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Voorwoord 
In de zomer van 2006 werd door Paul Scholten van bouwmanagementbureau Archiment mij he! 

verzoek gedaan een onderzoek le verrichten naar DBFMO-aanbestedingen. Aangezien di! lhema 

in de Nederlandse vastgoedwereld nog een redelijk nieuwe ontwikkeling is, ging ik graag op di! 

verzoek in. Di! omdal ik om mij heen steeds meer de vraag zag groeien naar he! integraal 

aanbieden van vastgoedobjecten. De combinatie tussen wetenschappelijk onderzoek en praklijk 

sprak mij hierbij erg aan. 

Mijn dank goat daarom ten eerste uit naar Archiment en VolkerWessels voor he! mogelijk maken 

van he! onderzoek en he! vertrouwen dot zij mij hebben gegeven om mee le lopen bij twee grote 

concurrenliegevoelige projecten. Zij hebben mij de vrijheid gegeven om een eigen weg in le slaan 

en mij op een constructieve wijze begeleid gedurende he! onderzoek. lk heb erg veel geleerd van 

de praklijksituaties die ik voorgeschoteld kreeg en heb di! als een erg leuke en interessante tijd 

ervaren. Graag wil ik de volgende mensen extra bedanken die naast begeleiding van he! 

onderzoek mij veel over de praklijk hebben bijgebracht: 

Paul Scholten, voor de krilische begeleiding en he! vertrouwen dot hij mij heeft gegeven 

binnen de organisalie. 
Laurens Elmendorp, voor de kansen die hij mij heel! geboden om ervaring op le doen binnen 
de praktijk van integraal samenwerken. 

Ben Elsenaar, voor de vele praktische ervaringen die hij met mij heel! gedeeld en zijn brede 
netwerk waar ik gebruik van heb mogen maken. 

Martijn Oude-Luttikhuis, voor he! sparren over de verschillende onderwerpen die zich 
voordeden in de praktijk . 

Verder heeft Hans Kleine van de Technische Universiteit Eindhoven een speciale rol vervuld omdat 

hij, naast begeleiding ook veel aandacht heel! geschonken aan persoonlijke ontwikkeling, prive 

omstandigheden en een scherpe aansturing tot he! ontwikkelen van diverse management skills . 

Verschillende personen hebben mij begeleid bij he! vormgegeven van mijn onderzoek, die ik 

hiervoor wil bedanken. Bert van Eekelen van de Technische Universileit Eindhoven voor zijn 

begeleiding vanuit zijn brede praktische kennis met belrekking tot project- en procesmanagement . 

Mirjam Bult-Spiering van de Universiteit Twenle, die al veelvuldig onderzoek heel! verricht naar 

Publiek Private samenwerkingsvormen en mij een aantal malen heel! geholpen bij he! onderzoek. 

Di! onderzoek was bovendien niel mogelijk geweest zonder de medewerking van verschillende 

personen die in de praklijk met de verschillende samenwerkingsvormen bezig zijn. Door hun hulp is 

he! mogelijk geweest veel praklische inzichten le verwerven. Van de velen die mij verder hebben 

geholpen goat mijn dank vooral uit naar: 

Laurens Elmendorp 
Richard Wikaart 

Eric Naafs 
T oine van Lie bergen 

Ard Pieter de Man 
Hennes de Ridder 

Cyrrile Duchateux 
Joke Pieterse 
Edwin Kaats 

Frans van Gassel 
Martin van Heuckelum 

Constalijn Berning 

Loes Driesen 
Doan Vermeer 

Tibor Goosens 
Ad den Otter 
Angela van Nordennen 

(Directeur Bouw- en Vastgoedontwikkeling, VolkerWessels) 
(Accountmanager lmtech) 

(Projectmanager, DIF, Dutch lnfrastucture Fund) 

(Projecldirecteur Landslad Groningen, VolkerWessels) 
(Professor Technische Universiteit Eindhoven) 

(Grondlegger van he! Living Building Concept, TU Delft) 
(Manager Kondor Wessels Projecten, DBFMO Doetinchem) 
(Bidmanager Landstad Groningen. VolkerWessels) 
(Auteur 'Organiseren tussen organisaties' Twynstra Gudde) 

(Portfolio begeleider Technische Universiteit Eindhoven) 

(projectmanager integrale projecten Strukton) 
(manager PPS aanbesledingen Arcadis) 

(ING Real Estate en alumnus CM&E) 
(onderzoeker PPS HBG en alumnus CM&E) 
(onderzoeker SBR en alumni ADMS) 
(docent ADMS Technische Universiteit Eindhoven) 
(Alumnus CM&E) 

Zij hebben tijd vrijgemaakt voor he! geven van interviews, leverende benodigde informatie en 

gaven feedback op mijn ondervindingen . 
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Als laatste wil ik ervan gebruikmaken een aantal mensen uit mijn priveleven extra te bedanken. Ten 

eerste mijn ouders, die naast het mogelijk maken van mijn studie, vooral veel hebben geluisterd 

naar mijn verhalen, kritisch waren over mijn onderzoek en mij hebben gesteund wanneer dot nodig 

was. Deze lieve mensen hebben altijd in mij geloofd, ook toen ik van het speciale onderwijs 

afkwam en advies voor het beroepsonderwijs kreeg. Op het fundament dot zij hebben gelegd is 

het voor mij mogelijk geweest een universitaire studie al te ronden. Dus Pap en Mam, bedankt! 

Verder wil ik twee goede vrienden Hendrik van de Mortel en Ben Nagengast extra noemen voor 

het sparren over diverse onderwerpen en het op de 'juiste' momenten drinken van een biertje . 

Het bleek niet zo gemakkelijk om grip te krijgen op het thema samenwerking. Samenwerken is zo'n 

veelvuldig begrip dot het gevaar dreigt te verdrinken in algemene begrippen en anekdotes. Moor 

juist deze brede veelvuldigheid maakt samenwerken zo fascinerend. In de bouw is vrijwel ieder 

project en team anders en vooraf is moeilijk te voorspellen welke aandachtspunten daadwerkelijk 

een rol goon spelen. Oeze varieteit heeft het onderzoek en de praktijksituaties van begin tot eind 

boeiend gehouden en ik heb er don ook met veel plezier aan gewerkt. 

Eindhoven, dinsdag 9 oktober 2007 

Maik Knuiman 



• • 
• • 
• • 

Samenvatting 

Marktwerking richting integraal samenwerken en DBFMO 

Het beset dot het 'traditionele' bouwproces niet meer voor ieder bouwproject leidt tot de 

gewenste waarden speelt al tientallen jaren. De bouwsector kiest steeds vaker voor integrale 

samenwerking om oplossingen aan te bieden voor veelal complexe vraagstukken . 
• lntegraal samenwerken Bij integrale samenwerking werken organisaties en personen als een team aan de meest geschikte 

oplossing. Door deze focus op het totaalconcept komt de eindgebruiker veel meer centraal te 

staan. • • • • • • • • • 
• • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • • 

Keuze tot lntegraal 

samenwerken 

DBFMO 

Aanbleden totaal 

oplosslng 

De partners ondersteunen en versterken elkaar (synergie) door het op interactieve wijze bij elkaar 

brengen van de huisvestingsvraag. Deze samenwerking is wenselijk voor integratie van de fasen in 

de levenscyclus (parallel in plaats van serieel werken, oftewel horizontale integratie), voor 

integratie van disciplines (interactief in plaats van directief, oftewel verticale integratie) en 

samenwerking op verschillende organisatieniveaus voor onder andere het gezamenlijk managen 

van de overgenomen risico's (horizontale in plaats van verticale organisatie). lntegraal 

samenwerken hoeft overigens geen betrekking te hebben op het hele project, dot wil zeggen op 

alle fasen, op alle disciplines of op het totale projectrisico. Het kan zich ook beperken tot specifieke 

delen ervan. Door op deze manier samen te werken verwacht men te komen tot de volgende 

voordelen: 

Levering van totaaloplossing aan de eindgebruiker door een organisatie (consortium); 

Gezamenlijke risicobeheersing; 

Klantgerichter werken; 

Betere verhouding van prijs en kwaliteit; 

Vermindering van risico's en faalkosten . 

Deze voordelen van integraal samenwerken ten opzichte van het ' traditionele' bouwproces goat 

niet op voor ieder project. Echter wanneer voornamelijk de complexiteit, omvang en risico 's van 

het project groot genoeg zijn, don worden de kosten en moeite voor een integrale aanpak steeds 

interessanter . 

Een van deze integrale samenwerkingsvormen is DBFMO. DBFMO stoat voor Design, Build, Finance, 

Maintain and Oporate, het behelst in hoofdzaak het ontwerpen, bouwen, inrichten, onderhouden, 

financieren en ter beschikking stellen van een bouwwerk door een consortium van private partijen 

aan de publieke sector . 

Gedurende de looptijd van het contract, circa 25 jaar no gebruikgerede oplevering, wordt het 

gebouw onder andere onderhouden en zullen huisvestingsdiensten worden geleverd. Het 

consortium zal dus niet alleen zorg dragen voor het ontwerp en de realisatie, moor ook voor de 

exploitatie, het beheer en onderhoud. Oftewel, het consortium wordt verantwoordelijk voor vrijwel 

de totale te creeren (bouwkundige) waarden tijdens de gehele levenscyclus van het gebouw . 

DBFMO v.s. Tradltloneel Een van de grootste verschillen tussen DBFMO en het traditionele proces is dot traditioneel allemaal 

losse werkzaamheden aangeboden worden en bij DBFMO de opdrachtgever een contract 

aangaat met een consortium dot hem voorziet van een totaaloplossing. De verschillende 

disciplines, die traditioneel opgesplitst worden door contracten, zijn bij DBFMO alien 

samengevoegd tot een consortium. Het consortium zal verantwoordelijkheid dragen voor de 

waarden die gecreeerd wordt tijdens de gehele levenscyclus van het project. Deze partijen zullen 

gezamenlijke beslissingen nemen op basis van deze levenscycluskosten, waarvoor integrale 

samenwerking gewenst is . De risico's, winst en opbrengsten worden onder de deelnemende 

partijen verdeeld en complexere risico 's kunnen op deze wijze door meerdere partijen gedragen 

worden. Dit alles vraagt om een andere juridische, organisatorische en financiele benadering die 

de samenwerking een eigen karakter geeft . 
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Noodzaak tot sturing op de informe/e kant van de samenwerking 

Ondanks succesvolle voorbeelden is men niet onverdeeld positief over met integrale 

samenwerking tot stand gekomen projecten. Uit een orienterend onderzoek kan opgemaakt 

worden dot er tijdens het samenwerkingsproces strubbelingen optreden die vooral ontstaan door 

gebrek aan kennis en ervaring van de informele 'sociologische' kant van deze samenwerking . 

Hieruit blijkt dot een gedeelte van de meerwaarde van de integrale samenwerking tijdens de 

planvormingsfase binnen DBFMO-consortia verloren goat door een moeizaam verlopende 

informele 'sociologische' kant van samenwerken. 

Om deelnemende partijen en teamleden te ondersteunen bij deze informele kant van integrale 

samenwerking tijdens zijn de voornaamste informele 'sociologische ' aandachtspunten 

geanalyseerd en is een inventarisatie verricht naar mogelijke instrumenten en vaardigheden om 

deze aandachtspunten (bij) te sturen. Om de doelgroep hierover te informeren is een aparte 

Handreiking geschreven met daarin de belangrijkste ondervindingen van dit onderzoek. Bovendien 

is er een aparte notitie geschreven met specifieke conclusies en aanbevelingen voor het 

afstudeerbedrijf . 

Komen tot een Handreiking 

Om tot de Handreiking te komen zijn een drietal grote onderzoeksfasen verricht. 

1. Typologie samenwerkingsvormen 

lntegrale samenwerking zoals DBFMO, is in de Nederlandse bouwsector nog een relatief 

onbekende samenwerkingsvorm gebleken. Er was don ook relatief weinig theoretische kennis 

hierover te vinden. Aangezien er in vele andere branches al wel veelvuldig in integraal 

samenwerkingsverband gewerkt wordt is ten eerste gekeken of er samenwerkingsvormen 

voorhanden zijn die eventueel vergelijkbaar zijn met de DBFMO-samenwerking. Daarvoor zijn een 

tiental kenmerken ge'lnventariseerd, waarmee samenwerkingsvormen onderscheiden kunnen 

worden. 

Daaropvolgend zijn de kenmerken van de DBFMO-samenwerking geconfronteerd met de 

kenmerken van samenwerkingsvormen die vallen onder de typologie van lntegraal samenwerken. 

Hieruit volgen een tweetal 'vergelijkbare' samenwerkingsvormen namelijk, allianties en partnering, 

waarvan de overeenkomsten en verschillen met de DBFMO-samenwerking verder zijn belicht. 

Partnering en allianties hebben zowel onderling a ls met de DBFMO-samenwerking veel 

gelijkenissen. Echter is !evens uit de inventarisatie gebleken dot er een inconsistentie 

waarneembaar is binnen de kenmerken van allianties en partnering zelf. Zo kan een a lliantie 

bestaan uit een of meerdere partners, die don wel van unieke als overeenkomstige discip line zijn . 

Wat de vergelijking met DBFMO aanzienlijk bemoeilijkt heeft. 

Kaats et al. (2006) onderscheiden vier grondvormen van 'organiseren tussen organisaties '. Zowel 

partnering, allianties en DBFMO vallen alien onder d e grondvorm 'ondernemend samenwerken'. 

Dot de gekozen samenwerkingsvormen ieder vallen onder dezelfde grondvorm (typologie ), p leit 

ervoor dot er gelijkenissen zijn tussen de verschillende samenwerkingsvormen. 

