
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Bespreekbaar maken van de samenwerking tijdens de projectontwikkelingsfase

Jost, S.

Award date:
2008

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/0a6a6cd7-ec59-47b6-ae7a-9b5c04e38481


4063 

samenwerkingsmeter 
Handleiding voor het gebruik van de samenwerkingsmeter. 

Februari 2008 



Introductie 
De samenwerkingsmeter is een resultaat van een afstudeeronderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven. 
Deze gebruiksaanwijzing kan gebruikt worden als praktische handleiding in de toepassing en implementatie van de 
samenwerkingsmeter gedurende de samenwerking. 

Momenteel wordt er steeds meer aandacht besteed aan het verbeteren van de samenwerking. Een van de middelen 
die kan toevoegen aan de verbetering is deze samenwerkingsmeter. 

Voor u ligt de gebruiksaanwijzing van de samenwerkingsmeter. Hierin wordt besproken hoe dit instrument te 
gebruiken is. Aan de hand van de samenwerkingsmeter is het mogelijk am te meten hoe de samenwerking verloopt 
tijdens de projectontwikkeling en dit bespreekbaar te maken. Vervolgens is het dan mogelijk am aan de hand van de 
resultaten de samenwerking te bespreken en tot een oplossing te komen. 

Deze handleiding is bedoeld voor aile teamleden die betrokken zijn bij de projectontwikkeling. 

Auteur: Sascha Jost 

Met dank aan: Ing. Henk Heijerman (PRC), Ir. Remi Adriaansens (PRC), Prof. Ir. Ger Maas (TU/e), Ir. Frans van 
Gassel (TU/e) en Ir. Ruben Favie (TUle) 
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Beschrijving 

Watis het? 

De is een programma waarmoo kan worden hoe de samenwerking verloopt tussen 
verschillende teamleden of partijen. De samenwerkingsmeter is een middel dat kan worden tijdens de 
samenwerking in projectteams. Met deze samenwerkingsmeter is het mogelijk om de samenwerking te 
maken en te achterhalen waardoor ze niet lekker verloopt. 

De samenwerking van een team vraagt. net als een gebouw. om onderhoud. Vandaar dat het noodzakelijk is om 
nAlinl'iiiAk (bijvoorbeeld een keer in de twee a dne maanden) deze samenwerkingsmeter in te vullen en gezamenlijk te 
bespreken. 
De samenwerking wordt gemeten aan de hand van een aantal factoren die tijdens mijn onderzoek naar voren zijn 
gekomen. 

Factor 1: Gemeenschappelijk doel 
Het is belangrijk dat de teamleden een gemeenschappelijk doel hebben en dat de doelen vom een bijeenkomst 
bekend zijn. Als de doelen niet voor 100 procent duidelijk is het moeilijk om met elkaar samen te werken en 
kunnen de teamleden zich niet voorbereiden. Hierdoor kan een project minder goed verlopen. 

Factor 2: Cultuur 
De cultuur die heerst een samenwerking aan hoe de teamleden met elkaar omgaan. Wat voor sfeer 

er en gaan de teamleden er gezamenlijk voor om de klus aan te pakken? 

Factor 3: Communicatie en taal 
Hoe wordt er omgegaan met de communicatie de samenwerking? Als de communicatie tussen de 
verschillende teamleden niet verloopt, kan de samenwerking gevaar lopen. 

Factor 4: Vertrouwen 
Zonder onderling vertrouwen kan een moeilijk Vertrouwen wordt hier bedoeld als je bereid 
bent je kwetsbaar op te stellen. Dus geven de teamleden open hun zwakheden en fouten toe? Wanneer er geen 
vertrouwen betekent dat er goon openheid is. Hierdoor kan de samenwerking lopen. 

Factor 5: Verantwoordelijkheid 
Een samenwerking kan verlopen als de teamleden zich verantwoordelijk voelen voor een project en de andere 
teamleden aanspreken op het niet nakomen van de afspraken. Het project kan sneller van de grand komen en beter 
verlopen. 
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Factor 6: Werkproces 
Zonder goed werkproces is het maar moeilijk samenwer1(en. Door het optimaliseren van het wer1(proces zal de 
samenwerking veel soepeler verlopen. 

Vonngeving 

De samenwer1(ingsmeter bestaat uit een invulblad dat hieronder in figuur 1 is weergegeven. 

