO, verkeer & vervoer, 

ambtelijk opdrachtgever, 

procesmanager. 

Bestuurlijk 

portefeuillehouder, 

procesmanager. 

Ambtelijk opdrachtgever 

(vz), hoofd afd. REO, 

hoofd Bureau 

Projectmanagement, hoofd 

grondbedrijf, hoofd afd. 

wonen, hoofd afd. bouwen 

en milieu, procesmanager. 

Procesmanager (vz), 

projectleiders fase 1, infra, 

fase 2, fase 5 en 

algemeen, communicat ie, 

milieu, verkeer & vervoer, 

grondexploitatie, 

stedenbouwkundige. 

Sociaal supervisor, 

stedenbouwkundig 

supervisor, 

procesmanager. 

I De beide supervisoren adviseren aan de Projectgroep en de Stuurgroep voordat deelontwerpen 

aan de reguliere gemeente/ijke welstand worden voorgelegd. 
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Werkgroep 

/ocatiemanagement 

Eens per 2 maanden 

Werkover/eg 

Projectbureau Schieveste 

Eens per twee weken 

Per fase / deelgebied 

Kernteam fase 1 

Eens per maand 

Stuurgroep fase 2 

Tot aan de oprichting 

van een GEM 

maande/ijks 

Directieraad fase 3 + 4 

Eens per maand 

Over/eg met TCN 

Ing. Sascha Jost 

aan de Projectgroep en de 

Stuurgroep (dee/name aan 

deze over/eggen op ad-hoc 

basis) 

Concrete uitwerking van het 

businessp/an 

locatiemanagement tot aan 

implementatie, 

kwartiermaker. 

aansturing 

Informeren over stand van 

zaken en voortgang tussen 

de 

Projectgroepvergaderingen 

in. Daarnaast werkafspraken 

over 

Schieveste. 

Projectbureau 

Coordinatie 

werkzaamheden 

activiteiten binnen fase 1. 

Coordinatie van 

van 

en 

de 

activiteiten in het kader van 

het Ontwikke/p/an voor de 

gebiedsontwikkeling van fase 

2 en het maken van 

gezamenlijke 

daarover. 

afspraken 

Coordinatie door Rotterdam 

en Schiedam van de 

gezamenlijke 

marktverkenning naar de 

functie wonen in fase 3 en 4. 

Coordinatie 

werkzaa m heden 

van de 

die 

gezamen/ijk met TCN worden 

uitgevoerd in het kader van 

de haalbaarheidsstudie naar 

een UEC. 

Metrum (vz), projectleider 

fase 2, projectleider fase 

5, sociaal supervisor, 

wijkmanager, 

kwartiermaker. 

Procesmanager (vz), 

project/eiders fase 1, fase 

2, fase 5, a/gemeen, infra, 

communicatie, exp/oitatie, 

secreta ria at, 

stedenbouwkundige. 

Projectleider fase 1 (vz), 

projectleider infra, 

stedenbouwkundige, 

verkeer & vervoer. 

Bestu u rl ij k 

portefeuillehouder (vz), 

procesmanager, 

vertegenwoordiger DT, 

projectleider fase 2, 

directie Burgfonds, 

project/eider Burgfonds. 

Directeur OBR, 

Vertegenwoordiger DS+V, 

hoofd afd. REO, 

procesmanager. 

Project/eider fase 5, TCN 
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Werkgroepen fase 2 en Op ad-hoc basis, afhankelijk Nader te bepalen 

fase 5 van de fase waarin het 

betreffende deelgebied zit . 

Het initiatief hiervoor ligt bij 

de projectleiders van de 

deelgebieden. 

Het is de verantwoorde/ijkheid van de project/eiders van de dee/gebieden om de beide supervisoren 

in staat te stel/en hun ro/ goed uit te kunnen voeren . Per fase zul/en daarom concrete 

werkafspraken gemaakt moeten worden over dee/name aan over/eggen, het toesturen van 

informatie ed. 

Voor belangrijke specifieke deelonderwerpen kan besloten worden hierover een presentatie aan het 

voltal/ige College van B&W te geven. 

Bron: (Projectplan, 2005) 
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6 Factoren van samenwerken 
Model van samenwerken 

Vol gens Huxham (2005) is het begrip samenwerken opgebouwd uit de onderstaande termen. Bij 

het analyseren van de samenwerking, dient er met heel wat factoren rekening te worden 

gehouden. Zoals hieronder in het figuur 6.1 te zien is, overlappen de factoren elkaar. Verder zullen 

deze begrippen als een leidraad door de scriptie lopen . 

) 

Figure 1.1 I,er es in colla oration prartic 

Figuur: 6.1 Mode/ samenwerken Bron: (Huxham, 2005) 

Uitleg factoren 

Hieronder voigt een uitleg van de begrippen uit het model van Huxhem (2005). 

Identiteit 

Het Nederlandse woord 'identiteit' komt van het woord 'identite'. Het woord identiteit heeft in Van 

Dale drie betekenissen: 1 eenheid van wezen, volkomen overeenstemmingi bewijzen dat men de 

persoon is, voor wie men zich uitgeeft; waarmee kan worden nagegaan wie men is of was; 2 eigen 

karakter, het individuele kenmerk; 3 (wiskundige) vergelijking die voor aile waarden der daarin 

voorkomende veranderlijke grootheden geldig is. Maar bij dit onderzoek gaan we van de tweede 

betekenis van het woord uit. 

Tijdens het project kan het woord identiteit ge·interpreteerd worden als; kunnen de teamleden zich 

identificeren met het project. Zijn de teamleden trots op het project? En praten de teamleden ook 

graag in de vrije tijd over het project? 

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) 
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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 kunnen worden. Op deze manier is het vaak moeilijk voor buitenstaanders en 

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

De Organisatie 

Figuur: 6.2 Organisatiecu/tuur Bron: (Dusschooten, 2004) 

Machtscultuur 

Een organisatie die zuiver op macht georienteerd is, probeert haar omgeving te domineren en de 

concurrentie uit te schakelen . Een dergelijke organisatie wil niet aan macht of wet onderworpen 

zijn. Ze zal proberen de zwakkere concurrentie voor te zijn. Binnen de organisatie is deze cultuur 

ook merkbaar. Onderling is meestal een strijd om elk persoonlijk voordeel dat te behalen valt en dit 

vaak ten koste van andere collega's. 

Rolcultuur 

In een organisatie waar een rolcultuur heerst, wordt er gestreefd naar een zo groot mogelijke 

ordelijkheid . De rollen van elke werknemer zijn duidelijk omschreven en de taken zijn ook duidelijk 

verdeeld. Iedereen blijft binnen het werkgebied waar hij of zij v~~r is aangenomen. 

In zo een organisatie met een rolcultuur is het gedrag meestal heel voorspelbaar. Stabiliteit is 

minstens zo belangrijk als vaardigheid . 

Taakcultuur 

In een organisatie waar een taakcultuur heerst, probeert men een hoger gelegen doel te bereiken. 

Dit kunnen verschillende soorten doelen zijn, het maken van winst of het winnen van een oorlog. 

Het meest belangrijke in zo een organisatie is de structuur en de werkzaamheden van de 

organisatie altijd bijdragen aan het bereiken van een hoger gelegen doe!. Niets mag het bereiken 

van dit doel in de weg staan. Ais de medewerkers niet aan de wensen en de technische kunnen 

voldoen worden ze herschoold of vervangen door andere. 

Persoonscultuur 
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De persoonscultuur is een he Ie andere soort cultuur in tegenstelling tot de eerder genoemde 

culturen. Bij deze cultuur staan de belangen van de personen in de organisatie voorop. De 

organisatie werkt aan de behoeftes van de medewerkers die bij andere organisaties niet 

gerealiseerd kunnen worden . De organisatie Ie eft van dit soort cultuur. Ais de organisatie de 

medewerkers niet meer in staat stelt hun gang te gaan vervalt het bestaansrecht van de 

organisatie. Leidinggevende taken komen maar heel zelden voor in dergelijke organisaties. 