Ondanks de genoemde verschillen binnen de samenwerkingsvormen partnering en allianties zelf, 

zijn er dus ook veel samenwerkingsverbanden die 'vergelijkbaar' zijn aan de DBFMO

samenwerking. De DBFMO-samenwerking kan zelfs gezien worden als een multipartneralliantie. 

Rekening houdende met de verschillende inconsistenties zijn don ook de verschillende informele 

'sociologische' aandachtspunten die uit deze drie samenwerkingsvormen naar voren komen 

verder onderzoc ht. 
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2. lnformele aandachtspunten 

Om de infarmele kant van het integrale samenwerkingsproces effectief te kunnen (bij)sturen zijn de 

voornaamste informele 'sociologische' aandachtspunten geanalyseerd. Wanneer deze 

aandachtspunten bekend zijn konden de instrumenten en vaardigheden die hierop aangrijpen 

worden ge·inventariseerd en afgestemd warden op de noodzaak van de huidige praktijksituatie . 

De volgende aandachtspunten zijn no een uitgebreide inventarisatie en clustering vastgesteld als 

voornaamste infarmele 'sociologische' aandachtspunten van het integrale samenwerkings-proces 

tijdens de planvormingsfase binnen DBFMO-consortia: 

lnformele Soclologische aandachtspunten: 

1. Opportunlsme 

2o. lnltleel vertrouwen 

2b. Cognltlef vertrouwen 

2c. Affectlef vertrouwen 

3. Commitment 

4. Gezomenlljke doelstelllng 

5. Openheld 

6. Teamwork 

7. Persoonlljkheld 

80. Orgonlsotlecoltuur 

8b. Mlcrocultuur 

9. Belongen 

10. Confllcten 

11. Beslultvormlng 

12. Verwochtlngen In expertise 

13. Communlcotle 

14. Relotle 

Opvallend is dot uit de inventarisatie van deze aandachtspunten er geen direct verschil waar te 

nemen is tussen aandachtspunten voor partnering, allianties of DBFMO. Hieruit kan verondersteld 

worden dot de getrokken conclusie: dot deze samenwerkingsvarmen dezelfde typologie hebben, 

valide is . 

Bij management van het samenwerkingsproces is het van belong om rekening te houden met de 

causaliteit tussen aandachtspunten. Oftewel, het effect van acties op de positie van de partner, 

diens reactie en de gevolgen daarvan op de eigen positie. Daarom is no de inventarisatie de 

causaliteit onderzocht. 

De inventarisatie van de aandachtspunten en de analyse op causaliteit hebben geleidt tot een 

synthese die als uitgangspunt voor het vormgeven van de Handreiking heeft gediend . 

Voornamelijk de causale relaties van oorzaken en gevolgen die hieruit volgen hebben geleid tot 

een volgorde van interventiemomenten voor de gebruiker van de Handreiking. Hierbij moet wel als 

kantekening geplaatst warden dot voor de weergave van een proces vele variaties mogelijk zijn . 

Gezien de complexiteit van de causaliteil en ordening van de aandachtspunten zijn de resultaten 

don ook enkel gehanteerd ter bepaling van de volgordelijkheid van een aantal 

interventiemomenten en aanbevelingen in de Handreiking . 

3. lnstrumenten en vaardigheden voor bifsturing van de samenwerking 

Met gebruik van de ontwikkelde theoretische inzichten over de informele 'sociologische' 

aandachtspunten, is een inventarisatie verricht naar instrumenten en vaardigheden om deze 

aandachtspunten beter te kunnen (bij)sturen en beheersen. Uiteindelijk zijn er 32 sturingsmethoden 

geselecteerd en opgenomen in de Handreiking . 

Middels andere empirisch onderzoeken is van vele van deze instrumenten aangetoond dot zij de 

slaagkracht van een integraal samenwerkingsverband aanzienlijk kunnen vergroten. Opvallend is 

don ook te noemen dot in de bouwpraktijk deze instrumenten moor met mate gehanteerd 

worden. Middels de ontwikkelde Handreiking is getracht een aanzet te maken om deze 

instrumenten in de bouwpraktijk te implementeren . 
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Handrelklng 

Eindresultaat 

Uit de verkregen theoretische kennis is een Handreiking samengesteld die nog aan de hand van 

een workshop (groepsinterview) bij een expertpanel geverifieerd is. Uiteindelijk heeft dit onderzoek 

geleidt tot een Handreiking met dit ondersteunende Onderzoeksrapport en Toelichting . 

Doel van dit onderzoek was: 'Het ontwikkelen van een Handreiking waarmee in DBFMO-consortia 

deelnemende partijen tijdens de planvormingsfase ondersteund worden in de informele 

'sociologische' kant van het integrale samenwerkingsproces, door de aandachtspunten met 

bijhorende instrumenten en vaardigheden voor (bij)sturing hiervan, te onderzoeken'. Ondanks dot 

er altijd verbeteringen en aanvullingen mogelijk zijn en het een iterotief advies blijft, is deze 

doelstelling naar mijn mening ruimschoots behaald. Het is zelfs zo dot de Hondreiking niet enkel 

toepasbaar is op de DBFMO-samenwerking, moor door de breedte van het onderzoek en de 

conclusies met betrekking tot de typologie ook gehanteerd kan worden voor de bijsturing van 

vergelijkbare integrale samenwerkingsprocessen zoals allianties en partnering . 

Afsluitend zou ik graag de volgende uitspraak van Sir Winston Churchill, gezien de lase waarin de 

bouw zich momenteel (2007) verkeerd, willen gebruiken: 

"Dit is nog niet het einde. Dit is zelfs niet het begin van het einde. Dit is hooguit het einde van het 

begin." 

Het enige wot mij nog rest is eenieder een prettige en succesvolle samenwerking te wensen . 

Maik Knuiman 
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Marktgroei richtlng 

innovatieve 

aanbestedingsvormen 

DBFMO-projecten van 

strategische waarden 

lnleiding 
Al enkele jaren is het beset in de bouwwereld groeiende dot de tradilionele manier van bouwen 

voor verschillende projecten niet de gewenste waarde oplevert. Vooral sinds de Parlementaire 

Enquete word! op veel niveaus binnen deze bedrijlstak gezocht naar varianten op het 

traditionele bouwproces, waorbij waardecreatie voor de eindgebruiker centraal stoat. (Doree 

en Van der Veen., 1999; Scheublin en Voordijk, 2000) 

Vandaag de dog (2007) zijn er vele ontwikkelingen te zien die alien proberen bij te dragen aan 

bouwprocesinnovatie en zo aan de verbetering en versterking van de bouwsector. He! 

evenement 'Metamorfose van de Bouw' dot plaatsvond op 14 december 2006, markeert 

volgens oud voorzitter van de Regieraad Bouw Jan Hovers de verandering die het bouwproces 

de komende jaren door zal maken, om zo tot een gezonde sector te komen. (Regieraad Bouw, 

2007) 

Het beset dot het 'traditionele' bouwproces niet meer voor ieder bouwproject leidt tot de 

gewenste waarden, speelt al tientallen jaren. Er zijn don oak verschillende aanbestedingsvormen 

bijgekomen die hierin verandering hebben gebracht (Turnkey, design & construct etc.) Vele van 

deze vormen vallen onder de noemer van Publiek-Private-samenwerking (PPS). Het is al ruim lien 

jaar geleden dot bouwprocesinnovatie in de vorm van PPS werd ge·lnitieerd binnen de 

Nederlandse bouwbranche. (Bult-Spiering en Blanke, 2005) 

Nu, media 2007, komt de toepassing van de momenteel uiterste aanbestedingsvorm van PPS: 

Design, Build, Finance, Maintain and Operate (DBFMO) op gang voor gebouwgebonden 

overheidsprojecten. Gebouwgebonden DBFMO behelsl in hooldzaak het ontwerpen, bouwen, 

inrichten, onderhouden, linancieren en ter beschikking stellen van een gebouw aan de publieke 

sector door een consortium van private partijen. Gedurende de looptijd van het contract, circa 

20 tot 30 jaar no gebruikgerede oplevering, word! he! gebouw onder andere onderhouden en 

zullen huisvestingsdiensten warden geleverd. Het consortium zal dus niet alleen zorg dragen voor 

het ontwerp en de realisatie, moor oak voor de exploitatie, het beheer en onderhoud. Oltewel, 

het consortium word! verantwoordelijk voor vrijwel de totale le creeren (bouwkundige) waarden 

tijdens de gehele levenscyclus van het gebouw. (Rijks Gebouwen Dienst, 2006) 

Veel van de partijen binnen een consortium zullen risicodragend meeparticiperen. De 

aanbesteding word! gegund aan het consortium die een aanbieding doet met de beste prijs

kwaliteitverhouding. Het contract zal gebaseerd zijn op de Total Cost of Ownership (TCoO), 

ofwel de totale kosten over de gehele contractduur van hetgeen dot aangeboden wordt. 

Hierdoor zal de samenwerking en besluitvorming lijdens de planvorminglase gericht zijn op de 

gehele levenscyclus van he! project (Kenniscentrum PPS, 2007). Om tot een gunstige prijs

kwaliteitverhouding le komen en te waarborgen dot de TCoO gelundeerd is, zullen verschillende 

disciplines tijdens de planvormingslase met elkaar samenwerken . 

De veelal complexe prajecten waarbij gekozen word! voor een DBFMO-aanbesteding betrellen 

doorgaans grate maatschappelijke projecten zoals de Tweede Coentunnel, het Minislerie van 

Financien, grate detentiecentra etc. Vaak zijn deze prajecten voor zowel de opdrachtgevende 

publieke sector als de aanbiedende marklpartijen van grate betekenis. De meeste 

aanbestedingen krijgen veel media-aandacht en zijn van grate waarde voor de deelnemende 

partijen. Daarnaast brengt het gegund krijgen van dergelijk soort projecten vaak een 

aanzienlijke hoeveelheid werk en dus omzet met zich mee. De deelnemende partners zijn 

doorgaans grate nationale of zells internationale concerns. De samenwerking tussen deze 

partijen is veelal van strategisch belong, alleen al omdat er weinig andere partijen beschikbaar 

zijn voor dergelijk soort grate projecten. De noodzaak tot een goedlopend samenwerkings

proces mag don oak duidelijk zijn. (IV-l; 2006) 
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lnformele 'soclologische' Door de opdeling in autonome contracten en verantwoordelijkheden wordt de besluitvorming in 
kant 

Beperkle kennls en 

ervaring 

l. l 

l.2 

het traditionele bouwproces ge·lnitieerd door hierarchische patronen en daarmede is de 

informele kant van samenwerking van ondergeschikt belong. Bij integrale samenwerkings

processen zoals DBFMO dragen partijen daarentegen een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

over het eindproduct, waardoor de hierarchische besluitvorming plaats maakt voor 

gezamenlijke besluitvorming. Anderzijds hebben zij eenieder hun eigen belangen voor deelname 

aan de samenwerking, moor zijn zij wel van elkaar afhankelijk. Hierdoor speelt de informele kant 

een grotere rol ten opzichte van de 'traditionele' samenwerking. Daarnaast blijkt uit een 

onderzoek van Ertel!, Weiss en Visioni (2001) dot vele samenwerkingsverbanden inhoudelijk goed 

gestuurd worden, moor dot relationeel en daarmede de informele kant onderbelicht blijft. Juist 

deze kant blijkt op basis van ervaring en observaties de belangrijkste faalfactor . 

Binnen de Nederlandse bouwsector is in dergelijk soort integrale samenwerkingsverbanden zoals 

DBFMO-consortia nog beperkt samengewerkt. (Ministerie van Financien, 2007) Uit orienterende 

gesprekken en literatuurstudie blijkt dot hierdoor nog weinig kennis en ervaring is opgedaan met 

de informele kant van dergelijk soort samenwerkingsprocessen. Door een moeizaam lopende 

informele kant kan een samenwerkingsproces inefficient en ineffectief verlopen, waardoor de 

meerwaarde van de samenwerking deels verloren goat. 

Met bovenstaande achtergrond is, in samenspraak met Archiment en de Technische Universiteit 

Eindhoven, ervoor gekozen om een onderzoek te verrichten naar de informele kant van het 

DBFMO-samenwerkingsproces tijdens de planvormingsfase . 

Doel van het rapport 

Deze onderzoeksrapportage bestaat uit twee delen (Onderzoeksrapport en Toelichting) met 

daarbij een praktische Handreiking, welke dienen ter afronding van de studie Construction 

Management and Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Dit onderzoeksrapport beschrijft het onderzoek dot is verricht ter ontwikkeling van de Handreiking 

voor de ondersteuning in de informele 'sociologische' kant van het integrale 

samenwerkingsproces. Het resultaat is een breed toepasbare Handreiking dot de informele 

'sociologische' aandachtspunten van de planvormingsfase van een integraal 

samenwerkingsproces inzichtelijk en verklaarbaar maakt. Door naast de aandachtspunten ook 

bijbehorende instrumenten en vaardigheden te belichten is de Handreiking voor de doelgroep 

een praktisch toepasbaar hulpmiddel geworden . 

Leeswijzer: 
De scriptie is opgebouwd uit drie elementen, die ook zodanig zijn ingebonden: 

l. Onderzoeksrapport 

2. Toelichting 

3. Handreiking 

Dit onderzoeksrapport is zoveel mogelijk een afspiegeling van het proces dot doorlopen is tijdens 

het onderzoek. Het geeft de wetenschappelijke onderbouwing weer en de stappen die hiervoor 

genomen zijn om le komen tot het onderzoeksresultaat. 