T.alTllid l .- - _ ..... - _ .... - -..... -1 Hebben • ....,....Mn~doII? 1 -. .. --:, - .. _----_ .. - 1 

. w.... de dMIIn Ya1. venn beMnd? 1 
/n dit kader staan de zes .~ .. -~ .. --." 1 

5 Zi;1 uwtlilolnen cIDeIIn vanUt IM'~ ~ amec:rvwen? 1 

actoren van samenwerken. 
\--: ~ 821;1 ... _ ....... _ .. _, 

1 

-" 
7Gnw1C11~ ..... DtII .... komen? 1 

:~' 
8_ .. ___ 

1 
Is,._ ...... lo' ....... , 1 
lC_ ..... ---' 1 

1,\ 11 
Wotden 8M he( begin.,.....~ .... ~z:aken ~1 1 

_._ 4-~1 
12 ~.- .... - 1 

':"' 
1 Gun de ~ er fMI z'n .... WOOl' omaldlB goad .... Ie~? 1 

/n dit kader staan de vragen ,.' .. ~.~~¥OOfde_ 
weergegeven. ~ 

15 Wordl.tUIan.~om nog~ 
1e 

=~-----17 ,do_ ' -...-, 

~~:t -
,~ VrwgenZltOtrt .... tii· ..... e..-.? 1IV __ .. ___ on_, __ 

1- :!': _. .. _~--on_-
VU/ hier het antwoord op de ~=:===:==:""'en~D..wer? vragen in. 11-

~tr: __ I 
23 21;1 .. ___ 

ac ...... VOQf 1CCJ% WktIIIIk ... u voor .... lIWOoIdlilk ..-.r? 

- ---2 
211 _. .. _ __ ...... __ .. _ ,.. 

I~· i~, 
7l ........ 1i(IIfdI? 
21 Zijl ....... nauen ...... ~_ 
~2I;1-- ... bij .. _~_ 

I' 
~ ......... wn...,alt? 

~! 
3' ........ VCIOI1iltW? 
S'l Gocien de ................ c:nvoor....,.? 33 21;1 .. _ ...... _ 

Vu/ hier het aanta/ ~{ 
~ l.MG u ... ......,.. dcor 'IOOIt de ..... c:n.I? 

1'1 
: lCifIIr*t......."ook~ "'tlUncle"voor hen. ~ 

I 
21;1 .. _--_ ... __ 

eam/eden in. 

Figuur 1: Tabb/ad '/nvu/b/ad' 
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Hoe werkt het? 

De samenwerkingsmeter bestaat uit een vragenlijst en meerdere resultatenbladen. De bedoeling is dat elk teamlid 
deze vragenlijst invult. De uitslag kan worden weergegeven per persoon of per partij. Het programma maakt 
vervolgens automatisch een webdiagram met de verwerkte resultaten. Ten slotte kunnen de resultaten worden 
besproken en kunnen er afspraken worden gemaakt. De samenwerkingsmeter bestaat uit vier stappen: 
Stap 1: Vragenlijst invullen (per teamlid) 
Stap 2: Resultaten 
Stap 3: Bespreken en vergelijken van de resultaten. 
Stap 4: Hoe te implementeren? 

Na het volledig invullen van de lijst ontstaat er een webdiagram waar de knelpunten met betrekking tot de 
samenwerking uit kunnen worden afgelezen. De dalen in het webdiagram geven aan dat er knelpunten kunnen 
ontstaan. Dit diagram kan als hulpmiddel gebruikt worden om de knelpunten met de andere teamleden te bespreken. 

Stap 1: Vragenlijst invullen 

Om het invulblad te kunnen invullen moet u het Excel programma 'De Samenwerkingsmeter' invullen. Op het eerste 
tabblad 'invulblad' staan dan de vragen die betrekking hebben op de 6 factoren van samenwerken. Elk teamlid vult 
deze lijst helemaal in door de vragen te beantwoorden en een '1 ' te plaatsen bij wei, soms of niet. Het is belangrijk de 
vragen eerlijk te beantwoorden en er niet al te diep over na te denken. 

Hieronder in figuur 2 staan een aantal vragen als voorbeeld weergegeven. Aan de rechterkant kunnen de antwoorden 
worden ingevuld. Dit staat aangegeven met de rode pijl. 