Deze trend was meerdere jaren te constateren bij by . Architectenbureaus, adviesbureaus en 

dergelijke. 

(Wijnen, 2001) 

Cultuur van de projectorganisatie 

Binnen een bepaalde organisatie en een moedercultuur zijn vaak verschillende subculturen te 

onderscheiden. Zo zijn de culturen vaak op elke afdeling verschillend. Ook is het zo dat de culturen 

gekoppeld zijn aan het soort te verrichten werk. 

Maar in het algemeen heeft een projectorganisatie een eigen cultuur . Men kan deze in dezelfde 

karakteristieken weergeven als bij de moederorganisatie. (Wijnen, 2001) De cultuur van een 

projectorganisatie is altijd een afgeleide van de moedercultuur van de totale organisatie. De cultuur 

ontstaat doordat bijvoorbeeld de leidinggevende of de projectleider de toon bepaald. Deze komen 

dan ook meestal uit de moederorganisatie. 

Compromis 

Een compromis kan een afspraak zijn ter beeindiging van een conflict, hierbij krijgt dat geen van de 

strijdende partijen voor 100% zijn of haar zin of gelijk, maar dat voor beide partijen wei acceptabel 

is. Het resultaat is voor de betrokken partijen dan weliswaar niet maximaal, dat wil zeggen niet het 

onderste uit de kan, maar omdat ieder zich er in kan vinden wei optimaal, dat wil zeggen het best 

bereikbare. (Wikipedia, 2007) 

Macht 

Macht kan worden gedefinieerd als de mate waarin invloed wordt uitgeoefend door een persoon of 

organisatie op een andere persoon of organisatie. (Wikipedia, 2007) Ais mensen of organisaties 

doelbewust het vermogen aanwenden om anderen te be'invloeden vanwege hun eigen voordeel 

wordt hiervoor de term macht gebruikt. Ais er wordt gesproken over het begrip macht wordt 

meestal de controle over anderen bedoeld . Een persoon met macht heeft meestal iets te zeggen 

over andere personen . (Lichaamstaal, 2007) 

Tijdens de samenwerking is het de vraag of er iemand bij is die in een machtspositie is. Dit kan 

natuurlijk verschillende voor en nadelen hebben tijdens de samenwerking. Een ander belangrijk 

item is of de teamleden voldoende mandaat hebben . Doordat teamleden vaak te weinig mandaat 

hebben ontstaat er veel vertraging. Er kunnen dan geen beslissingen getroffen worden tijdens de 

vergaderingen. 

Sociaal 

De eigenschap sociaal betekend strikt genomen dat een organisme (zoals een mens) geneigd is om 

in groepen te leven. Maar in het dagelijks leven wordt het begrip sociaal op een iets andere manier 

ge'interpreteerd; "het hebben van gevoel voor de noden van de medeleden van de samenleving". 

(Wikipedia, 2007) 

Tegenwoordig wordt vaak gesproken over 'sociaal gedrag'. Hierbij kan gedacht worden aan: Wordt 

er goed geluisterd naar de teamleden? Laten de teamleden elkaar ook uitpraten? 
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Risico 

Volgens Wikipedia (2007) is de betekenis van risico; de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt 

vermenigvuldigd met het effect van die gebeurtenis en de kans dat een bepaald scenario waarin de 

eerder genoemde kans plaatsvindt voorkomt. Dit effect kan positief of negatief zijn . Maar in de 

meeste gevalien wordt de term risico in de negatieve zin gebruikt. 

Verplichtingen en beslissingen 

Tijdens de samenwerking krijgt men altijd te maken met verplichtingen en beslissingen. Houden de 

partijen/teamleden zich aan de afspraken? Worden de documenten op tijd gecommuniceerd. 

Passende vragen hierbij zijn: Houdt iedereen zich aan de afspraken? Worden documenten op tijd 

gecommuniceerd? 

Leiderschap 

Leiderschap is het gedrag van een persoon die een positie van leider heeft in de groep. De 

activiteiten van deze groep zijn onder zijn verantwoordelijkheid gericht op het realiseren van een 

bepaald doe!. Dit heeft dus betrekking op het gedrag in de relatie tot de leden van de groep en 

gericht op het bereiken van bepaalde doelen. (Wikipedia, 2007) 

Dus als er wordt gezegd of er een leider is klinkt dat natuurlijk en beetje hard. Maar het gaat erom 

of er iemand bij is die het voor het zeggen heeft en het team in een bepaalde richting probeert te 

sturen. 

Democratie en gelijkheid 

Democratie is een bestuursvorm. Het Nederlandse woord stamt af van de Griekse woorden 

orllJo<;/demos, 'volk' en KpoTEw/krateo, 'heersen', 'regeren'; het betekent zoveel als 'het volk 

regeert'. (Wikipedia, 2007) 

Het is natuurlijk uitermate belangrijk dat beslissingen tijdens het samenwerken op een 

democratische manier worden genomen. Ais dit niet op een democratische manier zou gebeuren 

dan zouden er vroeger of later onderlinge conflicten ontstaan . 
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BIJLAGE 3: ENQUETE 

7 Vragenlijst 
Momenteel ben ik aan het afstuderen aan de Technische Universiteit Eindhoven, met als 

afstudeerrichting Construction Management and Engineering. Hiervoor doe ik een onderzoek naar 

de samenwerking tijdens de projectontwikkeling . 

Doormidden van deze vragenlijst wordt er getracht om meer inzicht te krijgen in de samenwerking 

tijdens het project Schieveste te Schiedam. Hieronder staan een aantal vragen weergegeven die 

betrekking hebben op de samenwerking. Bij het invullen van deze lijst moet u zich verplaatsen in 

een bijeenkomst/samenwerking met het projectbureau Schieveste. 

De vragenlijst is hoofdzakelijk opgebouwd uit een aantal gesloten vragen en vier open vragen . Het 

invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag. 

Aile gegevens zullen discreet en anoniem worden verwerkt. 

Gemeenschappelijk Doel Wei Soms Niet 

Hebben de teamleden een gemeenschappelijk doel? 0 0 0 

Hebben de leden een gemeenschappelijk doel tijdens de bijeenkomst? 0 0 0 

Waren de doelen van te voren bekend? 0 0 0 

Worden de doelen regelmatig en gezamenlijk geherformuleerd? 0 0 0 

Zijn uw taken en doelen vanuit uw werkgever duidelijk omschreven? 0 0 0 

Identiteit Wei Soms Niet 

Bent u trots op het project? 0 0 0 

Vertelt u in uw vrije tijd graag positieve verhalen over het project? 0 0 0 

Cultuur Wei Soms Niet 

Zijn aile personen op tijd, tijdens de bijeenkomsten? 0 0 0 

Geven de teamleden aan als ze te laat komen? 0 0 0 

Begroeten de leden elkaar vriendelijk? 0 0 0 

Spreken ze in de je vorm? 0 0 0 

Praten de teamleden over prive-zaken? 0 0 0 

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

0 0 0 

Wordt er duidelijke taal gesproken? 0 0 0 

De teamleden gaan er met z'n allen voor om de klus goed aan te pakken? 