In hoofdstuk twee wordt een beeld gegeven van de onderzoeksopzet met de daarbij horende 

probleemstelling, doelstelling, onderzoeksmodel en vraagstelling. Vervolgens worden in 

hoofdstuk drie de bijhorende gehanteerde onderzoeks-, dataverzamelings- en 

analysemethoden kort toegelicht. De hoofdstukken die daarna volgen, geven een weergave 

van de resultaten van het onderzoek en hoe hiertoe gekomen is. Uiteindelijk volgt als laatste 

onderdeel van dit verslag, hoofdstuk 12 met de discussie en reflectie, en hoofdstukken 13 en 14 

met de conclusies en aanbevelingen . 

2 
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DEEL I -HET ONDERZOEK-

In dit rapportagedeel zal de vormgeving van het onderzoek worden bekeken. Hierbij wordt eerst 

stilgestaan bij de aanleiding van het onderzoek (H. 2). Vervolgens wordt een beeld gegeven van 

de onderzoeksopzet en de bijhorende probleem-, doel- en vraagstelling (H. 2). Tot slot zal 

worden aangegeven hoe het onderzoek is verricht met onder andere de verantwoording van 

de gehanteerde onderzoeks-, dataverzamelings- en analysemethoden . 
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Markt vraagl voor 

integrate oplosslng 

Strubbellngen in 

samenwerklngsproces 

Onderzoeksopzet 
Dit hoofdstuk zet he! onderzoeksprojectkader uiteen. He! onderzoeksprojectkader beschrijft o.a. 

de aanleiding van he! onderzoek . 

Onderzoeksprojectkader 
Steeds meer opdrachlgevers dagen de mark! uit om met innovatieve oplossingen te komen. 

waorbij de selectie niet alleen goat op basis van prijs, moor ook op basis van kwaliteit voor het 

leveren van een totaaloplossing voor de eindgebruiker. Deze verschuiving leidt volgens Koolwijk 

en Geraerdts (2006): 'tot de opgove om de verschil/ende procesfosen en de doorin opererende 

partijen beter op elkaar of le stemmen '. Kennis van bouw- en uitvoeringstechnologie, 

onderhoud en beheer dienen in een zo vroeg mogelijke fase ingebracht te warden in de 

planvormingfase van een project (T. H. 2). Het beset dot hiervoor beter integraal moet worden 

samengewerkt, wordt door vele portijen in de bouwsector gedeeld. Dit vereist echter een 

substantiele verandering (innovatie) van het ontwerp- en bouwproces. (ARTB, 2002) 

De aanbestedingsvorm DBFMO is een van de bouwproces 'innovaties', waorbij een 

totaalopiossing van een consortium wordt gevraagd. DBFMO heeft voor de publieke sector een 

aantal voordelen ten opzichte van de traditionele wijze van aanbesteden. Zo warden vele 

risico's gedragen door de opdrachtnemende portijen. Het project wordt voorgefinancierd door 

de opdrachtnemer, waordoor de kosten voor een publieke portij meer warden gespreid. 

Daornaast zal, door het eerder betrekken van verschillende aspecten die van invloed zijn op de 

gehele levenscyclus, de verhouding tussen prijs en kwaliteit van het geleverde product en dienst 

waarschijniijk beter zijn. (RGD, 2006) Uiteraard geldt dit niet voor ieder project, moor voor ieder 

overheidsproject grater don 25 miljoen euro wordt wel getoetst of dit volgens een DBFMO

contract aanbesteedt kan warden (Ministerie van Financien. 2007). 

De Rijksgebouwendienst heeft in 2005 voor 10 projecten een vergelijking opgesteld. Hieruit bieek 

dot een DBFMO-aanbesteding in 9 van de l 0 gevallen in prijs-kwaliteilverhouding efficienter don 

traditionele aanbesteding zou zijn. De efficientiewinst varieert hierbij tussen de 2,5 en 20 procent. 

(Ministerie van Financien, 2007) In december 2004 heeft in Nederland de eerste 

gebouwgebonden DBFMO-aanbesteding plaatsgevonden, namelijk voor het Montaigne 

Lyceum te Den Haag. Verder lopen er momenteel (eind 2007) een drietal gebouwgebonden 

DBFMO-aanbestedingen namelijk de nieuwbouw van: het Beiastingkantoor te Doetinchem; een 

detentiecentrum te Rotterdam-Airport en een kantorencomplex voor de Belastingdienst en de 

lnformatie Beheergroep te Groningen. Naast deze projecten zal eind 2007 blijken of er nog vier 

projecten geschikl zijn voor deze vorm van aanbesteden. (Ministerie van Financien. 2006) Deze 

groeiende vraag vanuit de publieke kant wijst uit dot er de komende jaren steeds meer 

overheidsprojecten op deze wijze aanbesteedt zullen worden . 

Naast de groei in de morktvraag naor DBFMO is er ook een groei waorneembaor richting 

andere vormen waorbij opdrachtgevers vragen om een meer ge"lntegreerde oplossing. Veel van 

deze veranderingen in bouwprocesvorm lijken daorbij te warden ingegeven door de sterke 

focus op de klant en de gebruiker van het eindresultaat. (ARTB, 2002) Aanbieden van een 

ge"lntegreerde oplossing vraagt een andere organisatie van het bouwproces (Koolwijk en 

Gereordts, 2006) 

Ondanks succesvolle voorbeelden is men niet onverdeeld positief over met integrale 

samenwerking tot stand gekomen projecten. Uit een negentai orienterende gesprekken en de 

resultaten van een literatuurstudie en zeven orienterende interviews kan opgemaakt warden dot 

er tijdens het samenwerkingsproces strubbelingen optreden die vooral onfsfaan door gebrek 

aan kennis en ervoring van de informele 'sociologische' kant van deze samenwerking. (Erlell, 

Weiss en Visioni, 200 l) 
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2.2 Definitie: informele 'sociologische' kant van samenwerken 
De Man (2006) heeft in zijn onderzoek naar alliantiebesturing onderscheidt gemaakt tussen de 

formele en informele aard van samenwerken. Onder de formele kant warden bijvoorbeeld 

planning. risicomanagement. geld, tijd, informatie en kwaliteit genoemd. Andere onderdelen 

zoals. vertrouwen. cultuur. normen en waarden zijn van informele aard. Daartussen vallen allerlei 

aspecten die deels formeel en deels informeel van aard zijn. De scheiding wordt gelegd in het 

midden van figuur 2-1 . 

Confllctoplosslngs Hierachle Cultuur Normen en Relatles 
Juridisch Financieel Planning lnformatie procedure waarden 

Scope Economisch Organisatie Belangen Hierachie Communicatie Vertrouwen 

Figuur: vrij overgenomen van De Man (2006) 

2.3 

2.4 

Het is dus moeilijk een duidelijke scheiding te leg gen tussen de informele 'sociologische' en de 

formele 'economische' kant. Om belangrijke kwesties niet uit te sluiten is er voor het onderzoek 

niet gezocht naar verdere afbakening van de definitie voor de informele 'sociologische' kant 

van samenwerken . 

Probleemstelling 
De gehanteerde probleemstelling is als volgt: 

Probleemstel Ii n g: 

'Een gedee/te van de meerwaarde van de integrate samenwerking tijdens de 

planvormingsfase binnen DBFMO-consortia goat verloren door een moeizaam verlopende 

informele 'sociologische' kant van samenwerken.' 

Herleiden probleemstelling 
Deze probleemstelling is te herleiden aan de hand van de volgende argumenten: 

Gedurende de planvormingsfase is de sturing op de waarde die gecreeerd wordt voor 

realisatie en exploitatiefase het grootst. (Barschot. 2006) Voor specifieke complexe 

vraagstukken is het van meerwaarde om de kennis van de verschillende van invloed zijnde 

disciplines te integreren om gezamenlijk tot de beste oplossing te komen (Bouwkennis, 2007). 

Vanuit opdrachtgevende zijde wordt deels omwille deze reden gekozen om de verzorging 

van verschillende producten en diensten voor de gehele levenscyclus van het project in 

handen te leggen van een consortium (ARTB. 2002). (zie hoofdstuk 2 Toelichting) 

Om deze levenscyclusbenadering te kunnen waarborgen is een integrale benaderingswijze 

tijdens de planvormingsfase noodzakelijk, wot samenwerking in teamverband vergt om te 

komen tot de gewenste synergie tussen de verschillende disciplines. (Zaal. 2004) 

Dit is voor de bouwsector een relatief nieuwe vorm van samenwerken die een andere 

benadering van deelnemende partijen vraagt. Vooral de informele 'sociologische' kant 

wordt bij dergelijk soort intensieve samenwerkingsprocessen een stuk belangrijker. welke 

voorheen spijtig genoeg tamelijk onderbelicht is gebleven binnen de bouwsector . 

Een van de problemen is don ook dot de gewenste synergie en waardecreatie uitblijft 

doordat deze integrale samenwerkingsprocessen stagneren op deze informele 

'sociologische' kant van samenwerken . 

Op basis van bovenstaande constateringen is door Archiment gevraagd een Handreiking te 

ontwikkelen die inzicht geeft in de aandachtspunten voor deze informele kant van 

samenwerken en het mogelijk maakt deze in de praktijk beter aan te kunnen sturen . 

2 
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2.5 Probleemhouder 
De probleemstelling kent een tweetal probleemhouders . 

Ten eerste is er de eindgebruiker die veelal via de overheid voor een lange periode (± 25 jaar) 
Elndgebruiker, overheld 

en belastingbetaler gebruik zal maken van de aangeboden producten en diensten. Voor deze eindgebruikers wordt 

uiteindelijk minder resultaat behaald door het niet optimaal verlopende samenwerkingsproces 

binnen de aanbiedende consortia . Deze eindgebruiker wordt don ook als eerste 

probleemhouder gezien, die door het verloren goon van deze waarde hun primaire proces 

minder efficient kunnen uitvoeren en daarbij mogelijk hogere huisveslingskosten hebben. De 

overheid en zelfs de belastingbetalende medemens zijn daarbij tevens indirecte 

probleemhouders. De overheid financiert veelal deze huisvestingskosten (die dus duurder 

uitpakken) en bovendien werken deze eindgebruikers ten dienste van de overheid. Dit alles 

wordt uiteindelijk bekostigt door de belastingbetaler . 

• Aanbiedende partljen en Ten tweede zijn de aanbiedende partijen probleemhouders. Zo komen consortia door stroperig 

• • • • 
• • • • • • • • • 
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betrokkenen 

2.5.1 

lopende processen niel tot de gewenste waardecreatie en daarmede succesvolle 

aanbesteding .. Bovendien zijn de bij de samenwerking betrokken personen probleemhouder, 

omdat zij deelnemen aan een samenwerkingsproces dot niet optimaal verloopt. Het werken in 

een goed lopend team is immers prettiger don de gehele werktijd te doen te hebben met 

conflicten, strubbelingen en problemen . 

VolkerWessels 

VolkerWessels is een bouwconcern met ca. 120 werkmaatschappijen, die zich zoal bezig houden 

met het ontwerpen, ontwikkelen, realiseren en beheren van de gebouwde omgeving, oflewel 

vrijwel he! gehele bouwproces. VolkerWessels is al jaren actief op de markt van het inlegraal 

aanbieden van bouwprojecten. Zoals vrijwel alle marktpartijen heeft men bij VolkerWessels 

belangen bij verbetering van dergelijk soort samenwerkingsprocessen . Zij hebben mij don ook de 

mogelijkheid geboden voor uitvoering van dit onderzoek . 

Nu heeft VolkerWessels als initierende partij een tweetal consortia opgericht voor deelname aan 

twee DBFMO-aanbestedingen. Namelijk; consortium 'Landstad Groningen' voor de nieuwbouw 

van het kantorencomplex voor de Belastingdienst en de lnformatie Beheergroep le Groningen, 

en 'ParkVossegat' voor de herstructurering van de Kromhoutkazerne te Utrecht . 

He! onderzoek is verricht bij Project- en procesmanagementbureau Archiment. Archiment heel! 

zich als management van het ontwerpteam beziggehouden met de aanbesteding van het 

project te Groningen. Daarnaast heeft Archiment deelgenomen aan de opstartlase van 

ParkVossegat. Het onderzoek is don ook voornamelijk gericht op deze twee casussen . 
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2.6 Doelstelling 
Met dit onderzoek wordt getracht een bijdrage te leveren aan de oplossing van het zojuist 

geschetste praktische probleem: 'het verloren goon van een gedeelte van de meerwaarde van 

de integrale samenwerking binnen DBFMO-consortia door een moeizaam ver/opende informele 

'sociologische' kant van samenwerken'. Uit orienterend onderzoek is gebleken dot er een 

gebrek is aan theoretisch fundament dot betrekking heeft op het samenwerkingsproces bij 

dergelijk soort aanbestedingen. Wei zijn er verschillende praktijkstudies verricht naar soortgelijke 

processen in de utiliteitsbouw. Bovendien is er veel theoretisch onderbouwde kennis aanwezig 

met betrekking tot 'soortgelijke' samenwerkingsvormen in andere sectoren. 

Om goed le kunnen samenwerken, zullen de aandachtspunten voor het samenwerkingsproces 

bekend behoren te zijn. Dus hoe organiseer je tijdens de planvormingsfase de samenwerking 

tussen betrokken partijen zodanig, dot deze betekenisvol en duurzaam is? Daarbij is naar voren 

gekomen dot de informele 'sociologische' kant van het samenwerken, grote invloed heeft op 

de samenwerking. Juist deze kant is onderbelicht gebleven in de kennisvorming van vele 

deelnemende partijen. Hieruit komt de volgende doelstelling naar voren: 

Doelstelling: 

'Het ontwikkelen van een Handreiking waarmee in DBFMO-consortia dee/nemende partijen 

tijdens de planvormingsfase ondersteund worden in de informele 'sociologische' kant van het 

integrale samenwerkingsproces, door de aandachtspunten met bijhorende instrumenten en 

vaardigheden voor (bij)sturing hiervan, te onderzoeken ' . 
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2.7 Vraagstelling 
Op basis van de probleem- en doelstelling is de volgende hoofdvraag geformuleerd: 

Hoofdvraag: 

'Wat zijn de informele 'sociologische' aandachtspunten en bijhorende instrumenten en 

vaardigheden voor (bij)sturing hiervan, voor de integrale samenwerking binnen consortia 

tijdens de planvormingsfase van een DBFMO-aanbesteding?' 