Factoren Vra en 
1 Hebben de leamleden een gemeenschappelijk doeI? 
2 Hebben de teamleden een gemeenschappelijk doeI tijdens de bijeenkomst? 
3 Waren de doelen van Ie voren bekend? 
4 Worden de doeIen regelmatig en gezamenlijk geherfoonuleerd? 
5 Zijn uw taken en doelen vanuil uw werkgever duidelijk omschreven? 

6 Zijn aile personen op lijd, tijdens de bijeenkomsten? 
7 Geven de teamleden aan als ze te laat komen? 
8 Begroeten de leamleden elkaar vriendelijk? 
9 Spreken ze in de 'je' -vorm? 

10 Praten ze over prive-zaken? 
11 Worden aan het begin van de bijeenkomst eerst algemene zaken besproKen? 
12 Wordt er duidelijke taal gesproKen? 

...... _________ , 13 Gaan de teamleden er met z'n allen voor om de klus geed aan Ie pakken? 

Figuur 2: Fragment van het invulblad 
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Stap 2: Resultaten 

Ais aile teamleden de vragen beantwoord hebben, is op het tabblad 'webdiagram' het resultaat af te lezen. De 
resultaten zijn weergegeven door middel van een lijn in het webdiagram. Het is de bedoeling dat aile teamleden hun 
eigen webdiagram uitprinten en meenemen naar de bijeenkomst (dit kan natuurlijk oak ter plekke worden gedaan, 
maar dan moet er een computer bij de bijeenkomst aanwezig zijn). Tijdens de bijeenkomst met de andere teamleden 
kunnen de resultaten dan naast elkaar worden gelegd en besproken worden. 

Ais aile teamleden de vragen op een tabblad invullen, kan het gemiddelde van de score worden weergegeven. Dit kan 
ook interessant zijn om de gegevens van twee verschillende partijen te vergelijken. Deze resultaten staan 
weergegeven op het tabblad 'gemiddelde webdiagram'. 

Hieronder in figuur 3 staat nu het resultaat van een teamlid weergegeven. Het resultaat is beter na gelang de lijn zich 
meer aan de buitenkant van het webdiagram bevindt. 

Verantwoordelijkheid 

Figuur 3: Webdiagram 
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Gemeen05Chappelijit doel 
10 

VOf1rOuwen 

Conwnunicatie en ta.1 

Hiemaast in het 
webdiagram staan nu de 6 
factoren van samenwerken 
weergegeven. Hierin is te 
zien dat bijvoorbeeld, 
Cultuur, Werkproces en 
Communicatie heel goed 
scoren. Echter bij 
GemeenschappeJijk doer 
ontstaat er een knelpunt. 
Dus hier zal in de toekomst 
meer aandacht aan 
besteed moeten worden. 
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Stap 3: 8espreken en vergelijken van resultaten 

Nu elk team lid de resultaten uitgeprint heefl kunnen deze worden vergeleken met de resultaten van de andere 
teamleden. Hiervoor kunnen de webdiagrammen naast elkaar gelegd en vergeleken worden. Als de webdiagrammen 
naast elkaar liggen valt meteen te zien bij welke factor de teamleden anders antwoorden. 

.... 

(N ................ __ 

12 

--

--10 

-
Figuur 4: Webdiagram 
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Hiemaast zijn de resultaten van 
twee verschillende teamleden 
weergegeven. Hierin is te zien dat 
de resultaten zich hoofdzakelijk aan 
de buitenkant van het webdiagram 
bevinden. Echter bij vertrouwen 
ontstaat er een knik in de lijn. Dus 
hier zit iets niet goed. Dit zou nu 
besproken moeten worden onder de 
teamleden. Er moet nu achterhaald 
worden waarom de leden er zo over 
den ken en hoe dit knelpunt uit de 
wereld te helpen is. 

Door nu door te vragen aan de 
teamleden en open te praten over 
het onderdeel vertrouwen kunnen 
de problemen boven water worden 
gehaald. Om dit op te lossen staan 
een aantal punten weergegeven in 
de volgende stap. 
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Stap 4: Hoe te implementeren? 