0 0 0 

Communicatie en taal Wei Soms Niet 

Wordt er informatie uitgewisseld voor de bijeenkomst? 0 0 0 

Wordt er buiten de bijeenkomst om nog gecommuniceerd?o 0 0 0 

Hebben de partijen telefonisch contact met elkaar? 0 0 0 

Brengen de andere partijen ook voldoende informatie? 0 0 0 
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Vertrouwen Wei Soms Niet 

Vragen ze om advies bij de andere leden? 0 0 0 

Teamleden verontschuldigen zich snel en oprecht tegenover elkaar? 0 0 0 

Teamleden geven openlijk hun zwakheden en fouten toe? 0 0 0 

De teamleden komen hun afspraken voor 100% na? 0 0 0 

Teamleden weten iets van elkaars persoonlijke leven en praten erover? 0 0 0 

Verantwoordelijkheid Wei Soms Niet 

Zijn de leden eindverantwoorde lijk? 0 0 0 

Is het voor 100% duidelijk waar u v~~r verantwoordelijk bent? 0 0 0 

Teamleden spreken elkaar aan op het niet nakomen van gemaakte afspraken? 

0 0 0 

De teamleden geven elkaar kritiek om de beste oplossingen te bedenken? 

0 0 0 

Werkproces Wei Soms Niet 

Is er een agenda? 0 0 0 

Is er een notulen van de afgelopen bijeenkomst? 0 0 0 

Zijn dezelfde teamleden als bij de vorige bijeenkomst aanwezig? 0 0 0 

Is er een plan van aanpak? 0 0 0 

Is er een voorzitter? 0 0 0 

Vindt u het belangrijk dat u van de planning kunt afwijken? 0 0 0 

Gooien de teamleden agenda's om voor afspraken? 0 0 0 

Zijn de teamleden voorbereid? 0 0 0 

Leest u aile stukken door voor de bijeenkomst? 0 0 0 

Kijken teamleden ook naar andere taken die niet voor hen zijn bedoeld? 0 0 0 

Geschillen worden opgelost zander meteen naar een rechter te stappen? 0 0 0 

Worden de beoogde resultaten bereikt tijdens de bijeenkomsten? 0 0 0 

Macht Wei Soms Niet 

Is iemand van de teamleden in een machtspositie? 0 0 0 

Neemt een van de partijen een afwachtende houding aan? 0 0 0 

Hebben de teamleden voldoende mandaat? 0 0 0 

Sociaal Wei Soms Niet 

Wordt er goed geluisterd naar de teamleden? 0 0 0 

Laten de teamleden elkaar ook uitpraten? 0 0 0 

Verplichtingen en beslissingen Wei Soms Niet 

Houd iedereen zich aan de afspraken? 0 0 0 

Worden documenten op tijd gecommuniceerd? 0 0 0 

Leiderschap Wei Soms Niet 

Is er sprake van een echte leider? 0 0 0 
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Democratie en gelijkheid 

Worden beslissingen democratisch besloten? 

Wordt de achterban betrokken bij beslissingen? 

Worden de keuzes bewust gemaakt? 

Hieronder volgen nog een aantal open vragen: 

Wei 

o 

o 

o 

1. Hoe belangrijk denkt u dat vertrouwen is tijdens de projectontwikkeling? 

Soms Niet 

o 0 

o 0 

o 0 

2. Is er voldoende vertrouwen tussen de partijen? Waaraan is te merken dat er voldoende 

vertrouwen is of juist geen vertrouwen? 

3. Wat is volgens u het belangrijkste aspect gedurende de samenwerken met de verschillende 

partijen? Kunt u de onderstaande begrippen rangordenen naar belangrijkheid, van 1 tim 6? 

1 belangrijk en 6 minst belangrijk. 

Gemeenschappelijk doel 

Cultuur 

Communicatie en taal 

Vertrouwen 

Verantwoordelijkheid 

Werkproces 

4. Hoe denkt u dat de samenwerking in het algemeen beter kan worden aangepakt? 

5. Heeft u verder nog aan of opmerkingen? 
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U kunt de vragenlijst retour sturen d.m.v. de toegevoegde retourenvelop. 

Hartelijk bedankt voor het invullen van de vragenlijst. 

Sascha Jost 

Bergstraat Sa 

6041 ES Roermond 

Projectbureau Schieveste 

Afstudeerrichting: Construction Management and Engineering, TU/e 

E-mail: S.jost@student.tue.nl 
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Hieronder in figuur 7.1 zijn de resultaten te zien van de enquete. Hierbij hebben 17 deelnemers 

deelgenomen. 

Factoren Vragen 
NiOl Wei $oms Nis1 

3 2 39 
!eden een 3 2 38 

doelen van Ie voren bekend? 3 2 40 
de CIOeIen regeimallo en ge>Amenlllk geherlonnUleerd? 3 2 30 

UW laken en doolen vanull uw ......n<gever duidel~K omschreven? 3 2 41 
TOlaaJ 188 

aile personan op lijO. lijdeos de t>jeenKOtnSl6n7 3 0 16 
de loamledeo aM ob :m te laal Komen? 2 0 16 

oe lederi elkl\<ll vriendelllk? 2 0 32 
In de Ie vorm? 2 1 0 34 

over prlVe·mken1 3 2 0 33 
aao hel begin van de blieenk0m81 881$1 algemene zaken IleSprokan? 3 2 0 39 

ar c1rklelljk8 IaaI gesl)(Oken1 3 2 0 46 
leamleaen gaan or m81 z'n allen VQ()( Qm de klos good san Ie paklcen'l 6 2 0 52 

TOlaaJ 288 

at Iotormatie ullgewisseld >/001 de bijeenkomsl? 3 2 0 30 
er builOn de bijeenlcom5l. om nag gecommunlceerd? 3 2 0 36 

de pattJjen telefonlsch ContaCl mel elkaat? 3 0 33 
de andere parolen oak voldoende mfocmatle? 3 0 21 

TOlaal 120 

za Qm iiQvies bll de andere leden? 3 1 0 20 
lIeronlSdlUkligen zHlh snel en oprechl tegenove( elkaar? 3 2 0 23 
gaven openllik hun ~heoen en loolen loe? 3 2 0 6 

De leamleden komen hun afspraken voo< 100% na? 3 1 0 12 
Tearrtleoen welen leIS van elkaats petSOOni> ke leven en praI8tl erover? 3 2 0 30 

TOlaaJ 91 

de !eden elndveranlWOOl'de'ik? 2 1 0 11 
voor 100% duidelljk watit!l voor Verat1lWOOtdell,k beMl? 3 2 0 31 

Teamieden spreken elkaaf aan op hel niel nakomen van gemaakle a1spraken? 4 2 0 46 
De lOam eden geven elkaar kuuek om de besle op/OSSOl1QE!n Ie reallseren? 3 2 0 36 

TOIaaI 124 

IS at een agenda? 2 0 22 
fa ar oen notUlon van oe afgelopen bojeenkomsl? 2 1 0 23 

dezeJlde leamleden BI. bII oe vcrige bile6llkomsl aanwezig"1 3 2 0 43 
eao plan lIan aanpak? 3 2 0 27 

llooaill6r? 3 2 0 45 
belangl1)ll dar u van da plannmg kunt aiwijken7 3 2 0 29 

de leamieden agenda', om voor alspreken? 4 2 0 28 
leamleden Voorbereld? 3 2 0 36 
aile aluk~en door VQ()( de bijeenkom&l? 3 2 0 48 

leamleoen oak naat a/ldete taken die ~el lIocr hl!n ziJn bedoeId? 4 2 0 34 
worden opoel08t zondeJ meleen naat (Ie rechler Ie stappen? 3 2 0 46 

tie beoOQdO r8l!!lltalen oerell<l tildens de blleenkomsl? 3 2 0 36 
TOlaal 419 

Figuur: 7.1 Resu/taten van de enquete 

Op de volgende pagina in figuur 7,2, is de gemiddelde uitslag van aile deelnemers weergegeven. 

Hieruit is af te lezen dat er blijkbaar een gebrek aan vertrouwen is. 
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Werkproces 

Verantwoordelijkheid 

Gemeenschappelijk doel 
160 , 

40 

Vertrouwen 

Figuur: 7.2 Webdiagram aile team/eden samen 

Cultuur 

Communicatie en taal 

In de enquete die uitgevoerd is naar het aspect vertrouwen kwamen de volgende stellingen naar 

voren . 