Om tot een onderbouwde beantwoording van de hoofdvraag te komen zijn meerdere 

deelvragen gedefinieerd. Waarbij de eerste vragen dienen als begripsbepaling en algemene 

orientatie en de overige vragen ter realisatie van de Handreiking en daarmede de hoofdvraag . 

1. Welke verschuiving naar andere samenwerkingsvormen vindt er in de bouw plaats? 

1. Binnen welke context vinden deze 'innovatieve' samenwerkingsvormen plaats? 

2. Uit welke behoefte zijn deze 'innovatieve' samenwerkingsvormen ontstaan? 

3. Wat zijn de verschillen tussen de 'nieuwe' en traditionelere vormen van samenwerken? 

2. Wat zijn de sturende factoren binnen de DBFMO-samenwerking? 

1. Hoe verloopt het DBFMO-aanbestedingsproces? 

2. Hoe warden de juridische, organisatorische en procedurele aspecten van de DBFMO
samenwerking vormgegeven? 

3. Wat wordt bedoeld met integraal samenwerken? 

1. Wat zijn karakteristieke aspecten van integraal samenwerken? 

4. Welke samenwerkingsvormen zijn te vergelijken met de samenwerking die plaatsvindt 

binnen DBFMO-consortia? 

1. Is er een typologie van kenmerken waarmee samenwerkingsvormen onderscheiden 

kunnen worden? 

2. Aon welke kenmerken is de DBFMO-samenwerking te herkennen? 

3. Welke samenwerkingsvormen hebben overeenkomsten met de DBFMO

samenwerking? 

4. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de 'vergelijkbare' 

samenwerkingsvormen en de DBFMO-samenwerking? 

5. Wat zijn de informele 'sociologische' aandachtspunten binnen de twee gekozen 

'vergelijkbare' samenwerkingsvormen en de DBFMO-samenwerking? 

1. Wat zijn de informele 'sociologische ' aandachtspunten voor samenwerking binnen 

'vergelijkbare' samenwerkingsvormen? 

2. Welke informele 'sociologische' aandachtspunten zijn te herkennen binnen de DBFMO

casussen? 

3. Is er een causaliteit te herkennen tussen de diverse aandachtspunten? 

6. Welke instrumenten en vaardigheden kunnen de samenwerking ondersteunen voor de 

(biJ)sturing van de gei'nventariseerde informele 'sociologische' aandachtspunten? 

1. Welke instrumenten zijn er voorhanden om de aandachtspunten te kunnen (bij)sturen? 

2. Welke vaardigheden zijn van belong om de aandachtspunten te kunnen 

waarborgen? 

3. Hoe zijn de gevonden vaardigheden en instrumenten inzetbaar? 

7. Is het eindresultaat voldoende valide om als substituut te hanteren? 

1. Dekken de aandachtspunten de voornaamste informele aandachtsgebieden die bij 

het integrale samenwerkingsproces worden ervaren? 

2. Welke drie aandachtspunten zijn het meest kritisch te benoemen en welke drie het 

minst kritisch? 

3. Zijn de geselecteerde instrumenten effectief in het ondersteunen van de informele kant 

van het integrale samenwerkingsproces? 

4. Waar ligt eventueel afbreukrisico bij het gebruik van de Handreiking? 
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2.8 Resultaatverwachting 
He! resullaat dot middels dit onderzoek beoogt is le bereiken. is enerzijds een beschrijvend 

verslag van he! onderzoek en de wijze waarop resultaten verkregen en herleidbaar zijn. en 

anderzijds een Handreiking die toe le passen is voor iedere partij die enigszins betrokken is bij 

integrale samenwerkingsprocessen zoals DBFMO. Reflectie op de doelstellingen en 

resultaatverwachtingen zijn opgenomen in hoofdstuk 12. Hiernaast ken! he! onderzoek drie 

niveaus van relevantie: 

Wetenschappelljke relevantle 

Met he! onderzoek word! beoogd een Handreiking le ontwikkelen die reproduceerbaar en 

breed toepasbaar is voor partijen die tijdens de planvormingsfase van een integraal 

samenwerkingsproces. zoals DBFMO betrokken zijn. De Handreiking dient daarbij deze 

betrokkenen le ondersteunen in de informele 'sociologische' kant van de samenwerking. 

Met het onderzoek word! getracht de kennis over integrale samenwerkingsprocessen le 

verbreden. Door de informele 'sociologische' aandachtspunten van de DBFMO-samenwerking 

le onderzoeken. word! een beter inzicht gegeven voor he! (bij)sturen van dergelijk soort 

samenwerkingsprocessen. Bovendien maakt he! inzicht in de typologie van de samenwerking 

he! mogelijk deze (DBFMO) samenwerking beter le vergelijken met andere 

samenwerkingsvormen . 

Praktische relevantle 

Praktisch gezien is getracht een Handreiking le ontwikkelen waarmee betrokken partijen 

ondersteund worden bij het deelnemen aan, en inrichten en aansturen van he! integrale 

samenwerkingsproces. Deze is toegespitst op de informele 'sociologische' kant van de 

samenwerking . Om zo he! gebrek aan kennis hierover aan le vullen en hiermee tot een 

efflcienter en effectiever lopend samenwerkingsproces le komen. Hopende dot hiermee een 

beter afgestemd plan ontwikkeld kan worden. waardoor ten eerste betere waardecreatie 

gewaarborgd is voor de eindgebruikers . 

Bovendien leidt di! hopelijk tot meer succes tijdens de aanbesteding en dus bet er le garanderen 

continu'iteit voor private organisaties. Door inzicht le geven in de informele aandachtspunten en 

daarbij horende instrumenten en aandachtspunten verloopt het samenwerkingsproces !evens 

minder stroperig. wot leidt tot een prettigere werkomgeving voor deelnemende personen . 

Relevantle onderzoeker 

De uitvoerende van dil onderzoek heeft met di! onderzoek zich in de volgende competenties 

verder ontwikkeld: 

l. Project- en Procesmanagement 

2. Bedrijfskunde en ondernemersschap 

3. Bevordering en ontwikkeling van innovaties 

4. Humanskills 

Daarnaast is getracht de analytische en adviesvaardigheden van de onderzoeker le vergroten . 

Oftewel het ontwikkelen van een academische analytische werkhouding. Een uitleg van deze 

competenties en he! resultaat van het onderzoek hierop. word! verder toegelicht in Hoofdstuk 12 

de Reflectie 
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3.1 

Onderzoeksaanpak 
Na het definieren van de probleem-. doel- en vraagstelling diende nagedacht te worden hoe 

deze operationeel te maken in een wetenschappelijk onderzoek. Een belangrijke opstap hiertoe 

zijn de keuzes met betrekking tot te hanteren onderzoeks-. dataverzamelings- en 

analysemethoden. Dit hoofdstuk wordt onder andere gewijd aan deze keuzes. Tevens wordt de 

afbakening van het onderzoek verder toegelicht . 

Onderzoeksmodel 
Om tot antwoorden op de in paragraaf 2.7 gedefinieerde deelvragen te komen en de 

bijhorende doelstelling le bereiken is voorafgaand aan het onderzoek een onderzoeksaanpak 

opgezet in de vorm van het onderstaande onderzoeksmodel. Dit onderzoeksmodel is gedurende 

het onderzoek geconcretiseerd aan de hand van verschillende interviews en 

literatuuronderzoek. (zie figuur 3- l) 

,----- --~ 

.--- ----,,1..1 I 

Melstnorlose "an l I 
de bouw. I I 

~--...--~: 1~---.~~ 

DBFMO 

~ ---"..:_ _ __ : ~ ---s_:_ _ __ : ~---::_ __ _ , ___ o.: ___ 1 

3.2 Kwalitatief theorie ontwikkelend onderzoek 
Het nader bestuderen van het samenwerkingsproces binnen DBFMO-consortia heeft tot gevolg 

dot het onderzoek in de categorie van kwalitatieve onderzoeken volt. Dit omdat 

samenwerkingsprocessen bestudeerd en geevalueerd zijn. waar nog weinig theoretische 

modellen van voorhanden zijn . 

Gedurende het onderzoek is de theorie over het samenwerkingsproces geleidelijk ontstaan. Er is 

niet begonnen met een uitgewerkte hypothese die vervolgens is getoetst. moor met een hiaat in 

de theorie die deels opgevuld is. Het onderzoek bestond uit een zoektocht naar kennis, ervaring 

en theorieen waarmee is getracht dit hiaat op te vullen. Hierbij bestaat het gevaar dot de 

resultaten moeilijk generaliseerbaar zijn. (Baarda en de Goede, 200 l) Deze generaliseerbaarheid 

is juist van belong bij wetenschappelijk onderzoek. Er is don ook extra aandacht besteed aan de 

validiteit en betrouwbaarheid van dit onderzoek . 

Validiteit en Validiteit en betrouwbaarheid zijn begrippen die bij ieder wetenschappelijk onderzoek veel 

betrouwbaarheid aandacht krijgen. Met data in overvloed. heldere hypotheses en duidelijke technieken is de 

onderzoeker in stoat om tot betrouwbare en valide onderzoeken le komen. Moor wot gebeurt er 

als je de wereld achier de cijfers goat verkennen? Dus een onderzoek gebaseerd op 

kwalitatieve data. Zoals bij dit onderzoek. waarbij informatie verzameld wordt op basis van kleine 

selectieve steekproeven. interviews met een klein aantal experts en uit bestudering van 

literatuur. De begrippen validiteit en betrouwbaarheid zijn don niet meer zulke alledaagse 

begrippen. Tijdens dit onderzoek is getracht een betrouwbaar en valide resultaat le verkrijgen . 

wot hieronder kort toegelicht wordt. 
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3.3 

3.3.1 

3.3.2 

Expertpanel 

Waarborging validiteit 
Validatie word! gezien als een van de belangrijkste aspecten van wetenschappelijk onderzoek 

(Boord a, 200 l) De vraag die met betrekking tot validiteit gesteld kan word en is 'meten/verkloren 

de verzomelde gegevens datgene wot zij dienen le meten/verklaren?' . Oftewel, is bestudeerd 

wot is bedoeld le bestuderen. Binnen een kwalitatief onderzoek is men vooral gericht op de 

validiteit van interpretaties. Met andere woorden, of de getrokken conclusies valide zijn in relatie 

met de onderliggende verzamelde gegevens. (Bergsma, 2003) Middels onderstaande wijze zijn 

de resultaten van het onderzoek gevalideerd . 

Voliditeit van de verkregen data 

De validiteit van de resultaten is grotendeels afhankelijk van de gevonden data. Hiervoor zijn 

een viertal validatietechnieken gehanteerd . 

Aspecten van het onderzoeksobject: Samenwerken zie je overal en is een erg ruim begrip . 

Om le verifieren dot het juiste onderzocht en vergeleken is (validiteit) , bestond he! eerste 

deel van het onderzoek uit het definieren van de kenmerken van de DBFMO-samenwerking. 

Vervolgens is gezocht naor samenwerkingsvormen met zoveel mogelijk vergelijkbore 

kenmerken (zelfde typologie) alvorens de theoretische kennis van deze samenwerkings

vormen toegepast is. Op deze wijze zijn de resultaten die verkregen zijn uit vergelijkbore 

samenwerkingsvormen gevalideerd . 

Overleg met deskundigen: Gedurende het onderzoek is middels terugkoppeling van de 

verkregen data aan verschillende deskundigen beter onderbouwd dot hetgeen dot 

gemeten is valide is. 

Experts en theorle: Om enerzijds de verkregen theoretische kennis le valideren en anderzijds 

om nieuwe en gedetailleerde kennis op le doen, zijn er gedurende het onderzoek meerdere 

interviews bij experts afgenomen . 

Veriflcatle resultaten van de Interviews: De resultaten van de interviews zijn zelf geverifieerd 

door de resultaten aan de ge'lnterviewde fer controle voor le leggen om deze op 

interpretatieverschillen le beoordelen . 

Validiteit van de eindresultaten: expertpanel 

Met he! verifieren van de Handreiking word! getoetst of het een beschrijving geeft die de 

werkelijkheid dicht genoeg benadert om als substituut le worden toegepast. Ten eerste heeft dit 

plaatsgevonden door de validatie van de verkregen data, zoals hierboven omschreven is . 

Doaropvolgend is het eindresultaat als geheel gevalideerd . 

Van de mogelijke validatiemethoden is, als gevolg van de beperkte beschikbore tijd , ervoor 

gekozen de validiteit van de Handreiking le toetsen door middel van een expertpanel. Dit 

expertpanel bestond uit deskundigen op het gebied van samenwerken, project- en 

procesmanagement en DBFMO. Getracht is een aantal experts le vragen die voorheen niet 

betrokken geweest zijn bij het onderzoek, om zo de betrouwbaorheid hiervan le goranderen. 

Uitgebreide resultaten van het expertpanel zijn le vinden in hoofdstuk l O 
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3.4 

3.4.1 

3.4.2 

3.5 

Waarborging betrouwbaarheid 
Wanneer gesproken wordt over betrouwbaarheid stoat de volgende vraag centraal : 'ervan 

uitgaande dot het bedoelde gemeten/verklaard wordt, in hoeverre zijn deze 

metingen/verklaringen don zonder fouten of verstoringen?'. Onderzoeksmetingen zouden 

afhankelijk kunnen zijn van toeval wot kan leiden tot verkeerde resultaten en conclusies. Hoe 

minder een onderzoek don ook afhankelijk is van toevaL des te betrouwbaarder het onderzoek 

is . (Bergsma, 2003) In deze paragraaf worden een tweetal methoden gepresenteerd die 

gehanteerd zijn voor het reduceren van verstoringen die van invloed zijn op de 

betrouwbaarheid . 