Ais duidelijk wordt dat er een knelpunt is tijdens het samenwerken, moet er bekeken worden hoe dit op te lossen is. 
Hiervoor zijn in de literatuur verschillende methoden te vinden. Hieronder wordt besproken hoe deze problemen 
bespreekbaar kunnen worden gemaakt en hoe ze opgelost kunnen worden. Door open te praten met de teamleden, 
kan worden gekeken hoe de samenwerking verbeterd kan worden. 
Ais er in de resultatenlijn een grote knik zit tegenover de ideale lijn dan moet dit worden besproken. Hiervoor is het de 
bedoeling dat de teamleden onderling in gesprek komen over het desbetreffende knelpunt. Vragen die hierbij gesteld 
kunnen worden zijn: 

Waarom denkt u zo hierover? 
Hoe is dit gevoel ontstaan? 

• Mist u een stuk openheid? 
Hoe denkt u dat de kneipunten kunnen worden opgelost? 

Hieronder staat een aantal hulpmiddelen om de knelpunten op te lossen. 

Gebrek aan vertrouwen 

Het is natuur1ijk wei moeilijk om het gebrek aan vertrouwen zomaar op te lossen. Er zijn echter wei een paar 
hulpmiddelen te vinden in de literatuur die ingezet kunnen worden. 

Kennismakingsoefening (dit doet men aileen in het begin van een samenwerking) 
Feedbackronde 
Ontspannende activiteit (teambuilding) 
Openheid creeren 

Het beste middel om het vertrouwen te verhogen is om open met elkaar te praten. Op den duur zal er een betere 
band ontstaan en zal het vertrouwen ook toenemen. 

Cultuurproblemen 

Tijdens een samenwerking kan het zo zijn dat teamleden met verschillende culturen zullen moeten samenwerken. 
Omdat in elk bedrijf een ander bedrijfscultuur heerst, zal de samenwerking in het begin even wennen zijn. Maar door 
vaker met de teamleden te praten en open tegen elkaar te zijn kunnen knelpunten opgelost worden. 

Kennismakingsoefening 
Feedbackronde 

• Voortgangsbespreking 
Openheid creeren 
Afspraken maken over de aanpak van de samenwerking 
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Gemeenschappe/ijk doe/prob/emen 
Het is van groot belang dat er duidelijke taal wordt gesproken met de verschillende actoren. Door met de actoren te 
praten kan een gemeenschappelijk doel worden geformuleerd. Verder hebben de afzonderlijke partijen ook nog eigen 
doelen, door hier open over te praten kunnen deze duidelijk worden weergegeven en kunnen de andere partijen hier 
ook rekening mee houden. 

• Doel uitspreken 
Doelen gezamenlijk herformuleren 

Communicatie- en taa/prob/emen 
Duidelijke afspraken maken over de communicatie en de aanpak hiervan. Hiervoor is het belangrijk dat er een zo 
volledig mogelijk communicatieplan wordt uitgewerkt. Vervolgens moet er dan worden afgesproken met de 
belanghebbenden dat er volgens het betreffende plan wordt gecommuniceerd. 

Communicatieplan opstellen 
Openheid creeren 

Veraniwoorde/ijkheidsprob/emen 
Om goed met elkaar te kunnen samenwerken is het belangrijk dat de teamleden voldoende recht hebben om te 
spreken. Verder is het belangrijk dat de teamleden voor 100 procent weten waar ze voor verantwoordelijk zijn. Ais 
men hiervan niet voldoende op de hoogte is, komt een goede samenwerking maar moeilijk van de grond. 

Teambeloningen 
Publicatie van (team)doelstellingen 
Regelmatige voortgangsbesprekingen 
Afspraken maken over de verantwoordelijkheid van de teamleden 

Fa/end werkproces 

Een van de problemen die steeds weer optreden is het falende werkproces. Dit kan onder andere verbeterd worden 
door meerdere stappen vast te leggen en duidelijke afspraken te maken over de samenwerking. Hiervoor zullen 
regelmatig agenda's gemaild moeten worden. Verder is het belangrijk dat de notulen tijdig worden uitgewerkt en dat 
hierin de taken van de teamleden worden beschreven, zodat bij een volgende bijeenkomst dit ook gecontroleerd kan 
worden. 

• Afspraken maken over het werkproces 
• Agenda's en notulen tijdig uitwerken en mailen 
• Eventueel iemand aanwijzen om het proces te bewaken 

Over het algemeen kan gezegd worden dat door een meer open omgang met de verschillende teamleden/partijen 
heel wat problemen opgelost kunnen worden. Het is de kunst om het vertrouwen te winnen van de teamleden/partijen. 
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"Vee I succes met de samenwerkingsmeter." 
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