"Vertrouwen is heel belangrijk, dit is de basis voor elke afspraak en overeenkomst. Vertrouwen is 

de smeerolie voor het proces." 

"Om een gecompliceerd proces te laten slagen is vertrouwen onontbeerlijk. Maar soms hebben 

teamleden een drukke agenda of lijken dat te hebben." 

"Vertrouwen is zeer belangrijk, maakt zaken veel eenvoudiger en daardoor sneller." 

"Zeer belangrijk, dit is de basis voor een goede samenwerking tussen partijen" 

"Vertrouwen is zeer belangrijk omdat anders een overmatige juridisering ontstaat waar geen 

resultaten kunnen worden geboekt." 

"De dikte van het contract is omgekeerd evenredig met het vertrouwen tussen partijen." 

"Vertrouwen is heel belangrijk, aileen ontwikkelaars zijn vaak boeven. Dus vertrouwensband is niet 

altijd mogeli]k." 
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BIJLAGE 4: INTERVIEWS 

8 Interviews 
Interview (Maarten Kievits, 26-6-07) 

Hieronder staan een aantal vragen die betrekking hebben op de samenwerking tijdens de 

projectontwikkeling. Aan de hand van de kernwoorden uit het model van Huxham heb ik een aantal 

vragen opgesteld . 

Wat verstaat u onder samenwerken? 

Ais er samen iets wordt gerealiseerd. lets realiseren wat men aileen niet kan. Tijdens de 

samenwerking is er een gemeenschappelijk doe!. 

Met welke partijen werkt u zo al samen? 

PR/TCN, Stadsregio, NS, Gemeente Schiedam 

Mijn definitie van samenwerken is .. .... . 

sa ·men·wer·ken (onov.ww .) 

1 gemeenschappelljk aan eenzelfde taak werken = > cotJpereren, samendoen 

6. Welke factoren vindt u van belang tijdens een goede samenwerking? 

Gemeenschappelijk doel, vertrouwen, communicatie 

7. Zijn er grote cultuurverschillen te merken bij de verschillende partijen? In wat voor opzicht zijn er 

cultuurverschillen? Belemmeren/bevorderen deze cultuurverschillen de samenwerking tijdens het 

project? Hoe ziet u dat? 

Ja er zijn wei duidelijke cultuurverschillen tussen de verschillende partijen. De grootste 

cultuurverschillen zijn te merken tussen de publieke en private instellingen . De private organisaties 

hebben meestal geen begrip voor de besluitvormingsprocedures van publieke instellingen. Hierover 

ontstaan wei vaker discussies. 

8. Wordt er tijdens het samenwerken een bepaalde structuur gehandhaafd? Zijn telkens de zelfde 

personen van de desbetreffende partij aanwezig? Zo niet, waar ligt dat dan aan? 

Er is voldoende structuur. 

9. Hoe verloopt de communicatie in het algemeen tussen de partijen? Op welke manier wordt er 

gecommuniceerd tussen de partijen? Wanneer gaat het mis bij de communicatie? 

Dit gebeurt periodiek. 

10. Is er voldoende vertrouwen tussen de partijen? Waaraan is te merken dat er voldoende 

vertrouwen is of ju ist geen vertrouwen? 

Ik denk dat dat te merken is aan de sfeer binnen het team. De omgang tussen de teamleden is 

hierbij uitermate belangrijk. 

11. Welke risico' s treden er op tijdens het samenwerkingsproces? Waardoor en wanneer treden deze 

op? 
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Een risico ontstaat er op het moment dat de leden zich niet voor 100% inspannen tijdens het 

project. 

12. Hoe wordt er tijdens de samenwerking met verplichtingen en beslissingen omgegaan? 

De teamleden worden wei aangesproken als de taken niet naar behoren worden uitgevoerd. 

13. Hoe denkt u kan de samenwerking beter worden aangepakt? 

Er zal een onafhankelijke procesmanager ingeschakeld moeten worden. Momenteel is er bij P&R 

een procesmanager die af en toe niet de juiste pet op heeft. 

14. Hoe belangrijk denkt u dat vertrouwen is tijdens de projectontwikkeling? 

Heel belangrijk. 

15. Wat is vol gens u het belangrijkste aspect gedurende de samenwerken met de verschillende 

partijen? 

Vertrouwen 

16. Denkt u dat door een betere omgang met andere partijen er een betere samenwerking kan 

ontstaan? 

Daar ben ik vast van overtuigd. 

17. Hoe kunnen we problemen oplossen met betrekking tot: Vertrouwen 

Af en toe misschien eens iets leuks gaan doen met het hele team. Zodat de leden elkaar beter 

kunnen leren kennen. 

Volgens Kievits (2007) is het belangrijk dat de partijen proberen mee te werken en dat men 

gezamenlijk tracht om de problemen op te lossen. Echter zijn er altijd partijen bij die bij geschillen 

meteen naar de rechter stappen. Dit is natuurlijk niet bevorderlijk voor het samenwerkingsproces. 
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Interview met Henk Heijerman 31-8-07 

Tijdens de gesprekken met Dhr. Heijerman kwamen een aantal interessante onderwerpen naar 

voren. De Belangrijkste uitspraken zullen hieronder worden weergegeven: 

Wat zou u doen bij een gebrek aan : 

Vertrouwen 

Open vragen stellen! 

Geven ze open de stukken door? Mate van informatie wat ze uitdelen. 

Gemeenschappelijk doer 

De partijen hebben meestal een gemeenschappelijk doel en dat is winst maken! Echter de 

gemeenten den ken eerder in het maatschappelijk belang. 

Communicatie 

Duidelijk afspraken maken over de communicatie. Wanneer doet wie wat. 

Cultuurverschillen 

Heel open met elkaar omgaan. 

Werkproces 

Verantwoordelij kheid 

Hoe belangrijk is het om de doelen voor de bijeenkomsten vast te stelien? 

Het is altijd belangrijk als er moet worden samengewerkt, dat de doe len vanuit de werkgever goed 

zijn omschreven . Ais dit niet het geval is kan er nooit een goede samenwerking plaatsvinden. Dus 

onderzoek of de taken vanuit de werkgever goed zijn omschreven. 

Henk gaf me de tip om tijdens de vergaderingen de volgende aspecten te observeren : 

Hoe worden de keuzes gemaakt tijdens de samenwerking? Worden de keuzes afgewogen of hoe 

doet men dit? Hierdoor kan er het een en ander achterhaaid worden over de samenwerking. 

Het is belangrijk dat de teamleden goed naar elkaar luisteren. Dus hoe serieus nemen de sprekers 

elkaar? 

Wie is het meeste aan het woord . Dit zegt misschien ook iets over de invloed van deze persoon 

tijdens de samenwerking. Wie reageert op wie? 

Hoe worden er compromis gesloten tijdens het samenwerken? 

Tijdens het samenwerken is het altijd een wisseling van geven en nemen. Niemand kan helemaal 

zijn zin krijgen. Maar er moet altijd gezocht worden naar de gulden middenweg, zodat aile partijen 

er zich in kunnen vinden. 

Wat vind u de belangrijkste factor tijdens het samenwerken? 

Vertrouwen blijft een van de belangrijkste factoren tijdens het samenwerken. Of de teamleden 

elkaar vertrouwen is te merken aan hoe de teamleden om gaan met de stukken. Gooien ze aile 

stukken open op tafel of doen ze geheimzinnig over bepaalde onderwerpen? Het vertrouwen kan 

toenemen doordat aile teamleden hun afspraken nakomen . Hierdoor ontstaat er meer vertrouwen 

tijdens het samenwerken. 
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Interview met Remi Adriaansens 02-07-07 

Met Remi Adriaansens heb ik meerdere malen diepgaande gesprekken gevoerd over de 

samenwerking en hoe dat volgens hem beter aangepakt zou kunnen worden. Tijdens deze 

gesprekken zijn meermaals de verschillende factoren besproken en hoe we daar mee moeten 

omgaan . 