Combinatie theorie en ervaringen 

Door aan ieder object zowel theoretisch gevonden data als praktisch gevonden data te 

koppelen worden de gegevens met elkaar versterkt. Bevindingen uit interviews en 

literatuuronderzoek zijn met elkaar vergeleken op consistentie. Verschillen zijn ter discussie 

gesteld bij experts en deze bevindingen zijn eventueel terzijde gelegd . 

Terugkoppeling van resultaten 

Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten zijn de bevindingen uit het onderzoek 

teruggekoppeld naar de ge·1nterviewden en deskundigen om zo fouten in metingen en 

interpretatie zoveel mogelijk te verifieren. Daarnaast zijn de eindresultaten getoetst aan een 

expertpanel met personen die onafhankelijk waren van de eerdere onderzoeksfasen . 

Dataverzamelingsmethoden 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen kan een keuze gemaakt worden uit diverse 

bronnen om data te genereren. Zo kan gedacht worden aan literatuur, doc umenten. personen 

en media. Om uit deze bronnen de voor het onderzoek relevante data te generen zijn 

verschillende methoden van dataverzameling mogelijk. De onderstaande tabel geeft een 

opsomming van de gehanteerde dataverzamelingsmethoden met een overzicht van de 

paragraven waarin zij worden verantwoord en de fasen waarin zij zijn toegepast. 

Tabel 3.1 gehanteerde dataverzamellngsmethoden 

Dataverzamelingsmethoden: Verantwoording: ToeHchting: Toepassing: 

Onenterende literatuurstudie ! § 3.6 : H. 4 : H.4 

Kwd11tatiei 11teiatuurc>"ncie.rzoek:-· ·-rr3:6- -+-- ·· · ····-.. --·- · + 
oocumenten : § 3.6 --·-·- - ---i-· 4- ·-·-------i 

-----·-i- ··· ·-t---~-·----··-+-·------
Orienterende gesprekken ! § 3.6 __ L.~-~~--- -··---- ___ J~ ~-: 4 -ol>en-interv'i"ew_____ --------·rI-i6 - ! H. 4 i H. 4 

...iierso·n-enaist>ro-n··· ··············· ·--·--·-- 1 § 3:6 ···-·-·-·-t--- ····· 1~_ ..... _ ....... _·---- --~~ ---
semi-gestructureerd interview ! § 3.6 ! H. 5 t/m H. 8 ! § 3.6 
semt-gestructureercie- ·-··--·---- r. §_i .6 ·· .. ·------ .. ·-- tH."5-t/m-H. s ....... l .. § .... i6.... . ....... -.......... . 

_e_x~~rtt~~!5. i .L·- ·-·- ·-·-·- ·- ·--·-·-· 1..... . .......... __ .. __ . 

~'~:~:ae~:~~~-~~~~~-S'i-0-... -...... -..... -.... --....... -... ,.... ..... -... ------... -.... -. --·-·······I ··~······························· · ···· · · · ................................ f --~ ·················································---·---······· 

Evaluaties i § 3.6 : 

Groepslnterview/ expertpanel ! § 3.5, H.10 -----·1-§ 3.5, H~-iO -· I H.10 -- --
······-·--······-- -__!__ _______ _ .. ___ .. ,_,,_ ·······-l ---·--··-······-··-··----····---·--· ....... -........ - 1 .. - ............................... _ ............. _____ __. 
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3.6 Verantwoording gehanteerde dataverzamelingsmethoden 

De onderzoeksaanpak is no een orienterende literatuurstudie (hoofdstuk 4) geconcretiseerd met 

theorieen, dataverzamelings- en analysemethoden (tabel 3.1 ). In tabel 3.1 is weergegeven waor 

in het onderzoeksrapport de betreffende methode is toegelicht en toegepast. In deze poragraaf 

wordt de verantwoording beschreven van een resterend aantal, nog niet verontwoorde, 

elementen uit de onderzoeksaanpak . 

Orlenterende literatuurstudle 

Aangezien de onderzoeker nog niet volledig bekend was met de onderwerpen DBFMO, 

integraal samenwerken en de bijhorende informele 'sociologische' aandachtspunten, moor ook 

om te zoeken naor verschillende instrumenten en vaardigheden, is ervoor gekozen eerst een 

breed orienterende literotuurstudie te verrichten. Bovendien is een orienterende literotuurstudie 

verricht naor de mogelijkheden voor het vormgeven van een wetenschappelijk onderzoek. 

Kwalltatlef literatuuronderzoek 

Met kwalitatief literatuuronderzoek verzamelt men gerichte data uit eerder verschenen 

onderzoeksverslagen en publicaties, en vat men samen wot de literatuur probeert over te 

brengen. Hierbij is getracht zoveel mogelijk relevante theoretische benaderingen tegenover 

elkaor of te wegen om zo tot een synthese te komen van de onderzoeksonderwerpen. Om 

gebruik te maken van valide en betrouwbare bronnen, is de gehanteerde literotuur getoetst op 

de volgende drie aspecten: 

1. Goat het hierom werenschappelijk bruikbare literatuur? 

2. Volt de in literatuur besproken samenwerkingsvorm binnen de typologie van de DBFMO

samenwerking? (H. 7) 

3. Is er gebruik gemaakt van een breed kader aan bronnen om te komen tot de weergegeven 

kennis? 

Om niet te verdrinken in de grote omvang van beschikbore literatuur is ten eerste gezocht naor 

samenwerkingsvormen die binnen de typologie van de DBFMO-samenwerking vallen. (zie 

hoofdstuk l 0) Hierbij is een keuze gemaakt uit twee verschillende samenwerkingsvormen waorop 

de theoretische beschouwing grotendeels gebaseerd is . Naast een orientatie op de literatuur 

om het onderzoek vorm te kunnen geven, is de literatuur ook gebruikt voor het vergelijken van 

verschillende theorieen en als bron van data om eigen conclusies te vormen . 

Documenten 

Documenten zijn de tweede categorie van bronnen die gebruikt zijn tijdens het onderzoek. Deze 

lijken enigszins op literatuur, moor een groot verschil is dot documenten een duidelijke 

adressering hebben en vaak niet met wetenschappelijk onderzoek onderbouwd zijn. Onder 

documenten vallen onder andere, logboeken, projectrapportages, notulen etc . 

Een voordeel van het gebruik van documenten is dot er geen sprake is van uitgelokt gedrag . 

Over het algemeen zijn deze documenten namelijk tot stand gekomen zonder dot de makers 

zich realiseren dot ze gebruikt zullen worden in een onderzoek. Het nadeel van het gebruik van 

documenten was wel dot het relatief gezien veel tijd kost om deze door te nemen. (Doorewaord 

en Verschuren, 2004) 

Evaluatie Evaluatieverslagen van verschillende DBFMO-consortia zijn de belangrijkste documenten die 

verslagen tijdens het onderzoek zijn geraadpleegd. Deze documenten gaven namelijk een grote 

verzameling van informatie en bevindingen met betrekking tot de ge'inventoriseerde 

Logboek 
aandachtspunten, instrumenten en vaardigheden . Tevens is gebruik gemaokt van een logboek 

dot enige tijd is bijgehouden door een van de teamleden en ook gezien kan worden als 

document. Voor de eerste onderzoeksvragen met betrekking tot DBFMO en 'De metamorfose 

van de bouw' is veelvuldig gebruik gemaakt van verschillende documenten zoals; de 

outputspeciftcatie, aanbestedingsleidraad, tender managementplan, plan van aanpak etc . 
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Personen als bron 

Als derde moor wel als voornaamste bron van het onderzoek is gebruik gemaakt van personen 

als bron van dataverzameling. Personen kunnen zowel individueel als in groepsverband een zeer 

grote diversiteit aan informatie verschaffen en daarnaast kan deze informatie op een redelijk 

snelle wijze aangewonden worden . 

Enerzijds hebben de personen gediend als informant, dus verschaffing van data over het 

samenwerkingsproces binnen de consortia en anderzijds woren zij leverancier van kennis, 

oftewel deskundigen. Deze deskundigen woren niet alleen deskundigen met gespecialiseerde 

en wetenschappelijke kennis, moor ook personen met een ruime ervoring werden gezien a ls 

deskundigen. Om informatie van de deskundigen en informanten los te krijgen is gebruik 

gemaakt van ondervraging, oftewel interviews. Hieronder wordt kort toegelicht welke methoden 

van ondervraging uiteindelijk gehanteerd zijn . 

Het open Interview 

Een open interview lijkt vrij veel op een gewone conversatie tussen twee personen. De 

onderzoeker zal van tevoren geen lijst met vragen maken die perse besproken worden. Wei 

wordt een aantal onderwerpen in hoofdlijnen op papier gezet om het gesprek te leiden. Moor 

als degene die ge'interviewd wordt andere onderwerpen aankaart, heeft de interviewer de 

mogelijkheid door ook verder op in te goon. De interviewer houdt in een open interview dus veel 

rekening met wot de ge'interviewde zelf vertelt. (Doorenwaord en Verschuren, 2003) 

Voor toepassing van de open interviewtechniek is gekozen in de beginfases van het onderzoek, 

omdat nog weinig kennis voorhanden was om het interview vooraf vorm te geven. Deze 

interviews zijn uitgewerkt in interviewverslagen. Daarnaast is het open interview ook gehanteerd 

om via een aantal teamleden van de consortia op de hoogte gehouden te worden van de 

vorderingen binnen deze teams. Dit waren zeer open en informele gesprekken waar alleen 

aantekeningen van zijn bijgehouden . 

Seml-gestructureerd interview 

Een semi-gestructureerd interview volt tussen het open interview en een volledig gesloten / 

gestructureerd interview. Voorafgaand wordt een procedure en vragenlijst uitgewerkt, moor de 

interviewer blijft vrij om extra vragen te stellen. Een goed voorbereid semi-gestructureerd 

interview biedt onder andere als voordeel dot het een redelijk volledig beeld geeft van het 

onderwerp. Dit omdat het enerzijds een doordachte structuur heeft en anderzijds het de 

onderzoek in gelegenheid stelt vergissingen te ondervangen. Door aanvullende vragen le stellen 

wordt het proces en onderwerp verbreedt en verdiept. (School of Library, 2007; Schaefer en 

Tienen, 200 l ) 

Na de orientatiefase (A) is aan de hand van open interviews en een orienterende litera tuurstudie 

voldoende kennis van het onderzoeksonderwerp opgedaan om geric hter vragen te kunnen 

stellen. Er is gedurende het onderzoek naar een afbakening en diepgang toegewerkt en met de 

open interviewtechniek kon niet meer het gewenste resultaat behaald worden. Vanaf dot 

moment is gekozen voor de toepassing van de semi-gestructureerde interviewtechniek . 

11 
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Seml-gestructureerde experttoets 

Na he! verrichten van een inventarisatie van data voor verschillende onderzoeksfasen is deze 

informatie gestructureerd middels de KJ-methode. De uitkomsten hiervan zijn vervolgens middels 

semi-gestructureerde interviews aan de hand van een gelebriefjesposter voorgelegd aan de 

volgende experts: 

Mirjam Bult-Spiering 

Prof. Ard Pieter de Man 

Edwin Kaats 

Laurens Elmendorp 

Cirylle Duchateaux 

Bert van Eekelen 

Ben Elsenaar 

Paul Scholten 

Martijn Oude Luttikhuis 

(hoogleraar CM&E UT en onderzoeker m.b.t. PPS) 

(hoogleraar TU/e en onderzoeker m .b.t. allianties) 

(Onderzoeker Multidisciplinair samenwerken, Twynstra en 

Gudde) 
(Dir. VolkerWessels Bouw en Vastgoed en stuurgroepslid 

van meerdere DBFMO-consortia) 

(Projectmanager DBFMO Belastingdienst Doetinchem) 

(Visiting professor CM&E) 

(procesmanager ontwerpteam Landstad Groningen, 

Archiment) 

(Project I procesmanager. Archiment) 

(Teamlid Landstad Groningen. Archiment) 

Deze experts hebben de uitkomsten van de KJ-methode voorzien van enige op- o f 

aanmerkingen en waarnodig de gelebriefjesposter (§ 3.8) verder aangevuld. Op deze wijze zijn 

de uitkomsten van de betreffende onderzoeksfasen gevalideerd . 

Groepslntervlew: Expertpanel 

Om de uitkomsten van de individuele interviews en andere dataverzamelingsmethoden te 

valideren, is gebruik gemaakt van de groepsinterviewtechniek. oftewel een expertpanel. Voor 

deze techniek is gekozen omdat he! de respondenten de mogelijkheid biedt over de 

onderwerpen te discussieren. Hierdoor is meer diepgang verkregen. Personen konden op elkaar 

reageren waardoor ze elkaar aan he! denken zetten en men zoveel mogelijk tot consensus 

probeerde le komen. Hierover meer in hoofdstuk l 0 . 
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3.7 

3.8 

Analysemethoden 
Na he! verkrijgen van onderzoeksmateriaal middels de in diverse gehanteerde 

dataverzamelingsmethoden (zie label 3-1) zijn de volgende methodieken gehanteerd om deze 

data te analyseren: 

label 3.2: gehanteerde analysemethoden 

Analysemethoden: Verontwoording Toelichting: Toe passing: 

KJ-methode 
- ···--·-·--···········-··--·-·-·-··--··-·--·--····-+-----· 
Gelebrlefjesposter 

+-------·----- ----

Confrontotlemotrlx ! : 
Porrasmethode -r---·-------·-----r--···· -······-·-·-··-·········--·-·····-···········-·········-·t ·······---···--···············-····-····--·······---····-· 

Verantwoording gehanteerde analysemethoden 
De onderzoeksaanpak is no een orienterende lileratuurstudie (hoofdstuk 4) geconcretiseerd met 

dataverzamelings- en analysemethoden (tabel 3.1 en tabel 3.2). In tabel 3.2 is weergegeven 

waar in het onderzoeksrapport de betreffende analysemethode is toegelichl, verantwoord en 

toegepast. In deze paragraaf wordt de verantwoording gegeven van een resterend aantal, nog 

niet verantwoorde, elementen uit de onderzoeksaanpak . 

KJ-methode 

Voor de analyse van onder andere de aandachtspunten, instrumenten en vaardigheden is 

gebruikgemaakt van de zogeheten KJ-methode. Deze methode van probleemherkenning en 

hypotheseformulering is ook bekend onder de naam 'gele briefjes methode'. De KJ-methode 

begint met he! verzamelen van zoveel mogelijk informatie over he! probleemgebied. Deze 

informatie wordt vervolgens met steekwoorden op kaartjes geschreven. Waaropvolgend de 

kaartjes worden gegroepeerd en wel zo dot iedere groep uit kaartjes bestaat met dezelfde 

informatie-inhoud. Voor iedere groep wordt nu een dekkaart geschreven met daarop de 

informatie-inhoud. Wat met de kaartjes gebeurde, gebeurt nu met de dekkaarten. De nieuwe 

dekkaarten worden onderzocht op verbanden en afhankelijkheden tussen elkaar. Deze 

gevonden verbanden worden verdiept en geconcretiseerd. Zo ontstaan nieuwe inzichten in he! 

probleem en hypothesen. (Schaefer, W.F. & Tienen, M. van. 2001) 

Gelebriefjesposter 

Aon de hand van de KJ-methode is een ordening 

aangebracht in de ge"lnventariseerde data. Hierbij is gebruik 

gemaakt van een zogenaamde 'gele briefjes' poster. Hierop 

zijn verschillende steekwoorden geformuleerd, die op een 

poster geordend zijn. De eerste ordening van gele briefjes is 

verricht door de onderzoeker zelf. Na een voor de 

onderzoeker bevredigende ordening aangebracht te 

hebben is deze poster tijdens interviews gehanteerd als 

leidraad van he! gesprek. Enerzijds is de poster daarmee 

aangevuid en aangescherpt, anderzijds is hiermee feedback 

verkregen, waardoor de validiteit van de poster is versterkt. 

Overigens leverde dit zeer interactieve en aangename 

gesprekken op, wot als erg prettig is ervaren . 
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3.9 Uitgebreid onderzoeksmodel 
De betrouwbaarheid en validiteit worden in dit onderzoek grotendeels gewaarborgd doordat 

voor dezelfde onderzoeksvragen wordt gebruikmaakt van verschillende dataverzamelings

methoden (zie onderstaande onderzoeksmodel) en door de resultaten te testen op c onsistentie. 

De verschillende fasen waaruit het onderzoek bestond en de daarbij gehanteerde 

dataverzamelings- en analysemethoden zijn in het onderstaande model weergegeven. Een 

uitgebreide toelic hting hierop stoat op de volgende pagina . 
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3.10 

Orlentalle + 

Compelenties 

DBFMO + 

Metamorfose 

bouw 

lnlegraal 

samenwerken 

Vergelljking 

samenwerkings • 

vormen 

Verwoording onderzoeksmodel 
{A) Het onderzoek is gestart met een orienterende literatuurstudie naar het verrichten van 

wetenschappelijk onderzoek, waarna verschillende onderwerpen d ie een rol spelen met 

betrekking tot DBFMO en de opleiding Construction Management and Engineering (CM&E) 

zijn ge'lnventariseerd. Hiervoor zijn naast de literatuurstudie een zevental open interviews 

afgenomen en negen orienterende gesprekken gehouden. Uiteindelijk is gekozen voor een 

onderzoeksonderwerp dot aansluit bij de competenties van het afstudeerbedrijf en de 

uitvoerende van het onderzoek. (zie bijlage II) Uit dit alles is een onderzoekskader 

geformuleerd . 

[B) Middels kwalitatief literatuuronderzoek is eerst een context ontwikkeld waarbinnen de 

DBFMO-samenwerking plaatsvindt. Hiervoor is onder andere gekeken naar de 

veranderingen met betrekking tot samenwerkingsvormen die in de bouw hebben 

plaatsgevonden. Daarnaast zijn middels analyseren van diverse documenten 

[tendermanagementplan. aanbestedingsleidraad etc.) verschillende sturende aspecten 

van de DBFMO-samenwerking. zoals aanbestedingsproces, organisatorische, juridische en 

financiele aspecten ge'lnventariseerd. Naast bestudering van de literatuur zijn er tevens een 

drietal interviews afgenomen en drie presentaties en een tweetal symposia bijgewoond. 

(C) Na inzicht te hebben van de context waarbinnen de DBFMO-samenwerking zich afspeelt. is 

gekeken naar samenwerking 'in het algemeen' en integraal samenwerken specifiek. Ook 

dit is gedaan aan de hand van kwalitatief literatuuronderzoek en het houden van een 

aantal interviews . 

(D) Vervolgens is de typologie (kenmerken) waarmee samenwerkingsvormen te onderscheiden 

zijn ge'lnventariseerd middels kwalitatief literatuuronderzoek. Deze data is met behulp van 

de KJ-methode gestructureerd. Vanuit deze 'algemene' typologie zijn de kenmerken van 

de DBFMO-samenwerking en de kenmerken van diverse andere samenwerkingsvormen 

middels het afnemen van semi-gestructureerde interviews en het verrichten van kwalitatief 

literatuuronderzoek ge'lnventariseerd. Vanuit deze kenmerken is aan de hand van een 

confrontatiematrix een vergelijking opgesteld tussen deze samenwerkingsvormen en de 

DBFMO-samenwerking. Hieruit is een tweetal 'vergelijkbare' samenwerkingsvormen gekozen 

en de overeenkomsten en verschillen hiervan zijn verder belicht . 

De gevonden informatie uit de onderzoeksfasen B. C en D zijn gestruc tureerd middels de KJ

methode. Vervolgens is met behulp van een Gelebriefjesposter deze informatie ter discussie 

gesteld aan een negental experts 

lnformele (E) De opvolgende fasen bestreek een inventarisatie van de verschillende sociologische 

'sociologlsche' 'zachte' aandachtspunten van de twee 'vergelijkbare ' samenwerkingsvormen. aan de 

aandachtspunten hand van een kwalitatief literatuuronderzoek en het afnemen van een aantal interviews. 

Deze informatie is tevens volgens de KJ-methode gestructureerd en met behulp van de 

Gelebriefjesposter ter discussie gesteld aan hetzelfde negental experts. Waarna naar de 

aandachtspunten binnen de praktijk van DBFMO-samenwerking is gekeken. Dit door het 

bijwonen en analyseren van een tweetal evaluaties van DBFMO-samenwerking, namelijk bij 

het consortium Landstad Groningen en ParkVossegat. Daaropvolgend zijn er elf semi

gestructureerde interviews afgenomen bij diverse teamleden van deze consortia. 

Alie uit deze onderzoeksfase voortgekomen aandachtspunten zijn eerst gestructureerd 

middels de KJ-methode. Vervolgens is de causaliteit van de aandachtspunten 

geanalyseerd volgens de Porras-methode. 

lnstrumenten en (F) Aon de hand van kwalitatie f literatuuronderzoek en interviews is een inventarisatie gemaakt 
vaardlgheden 

Experfpanel 

Handreiklng 

van mogelijke instrumenten en vaardigheden die toepasbaar zijn om de ge'lnventariseerde 

aandachtspunten le kunnen (bij)sturen . 

(G) Uit de verkregen theoretische kennis is een Handreiking samengesteld die nog aan de hand 

van een workshop (groepsinterview) bij een expertpanel geverifieerd is . 

(H) Uiteindelijk heeft dit onderzoek geleidt tot een Handreiking met dit ondersteunende 

Onderzoeksrapport en Toelichting . 
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3.11 Afbakening 

Gezien de beschikbare tijdspanne van het onderzoek heeft afbakening plaatsgevonden met 

betrekking tot de volgende vier onderwerpen: 

1. Focus op de planvormlngsfase 

Bij een DBFMO-aanbesteding lever! het opdrachtnemende consortium een plan voor het 

ontwerp, realisatie , onderhoudt en exploitatie van het project. Deze aangeboden werk

zaamheden warden uitgestrekt over een tijdsbestek van ongeveer 25 jaor. waorbij portijen 

verschillende rollen en verantwoordelijkheden krijgen. Tijdens het vormgeven van het plan zullen 

portijen anders samenwerken don tijdens de realisatie-, onderhoudt- en exploitatiefases. Deze 

zullen namelijk grotendeels door portijen op een autonome wijze verricht warden. Terwijl 

gedurende de planvorming dezelfde portijen gezamenlijk tot een uitgewerkt plan komen en de 

gehele levenscyc lus van het project in ogenschouw nemen. 

De meerwaorde van DBFMO krijgt de meeste vorm gedurende deze planvormingsfase. Deze 

fase, waor het onderzoek zich op richt, is van de totstandkoming van het eerste ontwerp tot het 

uitwerken van het definitieve plan en zal de planvormingsfase genoemd worden. Van deze lase 

is het samenwerkingsproc es binnen het consortium belicht. De samenwerking met portijen buiten 

het consortium. zoals met de opdrachtgevende partij zijn daarbij buiten beschouwing gelaten . 

2. Doel van de Handrelklng 

Het onderzoek leidt niet tot een Handreiking, waarin u precies kunt lezen hoe het 

planvormingsproces ingericht moet warden om de opdrachtgevende portij te binden. Dit 

onderzoek is ook geen studie naor de inrichting en planning van de samenwerking binnen een 

DBFMO-consortium. Wei is getracht de informele 'sociologische' aandachtspunten voor dit 

samenwerkingsproces zoveel mogelijk te analyseren en een aanbeveling te doen van inzetbare 

instrumenten en vaordigheden, waarmee men de aandachtspunten kan (bij)sturen. Hopende 

dot de resultaten van het onderzoek portijen in stoat stellen samenwerkingsprocessen beter te 

begrijpen en op de aandachtspunten te antic iperen . 

3. Volledlgheld van de Handrelking 

De Handreiking geeft een grote hoeveelheid informele aandachtspunten met bijpassende 

instrumenten en vaordigheden, die beschouwd kunnen warden als leidend moor zeker niet 

bindend. Niet alle gesignaleerde aandachtspunten konden in de tijdspannen van het onderzoek 

warden geanalyseerd en zijn derhalve buiten beschouwing gelaten. Daarnaast heeft iedere 

samenwerking unieke aspecten. waordoor zich oak andere (onbekende) aandachtspunten 

kunnen voordoen. Bovendien zijn duizend en een instrumenten en vaordigheden te vinden om 

de samenwerking op informele aandachtspunten (bij) te sturen. Er zijn er een aantal genoemd, 

echter is het mogelijk dot er oak betere instrumenten voorhanden zijn. 

Verder heeft een integraal samenwerkingsproc es voor de realisatie van een bouwwerk ook een 

duidelijke formele kant die een grate rol speelt bij het slagen van het project. Deze formele kant 

is amper belicht in dit onderzoek, moor dient zeker in ogenschouw genomen te worden . 
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DEEL II - RESULTATEN PER 

ONDERZOEKSFASE -

In de voorgaande rapportdeel (hoofdstukken l t/m 3) zijn de onderzoeksopzet en 

onderzoeksaanpak behandeld. In dit rapportdeel zullen de resultaten per onderzoeksfase 

beschreven worden . Dit aan de hand van het onderzoeksmodel, waarbij iedere onderzoeksfase 

als apart hoofdstuk behandeld is. Een uitgebreide toelichting op deze resultaten is te vinden in 

het gelijknamige rapport 'De Toelichting' waarbij evenzo ieder hoofdstuk een onderzoekfase 

vertegenwoordigd . 
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Orienterend onderzoek 
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Om het onderzoek in goede banen te leiden is een orienterende literatuurstudie verricht naar de 

wetenschappelijke methoden die voorhanden zijn en de karakteristieken waar het onderzoek 

voor de Universiteit aan dient te voldoen . Toc h is een keuze in onderzoeksmethoden pas te 

maken wanneer een onderzoeksonderwerp en de probleemstelling bekend zijn . Om tot een 

keuze van een onderzoeksonderwerp te komen zijn eerst de competenties die de onderzoeker 

wilde ontwikkelen in ogenschouw genomen. Daarbij is gezamenlijk met de begeleiders van 

zowel het afstudeerbedrijf als de Universiteit gezochl naar een zowel wetenschappelijk als 

praktisc h relevant onderwerp dot aansluit op deze competenties. De keuze is no de 

orienterende literatuurstudie gevallen op het integrale samenwerkingsproc es binnen DBFMO

c onsortia. Dit behoeft de volgende uitleg: 

Bouwprojecten worden steeds complexer en er zijn steeds meer specialisten bij een planvormingsfase 

betrokken. Verder zijn er geen functies meer le bedenken waarbij samenwerken niet enigszins van belong is. 

Aansluitend hierop is binnen de ambities en competenties van de onderzoeker een onderzoeksonderwerp 

gezocht. 