De belangrijkste relatie is op dit moment de relatie tussen de Gemeente en Burfonds. Hier vinden 

de meeste bijeenkomsten plaats en wordt momenteel het meeste samengewerkt. 

TCN heeft een deal gesloten met de gemeente Schiedam. TCN mag het Urban Entertainment 

Center ontwikkelen mits ze ook gaan investeren in de binnenstad van Schiedam. Dus hierbij vindt 

een mix van belangen plaats. TCN krijgt de kans om winst te maken, maar moeten wei iets extra's 

investeren in de binnenstad. 

Hieronder staan de belangrijkste stellingen weggegeven: 

Wat is er nu belangrijk aan een gemeenschappeJijk doe!? 

Aan de hand van een gemeenschappelijk doel kan er tijdens een bijeenkomst ergens naartoe 

gewerkt worden . Een ander belangrijk item is of de doelen regelmatig en gezamenlijk worden 

geherformuleerd . 

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. Het is natuurlijk ook belangrijk dat de teamleden voor 100% weten waar ze voor 

eindverantwoordelijk zijn. 

Een ander probleem dat zich voortdoet is dat sommige teamleden te weinig mandaat hebben. 

Doordat verschillende personen te weinig mandaat hebben kunnen bepaalde process en maar traag 

van de grond komen. 

Er is soms te weinig mandaat om sommige taken naar behoren uit te voeren . 

Hoe kan ik meer over de cultuurverschillen te weten komen? 

Spreken de teamleden duidelijke taal? Zijn ze open tegenover elkaar? 

Berekenigen, Projectontwikkelaars praten altijd over risico's. 

Kansen, Projectontwikkelaars praten nooit over kansen en het geld dat ze eraan 

verdienen. 

Inhoudelije openheid, zijn de partijen inhoudeJijk open tegenover elkaar? 

Geef een stelling die betrekking heeft op vertrouwen : 

"De dikte van het contract is omgekeerd even redig met het vertrouwen tussen partijen." 
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Interview met Rob Ottenvanger 18-09-07 

V~~r een van de vergaderingen die gepland was had ik de gelegenheid om even een paar vragen te 

stellen . 

RO gaf aan dat de samenwerking momenteel helemaal niet lekker verloopt . Hij meende dat het 

hele proces niet goed verloopt, dit had volgens hem onder andere te maken met de gemeentelijke 

structuur. Het proces aan de kant van de gemeente zit niet goed in elkaar. Verder gaf hij aan dat 

er veel te weinig mankracht wordt ingezet voor Schieveste. Er moet iemand worden aangenomen 

die het proces voor 100% gaat bewaken en dit ook goed kan aansturen . De teamleden die nu aan 

het project werken gaan er niet voor de volle 100% v~~r. Er dienen meerdere goede mensen 

aangenomen te worden om dit project tot een succes te maken. WG zal in de maand oktober ook 

het project gaan verlaten. WG werkte nog namens de gemeente aan het project. De vervanger zal 

in dienst moeten treden bij de GEM . Op deze manier worden de kosten dan verdeeld. 

Dat de teamleden er niet helemaal voor gaan, is ook te merken aan het feit dat ze nu weer 

allemaal te laat zijn. 

Vandaag zou er weer een vergadering moeten plaatsvinden over de oprichting van de GEM. Maar 

helaas zijn vandaag Remi Adriaansens en Maarten Kievits niet aanwezig . Verder belde Gerard van 

Gorp ook nog om aan te geven dat hij later zou komen . Rob Ottenvanger vertelde dat hij weer om 

11: 00 uur er vandoor moest. Dus doordat verschillende personen te laat komen en andere weer 

eerder weg moeten kon er maar een gezamenlijk overleg plaatsvinden van 30 minuten . Van de 

geplande 2 uur bleven dus uiteindelijk maar 30 minuten over. Dit moet dus niet te vaak gebeuren, 

want op deze manier kan er niet voldoende overleg plaatsvinden. 
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BIJLAGE 5: OBSERVATIES 

9 Observaties 
Observaties bijeenkomsten 

Gedurende een aantal maanden heb ik de samenwerking tussen een projectontwikkelaar en de 

Gemeente geobserveerdo In eerste instantie ben ik gestart door het samenwerkingscontract door te 

nemen en dit te analyseren. Vervolgens ben ik gedurende een aantal maanden gaan observeren op 

welke manier er wordt samengewerkt. 

Hieronder in figuur 9.1 is schema tisch weergegeven hoe ik de observaties heb vastgelegd. Aan de 

hand van een aantal vragen m.b.t. de factoren van samenwerken ben ik gaan turven hoe vaak iets 

voorkomt tijdens de samenwerking. Uiteindelijk na een aantal observaties ben ik dan conclusies 

gaan trekken uit de beoordelingen . Deze conclusies zijn dan ook de knelpunten die naar voren 

komen tijdens de samenwerking. 

I 
I 

¢ Observatie ¢ Beoordelen ¢ vragen via 
(factoren van observatie-

samenwerken) schema 

I 

I 

L-_____________ ~O~b~~~N~al~IM=_ ____________ _,~ 

~~::::::::::::::::::::::::::mln~le~N~lew~SL:::::::::::::::::::::~:::::J 

Figuur 9.1 Aanpak observaties 

Naast deze manier van analyseren heb ik na elke bijeenkomst een verslag gemaakt over hoe ik de 

vergadering vond verlopen. Tijdens de verslaggeving heb ik de factoren van Huxhem als 

uitgangspunt genomen. 
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Bijeenkomst 

Dinsdag 20-3-07 

Aanwezig: Remi Adriaansens RA 

Willem Gresnigt WG 

Maarten Kievits MK 

Rob Ottevanger RO 

Gerard van Gorp GvG 

Agenda en verslag was er niet, daar was helaas geen tijd v~~r. Op deze manier is het een stuk 

moeilijker werken. Er bestaat nu niet de mogelijkheid om te controleren welke afspraken er zijn 

gemaakt en of deze daadwerkelijk zijn nagekomen. (Dus hierbij mis ik een stuk structuur.) 

Ze gaven elkaar de hand en ze kenden elkaar heel goed. Ze spreken elkaar met de voomamen 

aan, dus de sfeer is in ieder geval ontspannen . V~~r de vergadering werd er ook over prive zaken 

gesproken. Eerst werd er even bij gekletst en dan werd er over gegaan naar het serieuze werk. 

Er kwam een stuk op tafel; de oprichtingsakte CV BV. De vraag hierbij vanuit Burgfonds is; 

wanneer krijg ik daar reactie op? WG; over ca. drie weken. 

Verschillende partijen moeten deze akte nog gaan doorlezen, voordat we hiermee akkoord kunnen 

gaan. Nu weet ik niet of er van te voren al strikte afspraken zijn gemaakt over de datum dat deze 

akte had moeten worden doorgelezen. Dit soort zaken zijn moeilijk te controleren zonder dat er 

een notulen bestaat van de vorige vergadering. 

Ik vind dat Burgfonds in het algemeen een afwachtende houding aanneemt. Ze hangen een beetje 

achterover en wachten rustig af wat komen gaat. Op dit moment laten ze WG het werk doen. 

Er ontstaat een discussie over het aantal BVO's dat realistisch is op de spoorwegreservering. Dit is 

vast en zeker al goed uitgezocht, maar ik denk dat er geen goede communicatie heeft 

plaatsgevonden van de actuele gegevens. Er ontstaat een discussie hierover. 

De GEM moet ergens plaats reserveren voor ontwikkelingen van NS poort. Hier was Burgfonds het 

niet helemaal mee eens. Dit omdat NS poort bij een ander project geen reservering voor Burgfonds 

wilde realiseren. (Hier merk ik dat er een persoonlijk probleem is tussen Burgfonds en NS poort.) 

MER 

Waar zit nu die vertraging in? Burgfonds; wij worden afgerekend op een planning' Wij moeten onze 

planning ook verkopen aan onze opdrachtgevers, DCMR en de scholen. Momenteel kunnen we nog 

zaken met ze doen, maar als er nog meer achterstand ontstaat en de partijen nog later kunnen 

gaan bouwen, weet ik niet hoe ze gaan reageren. (Vertrouwen speelt een hele grote rol in de 

eerste fase van het project. Burgfonds moet natuurlijk proberen om het vertrouwen oprecht te 

houden met deze partijen .) 
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Momenteel is het nog moeilijk om mensen van andere afdeling van de gemeente in te zetten voor 

het project. De gemeente moet functioneren vanuit een team. Er moet dus meer draagvlak 

gecreeerd worden bij de gemeente. 

Planning: de volgende planning moet goed zijn! Wie mag erbij zijn? Dit is uiterst belangrijk. 

In het verleden ontstonden er problemen doordat er binnen de organisatie niemand beslissingen 

kon en mocht nemen. Nu is er altijd contact met een directielid, deze wijst vervolgens iemand aan 

die wei mag beslissen. Dus er moet iemand komen die over meer mandaat beschikt. Op deze 

manier kunnen er veer sneller beslissingen worden getroffen en kan dit niet ten nadele van de 

planning uitpakken. 

Wie moet het proces bewaken? R.O. Jurist? Hierover zijn er onderlinge discussies geweest. 

Hoe kunnen we een planning maken die goed en ook te realiseren is. We moeten samen aile 

knelpunten en acties gaan doornemen. Door de competenties van de twee partijen samen te 

voegen moet er een goede planning uit komen. (Dus er moet een nauwere samenwerking 

plaatsvinden tussen de verschillende partijen . Aileen op deze manier is het mogelijk dat een 

planning beter bewaakt kan worden . Maar ook kan er door een nauwere samenwerking eerder 

herkend worden voor welk onderdeel meer tijd nodig is. Op deze manier is het mogelijk dat er 

tijdig kan worden ingesprongen als het dreigt mis te gaan.) 

Hoe gaan we om met de partijen? Wie gaan we inlichten over de opgelopen achterstand en wie 

niet? (In de beginfase moet het slechte nieuws niet meteen naar aile partijen doorlekken. Aileen 

een beperkt aantal partijen moeten hiervan op de hoogte gebracht worden.) 

Momenteel loopt het proces niet echt lekker, maar toch vind ik de stemming behoorlijk relaxed. 

Tijdens deze vergadering zijn er geen notulen gemaakt die verspreid zullen gaan worden . Ik heb 

wei gezien dat iedereen voor zich aantekening heeft gemaakt. 

Bijeenkomst 

Dinsdag 3-4-07 

Aanwezig: Willem Gresnigt 

Rob Ottevanger 

Gerard van Gorp 

WG 

RO 

GvG 

Agenda en verslag was er niet, daar was helaas geen tijd v~~r . (Het is toch wei uitermate 

belangrijk dat alles wordt vastgelegd en dat er bij de volgende bijeenkomst weer bekeken kan 

worden of iedereen zich aan de afspraken heeft gehouden.) Hierdoor is het proces veer beter te 

bewaken. 
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Er hangt een goede sfeer en ze gaan vriendelijk met elkaar om . Ze geven altijd een hand en 

kennen elkaar goed. Ze spreken elkaar aan met de voornaam. 

De mannen van Burgfonds zijn altijd op tijd. Volgens mij irriteren ze zich als de gemeente te laat 

is. Dit is te meken aan de reacties. 

Bespreking van de nieuwe planning. De nieuwe planning is nu definitief. WG vraagt aan Burgfonds 

of ze de planning bekeken hebben. Maar hebben ze niet! Ze gaan de planning ter plekke bekijken . 

Dit vind ik echter raar, omdat ze hameren op een goede samenwerking. 

Bij Burgfonds zijn er onduidelijkheden over wat ze hebben afgesproken met hun klanten met 

betrekking tot de planning. Waarschijnlijk een communicatieprobleem . 

In het algemeen vind ik dat er een relaxte sfeer hangt en dat er duidelijke taal wordt gesproken. 

Burgfonds geeft aan dat ze geen controle hebben op wat de gemeente doet. Ze hebben geen vat 

op de aansturing en organisatie binnen de gemeente. Want in Principe is een regeltje in de 

planning een heel boek. Dus een planning kan wei zo snel gemaakt worden, maar er moet ook 

goed naar de afzonderlijke delen worden gekeken. 

Burgfonds geeft aan dat ze weinig vertrouwen hebben in de gemeente. 

Er worden tijdens de vergaderingen geen aantekeningen gemaakt . Dus de afspraken kunnen niet 

hard gemaakt worden. 

GvG vraagt aan WG: Hoe ga je mij overtuigen dat die planning haalbaar is? Wie mag ik afschieten 

als dit niet gerealiseerd wordt? 

Heeft iedereen bevoegdheid? 

Wie neemt beslissingen? 

Wie is er eindverantwoordelijk? 

Iemand moet dit bewaken! Misschien een externe aanstellen? 

RO zegt dat er heel vee I onzekerheid is. 

We moeten beschrijven hoe we iets garanderen, anders is het een risico! 

Burgfonds vraagt aan WG, waarom er nog geen reactie is op het juridisch stuk van de GEM? WG 

geeft aan, dat ze daar binnen de gemeente nog mee bezig zijn. 
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Bijeenkomst 

Dinsdag 17-4-07 

Aanwezig: 

Rob Ottevanger RO 

Gerard van Gorp GvG 

Willem Gresnigt WG 

Remi Adriaansens RA 

Rob komt binnen en ziet dat Gerard nog niet aanwezig is. Dus ging hij nog even naar buiten om 

nog een sigaret te roken. 

RO geeft aan dat RA op zijn plaats zit . Dit geeft natuurlijk een ander gevoel nu RA op hem zijn plek 

zit. RA zegt dat hij dat wei vaker zo doet. Dit om een beetje verwarring op te wekken. 

RO heeft een knelpuntanalyse gemaakt. Dit is een duidelijke analyse waar aile items in naar voren 

komen . Zeer duidelijk en goed te lezen. (WG verteld na de vergadering tegen mij dat RO altijd zijn 

eigen planning maakt en zijn eigen project begint uit te voeren. Dit zorgt nogal voor verwarring bij 

WG. Iedereen is nu met zijn eigen planning bezig!) 

Gerard komt 20 min. Later binnen. Hij heeft ook niet even gebeld dat hij later komt! 

Er is geen agenda vastgesteld! Het verslag is al meerdere malen niet gemaakt. Momenteel zijn er 

ook bijeenkomsten met Burgfonds die over het bouwrijp maken gaan. Hierbij zijn dan weer andere 

personen van de gemeente betrokken. 

Ik kan momenteel niet inschatten wat de rol van GvG is. Hij geeft altijd goed commentaar, maar 

wat zijn rol is en zijn competenties zijn kan ik nog niet helemaal inschatten . (Na deze vergadering 

kwam ik er pas achter dat hij een projectdirecteur is van Burgonds) 

Door de weerkaatsing van het geluid op de gevel ontstaat in het kritische gebied een 

geluidbelasting van 3 dB hoger. Dit moet in een overleg besproken worden! Niet dat hier achteraf 

problemen over ontstaan. Er moet dus nu een goede samenwerking plaatsvinden om grote 

problemen te verhinderen. 