In de nabije toekomst zullen steeds meer utiliteitsbouwprojecten in een DBFMO-contractvorm uitgevoerd 

worden (Ministerie van Financien. 2006) . Hierbij zullen verschillende partijen binnen een consortium, goon 

samenwerken aan een plan voor de gehele levenscyclus van het project. Het goat hier over een complex en 

integraal samenwerkingsproces, waarbij een correcte aansturing op deze samenwerking vanuil het 

management van belong is. Bovendien vindt er in de bouw steeds meer een verschuiving plaats richling he! 

gezamenlijk (integraal) onlwikkelen van bouwobjecten, waarbij de focus ligt op de meerwaarde voor de 

eindgebruiker en dus de levenscyclus van een project. (De Ridder, 2006) 

De onderzoeker heeft getrachl aan de hand van de onderzoekswerkzaamheden zich qua kennis op deze 

samenwerkingsprocessen le specialiseren, wot aansluit op zijn ambities en competenties waarin hij zich 

voorgaande schooljaren al had ontwikkeld. Om deze competenties tijdens het onderzoek uil le breiden en 

aan le scherpen zijn deze in he! definieren van he! onderzoek meegenomen. De afgelopen jaren heeft de 

onderzoeker zichzelf o.a. gefocust op de ontwikkeling van de vdlgende competenties: 

I . Project- en Procesmanagement 

2. Bedrijfskunde en ondernemersschap 

3. Bevordering en onlwikkeling van innovaties 

4. Humanskills 

5. Bouwlechniek 

6. Bouwrecht 

Het afstudeeronderwerp sluit he! meest aan bij de eerste vier genoemde competenties en er is 

getracht deze zoveel mogelijk le ontwikkelen gedurende het onderzoek. Een uitleg op deze 

competenties en het resultaat van he! onderzoek hierop wordt verder toegelicht in de Reflec tie 

(H. 12) Met deze competenties op de achlergrond is he! onderzoek verder vormgegeven . 
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4.1 

4.2 

Orientatiefase 
Na op basis van de competenties van de onderzoeker en het afstudeerbedrijf een 

onderzoeksonderwerp gevonden te hebben is het onderzoek gestart met een orienterende 

literatuurstudie en interviewronde over o.a. DBFMO, integraal samenwerken, 

procesmanagement of CM&E. Hierbij zijn een zevental open interviews afgenomen bij de 

volgende personen: 

Mirjam Bult-Spiering 

Ben Elsenaar 

Frans van Gassel 

Ad den Otter 

Martin van Heuckelum 

Constantijn Berning 

Loes Driesen 

(onderzoeker en docent CM&E Universiteit Twente) 

(project I procesmanager Archiment) 

(docent en portfoliomentor CM&E) 

(docent ADMS) 

(Structon lntegrale projec ten en alumnus CM&E) 

(manager PPS-aanbestedingen Arcadis) 

(ING Realestate en alumnus CM&E) 

Daarnaast hebben er een achttal orienterende gesprekken plaatsgevonden: 

Paul Scholten (project/procesmanager Archiment) 

Martijn Oude Luttikhuis 

Wim Schaefer 

Bert van Eekelen 

Hans Kleine 

Doan Vermeer 

Tibor Goosens 

Angela van Nordennen 

(projectmanager Archiment) 

(Hoogleraar CM&E) 

(Visiting professor CM&E) 

(procesbegeleider opleiding CM&E) 

(student CM&E en afstudeerder BAM m.b .t. PFI) 

(alumnus ADMS) 

(alumnus CM&E) 

Van deze gesprekken en interviews zijn notulen samengesteld. Vanuit deze orientatiefase is een 

onderzoeksvoorstel geschreven d ie a ls onderlegger en rode draad heeft gediend gedurende 

het onderzoek. (zie Researchproposa l) Na een iteratief proces van literatuurstudie, gesprekken 

en interviews, is uiteindelijk gekozen voor het onderwerp: de informe le 'sociologisc he' kant van 

integraal samenwerken binnen DBFMO-consortia. Dit onderwerp is zowel praktisch als 

wetenschappelijk relevant (§ 2.6) en sluit goed aan op de competenties van de onderzoeker (H . 

12 Reflectie) . 

Samenvatting en conclusie 
Tijdens de orientatiefase heeft een zoektocht p laatsgevonden naar mogelijke onderzoeks

onderwerpen en probleemstelling. Deze diende zowel aan te sluiten op de competenties van de 

a fstudeerder. als op de wensen en eisen van het afstudeerbedrijf en de Universiteit. Na een 

iteratief proces van literatuurstudie, acht orienterende gesprekken en het a fnemen van een 

zevental open interviews, is uiteindelijk gekozen voor het onderwerp: de informele 

'sociologische' kant van integraal samenwerken binnen DBFMO-consortia. Dit onderwerp is 

zow el praktisch a ls wetenschappelijk relevant (§ 2.6) en sluit goed aan op de competenties van 

de onderzoeker. Om de orientatiefase of te ronden is een onderzoeksvoorstel geschreven . 
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Va<Udigheden 

Om als onderzoeker een goed beeld te krijgen van de context waarbinnen het 

onderzoeksonderwerp zich afspeelt . is onder andere gekeken naar de verschuiving die in de 

bouwsector plaatsvindt richting het gebruik van andere samenwerkingsvormen. Tevens is 

gekeken naar de sturende factoren die de DBFMO-samenwerking vormgeven. De 

onderstaande onderzoeksvragen zijn hierbij gehanteerd. 

Onderzoeksvragen fase B. Onderzoekscontexf 

Welke verschuiving naar andere samenwerkingsvormen vindt er in de bouw p/aats? 

1. Binnen welke context vinden deze 'innovatieve' samenwerkingsvormen plaats? 

2. Uil welke behoefle zijn deze 'innovatieve' samenwerkingsvormen ontstaan? 

3. Wat zijn de verschillen tussen de 'nieuwe' en traditionelere vormen van samenwerken? 

Om antwoord le geven op deze onderzoeksvragen is gestart met een orienterende 

literatuurstudie. Voor de marktverandering naar andere samenwerkingsvormen was voldoende 

lileratuur voorhanden om een kwalitatief literatuuronderzoek uit le voeren. Echter is er een sluk 

minder literatuur gevonden met betrekking tot DBFMO. Daarom is data ge'lnventariseerd door 

gebruik le maken van documenten. he! bijwonen van presentaties en interviews met 

deskundigen. De gevonden data is vervolgens geanalyseerd en gestructureerd middels de KJ

melhode (§ 3.8). In de volgende twee paragrafen zijn de algemene bevindingen van deze 

onderzoeksfase kort toegelicht. In de Toelichting word! een gedetailleerde omschrijving 

gegeven van de uilkomsten hiervan (T. H.2 en T. H.3) . 
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5.1 

5. 1.1 

5.1.2 

Metamorfose van de bouw 
Onderstaand een korte beschrijving van de inhoud van hoofdstuk 2 'Metamorfose van de bouw' 

van de Toelichting . 

Traditione/e bouwproces 

Het besef dot het 'traditionele' bouwproces niet meer voor ieder bouwproject leidt tot de 

gewenste waarden speelt al jaren. Kenmerkend aan dit proces is dot het door 

opdrachtgevende partijen opgedeeld wordt in verschillende fasen. Waarbij voor de voltooiing 

van een lase steeds een andere partij gecontracteerd wordt die hier verantwoordelijk voor 

wordt. (Chao-Duivis en Weijnen, 1999) Ontwerpen. realiseren en beheren warden 

ondergebracht bij uiteenlopende partijen die ook per project kunnen verschillen. (Geraedts en 

Koolwijk, 2006) Deze 'traditionele' aanpak is al jaren als standaard procesvorm gehanteerd en 

wordt nog steeds bij meer don de helft van de huidig lopende projecten toegepast (De Ridder, 

2003). Het is don ook voor vele projecten nog steeds een zeer geschikte vorm voor het realiseren 

en gebruiken van een bouwwerk (Bouwkennis, 2006) en heeft als voordeel dot het opgedeeld is 

in redelijk overzichtelijk gescheiden verantwoordelijk- en aansprakelijkheden. Daarnaast biedt 

het een optimale mogelijkheid om partijen (aannemer) op prijs te laten concurreren. Het is don 

ook goed geschikt voor minder complexe bouwprojecten waarbij opdrachtgever de laagst 

mogelijke prijs vraagt. (Van Eekelen en Maas, 2004) Het 'traditionele ' bouwproces kenmerkt zich 

echter ook met een aantal aspecten die niet altijd gunstig uitpakken voor de waardecreatie 

binnen de bouwketen, zoals: 

Concurrentle op basis van prljs. Doordat opdrachtgevers de aannemer om een aanbieding Nadelen tradllloi 

vragen die nagenoeg enkel gebaseerd is op de prijs, kunnen zij vrijwel alleen op deze prijs 

concurreren. Eigenlijk biedt iedere aannemer dus hetzelfde product aan. Door deze 

concurrentie op prijs zijn hoofdaannemers jaren long de duimschroeven bij onderaannemers 

en toeleveranciers goon aandraaien, waarbij men zich kan afvragen of dit heeft geleid tot 

een gezonde bouwsector. (De Ridder, 2006) 

Amper tot geen gebruik van uitwerkende disciplines tijdens ontwerp. Diegene die het 

product moet maken (de aannemer). moor ook diegene die het onder andere moet 

gebruiken en onderhouden, warden gedurende de eerste en belangrijkste fase van het 

planvormingsproces (het ontwerp), niet of amper betrokken. Wat onlogisch lijkt aangezien 

het product tijdens de ontwerpfase de meeste invulling krijgt (Barschot, 2006). Er wordt dus 

weinig tot geen gebruik gemaakt van de kennis van de verschillende disciplines gedurende 

het ontwerpproces. Wat bij complexere projecten kan leiden tot reductie van de 

waardecreatie en zelfs tot faalkosten. (o.a. Bouwkennis, 2007; Janssen, 2002; Van Eekelen en 

Maas, 2004) 

Veel geschillen. Doordat het proces middels contracten opgeknipt wordt in allemaal kleine 

fasen, waar steeds een andere partij verantwoordelijk voor is, ontstaan er geschillen over 

fouten en verantwoordelijkheden die vaak leiden tot vertragingen in het proces. (Koolwijk J . 

en Geraedts R .. 2006) 

Redenen tot integra/e samenwerking 

Voorgaand zijn een aantal aspecten genoemd die bij hantering van het traditionele 

bouwproces kunnen leiden tot afbreuk van de beoogde waardecreatie. Dit is zeker niet het 

geval voor ieder project. echter wel voor veel vaak complexere projecten. Wanneer gekeken 

wordt naar risico's en de complexiteit hiervan kan verondersteld warden dot wanneer risico's 

moeilijker te definieren zijn en niet gemakkelijk bij een partij onder te brengen. worden de kosten 

en moeite voor een integrale aanpak steeds interessanter. Dus bij complexere vraagstukken 

waarbij nog veel onduidelijkheden zijn in het verloop van het proces en de uitkomsten van het 

product. wordt gezamenlijke risicodeling en dus integraal samenwerken een steeds geschiktere 

samenwerkingsvorm. (T. § 2.2. l) (Capel. 2006) 
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Meeste lnvloed op 

waardecreatle lljdens 

planvormlngsfase 

Uit onderzoek van o.a. Barschot (2006) en Gallagher (2002) is het volgende op te maken: 

Gedurende de ontwikkeling van een vastgoedobject de flexibiliteit van ontwerp en product 

steeds verder afneemt. Het product krijgt steeds meer gestalte (blauwe lijn) en de mogelijkheid 

tot aanpassing krijgt steeds meer gevolgen (rode lijn). De kosten voor een aanpassing lopen 

hierbij behoorlijk op. Het is don ook van belong om door goede besluitvorming tijdens de 

planvormingsfase / ontwerpfase, waarbij de flexibiliteit nog hoog is, de wijzigingen in een later 

stadium zoveel mogelijk te voorkomen. Voornamelijk vanaf begin realisatie lopen de kosten zo 

snel op, dot je vanaf don eigenlijk geen grote wijzigingen meer wilt verrichten. Door bij deze 

'planvormingsfase' de disciplines uit de andere fasen van de levenscyclus te betrekken, worden 

latere aanpassingen en wijzigingen zoveel mogelijk voorkomen. (Barschot, 2006; Gallagher, 2002) 

Dit voordeel geldt vooral voor complexere projecten waarbij voor ontwerpende partijen zoals 

architecten het moeilijk is le overzien wot de invloed is van ontwerpkeuzes op de vervolgfasen 

van het project. 

I PROGRAMMA I ON TWERP I UITWERKING I REALISATIE GEBRUIK 

TIJD 

Flguur vrij overgenomen ult: Barschot (2006) 

Afname faalkosten 

De redenen om partijen die in latere stadia van de levenscyclus van een vastgoedobject al in 

het ontwerpstadium le betrekken, mag nu duidelijk zijn. Dit heeft echter wel als consequentie 

dot er veel partijen betrokken zullen zijn bij de planvormingsfase die alien in een ander stadium 

een eigen belong hebben. Dit maakt de ontwerpfase ingewikkelder om le managen en is vaak 

pas rendabel bij grotere en complexere vraagstukken . 