Er ontstaan telkens onduidelijkheden door een gebrek aan communicatie . RO denkt dat een straat 

wordt afgesloten en verwacht dat er hier problemen zullen ontstaan . Maar de weg is aileen maar 

tijdelijk afgesloten! Dit was RO niet duidelijk. 

RO maakt zich zorgen l Over de kosten van allerlei kunstwerken, riolering, tijdelijke schermen en op 

en afritten. 

Ik denk om goed te kunnen samenwerken zullen er aantekeningen gemaakt moeten worden om te 

controleren, wie, wat gaat doen. Zodat er bij de volgende bespreking gekeken kan worden of de 

afspraken zijn nagekomen. 
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Weer discussie over of de NS iets mag ontwikkelen. Mogen zij dan ergens anders gaan 

ontwikkelen? Welke garantie geeft de NS dat ze echt gaan ontwikkelen. Niet dat de grond straks 10 

jaar braak Iigt. Dus binnen welk tijdsbestek? 

De samenwerking met DCMR loopt nog altijd niet lekker. Maar ze hebben aangegeven dat ze 

verder willen. 

WG heeft een belangrijkemail (rapport TNO) te laat verstuurd. WG zou dit rapport uiterlijk 

afgelopen vrijdag ontvangen hebben. WG heeft dit rapport gisteren pas ontvangen en kunnen 

verspreiden naar de marktpartijen en interne mensen van de gemeente. Doordat verschillende 

mensen zich niet aan de afspraken houden komt er een verschuiving van aile andere afspraken. 

Helaas gaat er op deze manier ook weer een stukje vertrouwen verloren . Dit vertrouwen moet WG 

dan weer proberen te winnen bij de partijen . 

RO vraagt wie nu de planning gaat controleren? Een paar weken geleden was er nog spanning 

omdat er problemen waren met de planning (de vertraging). Momenteel is de spanning weer 

verloren gegaan. Maar nu een aantal weken later is er opnieuw een vertraging. RA is hiervoor 

aansprakelijk, maar heeft totaal geen mandaat om hier iets aan te doen . Dus hier klopt iets niet! 

De spanning moet terug. Er vindt momenteel een kleine discussie plaats over hoe de spanning 

terug kan komen, zodat ook iedereen alert blijft. 

RO geeft aan dat er misschien meer bij eenkomsten georganiseerd moeten worden om de planning 

beter te kunnen bewaken . Momenteel komen ze een keer op de twee weken bijeen. Dus misschien 

moet dat dan nu wei wekelijks gaan gebeuren. 

Bijeenkomst 

Dinsdag 1-5-07 

Aanwezig : 

Rob Ottevanger RO 

Gerard van Gorp GvG 

Willem Gresnigt WG 

Remi Adriaansens RA 

RO had ingesproken op de voicemail van WG . Leef je nog? Is dit nog je nummer? RO had namelijk 

op telefoon zitten wachten van WG . Ze praten over van alles en nog wat. De stemming is goed . 

RO gaat bellen naar GvG om te vragen waar hij blijft. GvG geeft aan dat hij in de file staat. En dat 

het nog even gaat duren. (Waarom belt hij niet zelf even om dit aan te geven????) 

RO geeft aan dat DCMR wacht op de MER. 

Agenda 

NS Vastgoed 

Grondtransactie 
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Spoorreservering 

DCMR en Scholen 

GEM 

Oprichtingsakte 

Fi na nCiering 

Persoonsbezetting 

GREX 

Bouwrijpmaken 

Burgfonds heeft een afspraak gehad met de Scholen. De scholen willen het gebouw betrekken op 1 

juni 2009. Volgens de planning is dat helaas niet realiseerbaar. Er moeten duidelijk afspraken 

gemaakt worden of ze nu doorgaan of niet. 

RO geeft aan dat hij het even niet meer weet. Heel veel zaken zijn nog onduidelijk. RO wil weten 

waar ze aan toe zijn . Staan de neuzen nog allemaal in de zelfde richting? 

RO vraagt aan WG wat de interne kosten zijn van de gemeente? RO had daar al eerder na 

gevraagd, omdat hij dit wil gaan verwerken. 

Om 10.40 uur komt dan GvG binnen. Hij gaf aan dat het erg druk was op de weg. 

Er zijn discussies over een afspraak van 3 mei. Dit is een stuurgroep bijeenkomst van Schieveste. 

Het probleem is echter dat iedereen een andere tijd in de agenda heeft staan. 14:00, 15:00 en 

15:30. Het kost weer veel tijd om dit weer te gaan uitzoeken. Dus aile ledenpakken de telefoon en 

gaan hun secretaresse bellen, om het probleem recht te trekken. Maar omdat aile agenda's vol 

staan is het moeilijk om nu een van deze tijdstippen te prikken . Het is nu nog niet helemaal 

duidelijk of de afspraak kan doorgaan. 

Ik ben er de afgelopen weken achter gekomen dat het uitermate beiangrijk is dat de raad goed 

wordt ge'informeerd over de gang van zaken. Momenteel zijn ze weer het een en ander aan't 

voorbereiden om de raad te informeren. Dit is namelijk heel belangrijk om voldoende draagkracht 

te creeren. Tenslotte bepaald de raad of plannen worden voortgezet of niet. Ais de raad positief 

achter de plannen staat dan kunnen die ook meer druk gaan uitoefenen op de medewerkers van de 

gemeente. 

Burgfonds wil van alles weten hoe het contact is met de verschillende sleutelfiguren binnen de 

gemeente. Doen ze hun werk goed? Wordt er voldoende druk uitgeoefend? Hoe vaak hebben jullie 

contact met de belangrijke personen? 

De planning blijft een hot item. Vandaar dat Burgfonds vraagt of nog alles vol gens de planning 

verloopt. 

WG vraagt aan de mannen van Burgfonds of ze al reactie hebben op de opmerkingen van de 

gemeente. RO geeft aan dat ze hier nog mee bezig zijn . Maar de reactie zal er snel aankomen . Het 

is belangrijk dat de GEM eindelijk wordt opgericht. 
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Tenslotte vraagt RA wie hiervan een notulen maakt? Deze vraag komt eigenlijk wei een beetje te 

laat. WG had er helaas geen tijd v~~r. RO zou het de volgende keer wei willen doen . 

Het is wei belangrijk dat dit soort afspraken voor de vergadering worden gemaakt. 

WG geeft aan dat de oprichtingsakte nog altijd niet is doorgekeken en opgestuurd. Burgfonds houdt 

zich dus niet aan de afspraken. WG wacht er nu al weken op. 

RA wacht ook al de he Ie week op reactie van GvG, maar hij belt niet. 

Bijeenkomst 

Dinsdag 15-5-07 

Aanwezig : 

Rob Ottevanger RO 

Gerard van Gorp GvG 

Willem Gresnigt WG 

Remi Adriaansens RA 

Afgelopen keer is er een notulen gemaakt, maar niet iedereen heeft deze ontvangen. Jammer, dus 

hebben de mannen van Burgfonds ook de actiepunten niet kunnen doornemen. 

WG vraagt wie bij de Q-team vergadering va 25 mei aanwezig zal zijn? WG en 5 van Burgfonds 

zullen erbij zijn. Misschien zou het wei goed zijn als RO hier ook heen lOU gaan . 5 zal RO natuurlijk 

berichten over de belangrijkste punten van de vergadering, maar er zit nog altijd een schakel 

tussen. Hierdoor bestaat het gevaar dat er belangrijke informatie verloren kan gaan . 

Vandaag is duidelijk te merken dat er weer een agenda is. Er is vandaag veel meer structuur dan 

bij de vorige bijeenkomsten. Ook kunnen vandaag de actiepunten doorlopen worden. 

RO maakt zich lOrgen dat hun hotel misschien niet kan doorgaan. Burgfonds wil een hotel 

ontwikkelen, maar er zijn al plannen om een bestaand gebouw te herontwikkelen tot hotel. 

Misschien kunnen de hotels elkaar wei versterken? 

De agenda wordt nu structureel doorlopen. 

RO geeft aan dat hij RA hard nodig heeft om de wensen van DCMR te vervullen . De scholen willen 

het nieuwe gebouw klaar hebben in juni 2009, dit betekend dat ze van start moeten gaan in maart 

2008. 

Er worden afspraken gemaakt over het uitwisselen van documenten. Wanneer mag de gemeente 

het een en ander verwachten van Burgfonds. Hierdoor komt er meer structuur in het werkproces. 

GEM 

Er worden afspraken gemaakt over de oprichtingsakte. De actiepunten blijven allemaal staan. Dus 

dit betekend dat nog vee I actiepunten niet zijn uitgevoerd. 
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De volgende stuurgroep zal plaatsvinden op 5 juli om 14 :00 uur 

De volgende projectteam vergadering GEM i.o. is gepland op 29 mei om 10:00 uur. 

Bijeenkomst 

Dinsdag 5-6-07 

Aanwezig: 

Rob Ottevanger RO 

Gerard van Gorp GvG 

Willem Gresnigt WG 

Remi Adriaansens RA 

De secretaresse van Burgfonds be lde om 13:00 uur dat RO en GvG veel later zullen komen. Ze 

waren op dat moment pas in Zaltbommel. De mensen van de gemeente vinden dat dit niet kan. De 

vergadering lOU eigenlijk om 14:00 uur beginnen, maar de mannen van burgfonds kwamen pas om 

14:45 uur binnen . 

Er heeft deze week een behoorlijke miscommunicatie plaatsgevonden tussen TeN en de Gemeente. 

TeN had aangegeven dat Burgfonds akkoord zou gaan met een wijziging in de planning. Burgfonds 

geeft aan hier niet van op de hoogte te zijn. Verder geven ze aan dat ze hier ook niet mee akkoord 

zullen gaan . 

TeN heeft een mail gestuurd naar de wethouder Maarten Groene. Maar dit is niet de normale gang 

van zaken. Dit moet natuurlijk allemaal verlopen via het projectbureau . 

Een groot dee I van de taken die op de agenda stonden zijn nog niet uitgevoerd. Dus die komen er 

weer voor de volgende bijenkomst op te staan. 

RO begon weer op zijn knelpunten lijst te hameren! WG gaf aan dat deze punten verwerkt zijn in 

de integrale planning. Toch wees hij er weer op. (Is er misschien een gebrek aan vertrouwen?) 

RO, des te meer juristen aan tafel zitten des te meer wordt het een poppenkast . 

Op 5 juli staat de volgende stuurgroep gepland. 

WG gaf na de bijeenkomst aan dat er nog nooit lo een chaotisch overleg is geweest. Ze sprongen 

allemaal van de hak op de tak. Er was geen touw aan vast te knopen. 
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Bijeenkomst 

Dinsdag 26-6-07 

Aanwezig: 

Rob Ottevanger RO 

Gerard van Gorp GvG 

Willem Gresnigt WG 

Marga Keijzer (not.) MK 

RA kan vandaag helaas niet aanwezig zijn bij de bijeenkomst. Voor de rest zijn aile teamleden op 

tijd aanwezig. 

Aile overige leden zijn op tijd en de stemming is goed. 

Vandaag is er weer een agenda en een notulen van de afgelopen bijeenkomst. 

Verder zijn er afspraken gemaakt over de oprichting van de GEM. AI deze bijeenkomsten die ik hier 

beschreven heb, zouden eigenlijk moeten gaan over deze oprichting. Echter nu zijn definitieve 

afspraken gemaakt en verschillende data 's geprikt om het een en ander te gaan bespreken. 

Om in de toekomst planningsproblemen te voorkomen zijn er al een aantal data's voor de rest van 

het jaar afgesproken . Op deze manier hoeven de teamleden niet altijd te zoe ken naar een gaatje in 

de agenda. 

Van nu af aan zal MK een notulen gaan maken van de bijeenkomsten. 

04-09-2007 

18-09-2007 

02-10-2007 

16-10-2007 

30-10-2007 

13-11-2007 

27-11-2007 

11-12-2007 
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Bijeenkomst 

Dinsdag 4-9-07 

Aanwezig: 

Rob Ottevanger RO 

Gerard van Gorp GvG 

Willem Gresnigt WG 

Marga Keijzer (not.) MK 

Remi Adriaansens RA 

Er is een notulen gemaakt van de afgelopen bijeenkomst. 

Er was meteen vanaf het begin te merken dat de sfeer goed was. Dit had er denkelijk mee te 

maken dat een aantal procedures goed waren doorlopen en dat ze een stapje verder waren. 

WG en RO kwamen een aantal minuten later binnen, ze hadden net bespreking gehad over een 

ander onderdeel van het project. Blijkbaar was dit ook goed verlopen. Dus de sfeer was meteen 

goed . 

RA en GvG gaven aan dat ze een half uur eerder weg moesten naar de volgende afspraak. 

Vandaag heb ik de mannen van Burgfonds mijn Vragenlijst gegeven en vriendelijk verzocht om mij 

deze retour te sturen. Ze reageerden positief, dus ik ga er ook vanuit dat ze dit ook zullen doen. 

Na even bij gekletst te hebben met de mannen van Burgfonds werd er van start gegaan met de 

vergaderi ng . 

WG begon de actiepunten door te nemen van de laatste notulen . Aan de hand van deze lijst werden 

dan de desbetreffende onderwerpen besproken. 

Er is momenteel een klein communicatieprobleem omtrent de hoogte van het talud. Burgfonds had 

gedacht dat de kosten voor de eventuele ophoging uit het potje van de GEM betaald zou worden. 

Maar dat was in het verleden niet zo besproken. Hier moeten dus duidelijke afspraken over worden 

gemaakt en het een en ander zal hierover op papier moeten worden gezet. 

Vandaag had RO een echte verteldag, hij vertelde het ene naar het ander verhaal en wilde op de 

een of andere manier er niet mee stoppen. Dit is natuurlijk wei allemaal leuk en gezellig, maar op 

deze manier komen ze nooit door de agendapunten heen. 

Verder waren er enige onduidelijkheden over de te maken kosten. Over dit onderwerp werden door 

iedereen nuttige tips aangedragen en er werd duidelijke taal gesproken. RA gaf hier nog aan dat we 

aan tafel zitten om de problemen gezamenlijk op te lossen . 

Zoals altijd, staan er toch weer punten in de actielijst die niet naar behoren zijn uitgevoerd. Deze 

punten worden dus weer verplaatst naar de nieuwe actielijst. 
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Deze keer viel me enorm op dat RO en GvG elkaar soms op een hele rare en vragende manier 

aankeken. Vol gens mij betekende dat zo iets van: daar hebben we het over gehad, maar gehoopt 

dat ze dat niet zouden aankaarten. 

WG spreekt Burgfonds aan op het feit dat 3-9 het contract met DCMR getekend moest zijn! "Hoe zit 

het daarmee". Hierop gaf RO als antwoord dat alles zo ver geregeld was, maar dat er aileen nog 

moest worden getekend. Dus alles was zo ver rond. WG zou hier dan bericht van krijgen. 

Tijdens deze vergadering was het wei overduidelijk wie het meeste aan het woord was. Dit was dan 

RO. Ik vond zelfs dat GvG vandaag wat aan de rustige kant was . Normaal geeft hij meer duidelijke 

input. 

WG gaf aan dat hij nog steeds wacht op een mail over de GEM. Wanneer komt die nu? RO en GvG 

waren van mening dat dezemail al enige tijd geleden verstuurd zou zijn. 

Na afloop van deze bespreking gingen RA en GvG er vandoor en WG en RO gingen verder met een 

volgende bespreking. 
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