Uit onderzoek van Bouwkennis (2007) blijkt dot een ruime meerderheid van de Nederlandse 

bouwsector denkt dot een toenemende samenwerking in het bouwproces ervoor zorgt dot 

faalkosten zullen afnemen. De gedachtegang hierbij is dot als opdrachtgevers, ontwerpers, 

adviseurs, installateurs en bouwers nauwer samenwerken, er kwalitatief hoogwaardigere 

gebouwen worden gerealiseerd. Gebouwen die bovendien beter aansluiten bij de steeds 

hogere wensen en eisen van de eindgebruiker. Voorstanders van een intensievere 

samenwerking geven hierbij aan dot deze integrale samenwerking ook zal leiden tot 

vermindering van de faalkosten. In meerdere onderzoeken word! dit !evens beaamd. (Jansen, 

2002; Ridder, 2006; Scheublin, 2002) 
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5. 1.3 

Cultuurveranderlng 

Kennis m.b.I. DBFMO 

groelende 

Groei van samenwerkingsvormen 

Vooral voor complexere vraagstukken biedt het 'traditionele' bouwproces dus onvoldoende 

oplossingen. Dot wil niet zeggen dot dit 'traditionele' proces niet gehandhaatd dient te blijven, 

moor vooral voor complexe vraagstukken wordt steeds vaker gezocht naar alternatieve 

werkwijzen. (Bouwkennis, 2006) Dit zijn veelal procesvormen waarbij de verschillende disciplines 

tijdens het ontwerpproces samenwerken om te komen tot een geschikte oplossing. In 

verschillende interviews wordt bevestigd dot complexe vraagstukken steeds meer een integrale 

marktbenadering vragen (o.a. IV-1, 2006; Kaats, 2006; IV-2, 2006). Zo zijn er binnen verschillende 

grote organisaties een aantal veranderingen gaande om te kunnen voldoen aan deze 

marktvraag. Deze verandering is al enkele jaren gaande en heeft zich nog long niet 

uitontwikkeld. Bijna iedere ge'lnterviewde spreekt over een cultuurverandering die nodig is 

binnen hun organisatie. Daarbij wordt tevens aangegeven dot meerdere partijen moeite 

hebben met het vinden van geschikt personeel om dergelijk soort processen in goede banen te 

leiden. Personeel dot niet op de traditionele wijze een project benadert, moor juist proactief en 

integraal omgaat met een project en proces. Dus op een actieve wijze over organisaties 

heenkijken en de daadwerkelijke waarde voor alle stakeholders meenemen in de ontwikkeling 

van het product of dienst. (o.a. IV-1 , 2006; IV-2, 2006; IV-3, 2006) 

Als kanttekening kan ook geplaatst worden dot uit verschillende interviews gebleken is dot de 

manier waarop DBFMO momenteel word! aangepakt erg duur is in transacliekosten. Zowel 

vanuit opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde is men zoekende naar geschikte tussenvormen 

met behoud van het integrale karakter. Hieruit wordt aangenomen dot de vraag naar een 

integrale aanpak zal blijven groeien. Echter blijkt uit allerlei praktijkervaringen dot er wel 

aanpassingen zullen plaatsvinden in het proces en contractvorm van DBFMO. Wat ook logisch is, 

het wordt niet voor niets bestempeld met de 'metamorfose van de bouw' . 

De bouwsector ontwikkelt zich dus steeds meer richting het multidisciplinaire oplossen van 

vraagstukken. In de Toelichting (H. 2) wordt diepgaand ingegaan op de beweegredenen van 

de veranderingen in samenwerkingsvormen die plaatsvinden. Opvallend is dot er op 

verschillende plaatsen en in de meeste interviews gesproken wordt over de noodzaak van de 

omslag die plaatsvindt. Anderzijds weet niemand duidelijk te vertellen waar deze omslag precies 

toe leidt. Wei is duidelijk dot voor complexe projecten er eerder gekozen zal worden voor een 

integrale benaderingswijze . 
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5.2 

5.2.1 

5.2.2 

DBFMO 

DBFMO stoat voor Design Build Finance Maintain and Operate, het behelst in hoofdzaak het 

ontwerpen, bouwen, inrichten, onderhouden, financieren en ter beschikking stellen van een 

bouwwerk door een consortium van private partijen aan de publieke sector. Gedurende de 

looptijd van het contract, circa 20 tot 30 jaar no gebruikgerede oplevering, wordt het gebouw 

onder andere onderhouden en zullen huisvestingsdiensten warden geleverd. 

( aanbestedingleidraad) 

Aanbestedingsproces 

DBFMO-projecten warden in concurrentie aanbesteedt en gegund op basis van prijs-kwaliteit 

verhouding, oftewel de economisch meest voordelige aanbieding. Grofweg bestaat het aan

bestedingsproces uit twee fasen, namelijk de prekwalificatiefase en de dialoogfase . 

Tijdens de prekwalificatiefase kan ieder consortium reageren op de vooraankondiging van de 

opdrachtgever. In deze fasen warden consortia geselecteerd op basis van hen financiele 

draagkracht en referenties om deel te nemen aan de volgende ronden. 

Veelal goon vijf (minimaal 3) consortia uiteindelijk verder in de dialoogfase, waarbij zij 

gedurende een iteratief proces met de opdrachtgever tot een aanbieding komen. Tijdens deze 

dialoog zijn een aantal momenten waarbij opdrachtgever en opdrachtnemer in dialoog goon 

over hun wensen, eisen en mogelijkheden. Om de transactiekosten voor de verschillende 

partijen beperkt te houden, wordt er vaak voor gekozen tussendoor een selectie te houden. 

Hierbij zal er van de vijf partijen, drie partijen gekozen warden om tot een eindaanbieding te 

komen. Als afsluiting van de dialoogfase zal een consortium het project gegund krijgen op basis 

van de economisch meest voordelige aanbieding . 

Organisatie, juridisch en financieel 

Middels o.a. organisatorische, juridische en financiele aspecten onderscheidt het DBFMO

samenwerkingsproces zich van het 'traditionele' proces. Een van de grootste verschillen mag 

duidelijk zijn. De verschillende disciplines, die traditioneel opgesplitst warden door contracten, 

warden bij DBFMO alien samengevoegd en als consortium verantwoordelijk voor een groat deel 

van de gehele levenscyclus van een project. Deze partijen zullen don ook veel meer 

gezamenlijke beslissingen dienen te nemen op basis van de levenscycluskosten van het project. 

De risico's, winst en opbrengsten warden onder deze partijen verdeeld en complexere risico's 

kunnen op deze wijze bij meerdere partijen ondergebracht warden. Een aantal deelnemende 

private partijen warden aandeelhouder en daarmee mede verantwoordelijk voor het 

consortium. Hiermee goon zij een overeenkomst aan voor een lange periode, wot voor de 

meeste partijen ongebruikelijk is. Zij warden hierdoor partners van elkaar en staan dus in geheel 

andere verhoudingen tot elkaar don in het traditionele proces, waarin partijen opgesplitst 

warden door autonome contracten (Chao-Duivis, 1999). Een ander groat verschil is dot de 

opdrachtgever moor een contract aangaat voor een lange periode. (Eekelen en Maas, 2004; 

Ministerie van Defensie, 2006; Gereardts en Koolwijk, 2006) 

Dit alles vraagt om een andere juridische, organisatorische en financiele benadering die de 

samenwerking een eigen karakter gee ft (Chao-Duivis, 1999). Deze onderwerpen warden kort 

besproken in de Toelichting en geven hiermee een beeld van de sturende factoren die de 

samenwerking kenmerken. Met deze kenmerken is het vervolgonderzoek verder vormgegeven 

en is de context waarin het onderzoek plaatsvindt verder afgerond . 
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projecten 

DBFMO 

Aanbleden totaal 

oplosslng 

lleralleve Handrelklng 

integrole somenwerking om oplossingen oon te bieden voor veelol complexere vroogstukken . 

Dit omdot de controctuele scheiding tussen de disciplines, dot kenmerkend is voor het 

troditionele bouwproces, deels ploots zou moeten moken voor een uitwisseling van kennis en 

ervoringen. De portijen zullen door een intensievere somenwerking meer leren denken vonuit 

gemeenschoppelijke doelstellingen en ombities, woordoor voor de eindgebruiker een beter 

resultaat behoold zol warden. Bovendien wordt verwocht dot de foolkosten hierdoor zullen 

ofnemen. 

De voordelen van het integroal samenwerken ten opzichte van de traditionele wijze gelden niet 

voor ieder project. Echter wonneer de complexiteit van risico's en omvang van het project groot 

genoeg zijn, don warden de kosten en moeite voor een integrale oanpok steeds interessanter . 

Een van deze integrole somenwerkingsvormen is DBFMO. DBFMO stoat voor Design, Build, 

Finance, Maintain and Oporote, het behelst in hoofdzook het ontwerpen, bouwen, inrichten, 

onderhouden, finoncieren en ter beschikking stellen van een bouwwerk door een consortium 

van private portijen oon de publieke sector. Gedurende de looptijd van het contract, circa 25 

joor no gebruikgerede oplevering, wordt het gebouw onder ondere onderhouden en zullen 

huisvestingsdiensten worden geleverd . 

Een van de grootste verschillen tussen DBFMO en het troditionele proces is dot troditioneel 

allemoal losse werkzoomheden aongeboden warden en bij DBFMO de opdrachtgever een 

contract oongoot met een consortium dot hem voorziet van een totooloplossing. De 

verschillende disciplines, die troditioneel opgesplitst warden door controcten, zijn bij DBFMO alien 

somengevoegd tot een consortium. Het consortium zol verontwoordelijkheid drogen voor de 

woorden die gecreeerd wordt tijdens de gehele levenscyclus van het project. Deze portijen 

zullen gezomenlijke beslissingen nemen op basis van deze levenscycluskosten, woorvoor 

integrole somenwerking gewenst is. De risico's, wins! en opbrengsten warden onder de 

deelnemende portijen verdeeld en complexere risico's kunnen op deze wijze door meerdere 

portijen gedrogen worden. Dit olles vroagt om een ondere juridische, orgonisotorische en 

finonciele benodering die de somenwerking een eigen korokter geeft. 

Dit zijn grote verschillen ten opzichte van het trodilionele proces, waorbij de rol van verschillende 

portijen zichtboor veronderen. Bijno iedere ge'interviewde spreekt over een cultuurverandering 

die nodig is binnen hen orgonisoties om dergelijk soort projecten op te pokken . 

De bouwsector ontwikkelt zich dus steeds meer richting het integrool oplossen van vroogstukken. 

Deze integrole somenwerkingsvormen zijn nog duidelijk in ontwikkeling. Of DBFMO in hoar 

huidige vormen blijft bestoon is doorbij onduidelijk, het is een tomelijk nieuwe oonbestedings

vorm en nog oordig kostboor in hoar tronsoctiekosten. Wot dot betreft zol nog het een en onder 

oongepost warden. Dot er de komende joren steeds voker gekozen wordt voor een integrole 

benodering is wel duidelijk. Uit dit olles kon geconstateerd worde dot de Hondreiking die volgt uit 

het onderzoeksresultoot dus wel degelijk relevant is, moor wel iteratief zol blijven . 
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Vaardigheden 

Uit resultaten van voorgaande onderzoeksfase (B) kan onder andere worden geconc ludeerd 

dot: bij DBFMO de integratie van kennis en ervaring van verschillende disciplines gewenst is om 

te komen tot de gewenste waardecreatie voor de le b ieden totaaloplossing. Dit betekent dot 

de deelnemende disciplines intensief zullen moeten samenwerken . 

Samenwerken met meerdere andere organisaties uit verschillende disc iplines. wordt ook wel 

multidisciplinair of integraal samenwerken genoemd. (Zaal, 2003) Om een goed beeld te krijgen 

van de verschillende aspec ten van integraal samenwerken is hier in onderzoeksfase C. 

aandacht aan besteedt. Om hiertoe le komen is gebruik gemaakt van de onderstaande 

onderzoeksvragen . 

Onderzoeksvragen fase C. lntegraal samenwerken 

Wat wordt bedoe/d met integraa/ samenwerken? 

l. Wot zijn de kenmerken van integroal somenwerken? 

lnventarisatie 
Ook bij deze onderzoeksfase is gestart met een inventarisatie van data aan de hand van een 

kwalitatief literatuuronderzoek. De hieruit volgende ondervindingen zijn wederom door middel 

van de KJ-methode gestructureerd op een gelebriefjesposter. die vervolgens ter discussie is 

gesteld middels een aantal gesprekken met deskundigen. In de volgende paragraven zijn de 

belangrijkste ondervindingen hiervan toegelicht. In de Toelichting is een uitgebreidere weergave 

van deze uitkomsten opgenomen . 
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6.2 

Wal Is lntegraal 

samenwerken? 

lntegraal samenwerken 

Uit een analyse die verricht is door Huijbregts (2002) voor Stichting Bouw Research naar integraal 

samenwerken in de bouw, kan de volgende uitleg van integraal samenwerken opgemaakt 

word en: 

Bij integraal samenwerken stoat de eindgebrulker centraol. Orgonisoties en personen werken ols 

een team oan de meest geschikte oplossing. Hlerbij ondersteunen ztl elkoor in het op 

lnteractieve wijze blj elkaor brengen van huisvestingsvraag en oplosslng. Daze somenwerking ls 

noodzokelijk voor het opheffen van de scheiding tussen de fQsen (parallel in ploats van serieel, 

werken, oftewel horizon1ole inlegralie). fussen disciplines (interoctief in pleats van directief. 

oftewel verticale lntegratie) en voor het gezamenllJk manogen van de overgenomen rislco's 

(horizontote in pleats van vertlcole orgonlsotie) . lntegrool samenwerken hoeft geen betrekking te 

hebben op het hele project. dot wil zeggen op one fosen, op one disciplines of op het totale 

projectrisico. Het kan zich ook beperken tot speclfieke delen ervan. (Huijbregts, 2002) 

Onderstaand figuur is een afgeleide van de theorie van Zaal (2003) en Huijbregts (2002) met 

betrekking tot integraal samenwerken. Het model van Zaal is echter toegespitst op algemene 

bedrijfskundige processen en niet op de processen binnen de bouw. Het onderstaande model 

en de bijhorende verklaring hebben als verschil dot Zaal werkt met een lijn van 'Abstractie' . Het 

model van Huijbregts is wel toegespitst op de bouw, moor bestaat enkel uit de twee lijnen 

'integratie van disciplines' en 'integratie van fasen', zoals hierboven is toegelicht. 

Na een kwalitatief literatuuronderzoek en een aantal gesprekken met deskundigen, zijn de 

modellen van Huijbregts en Zaal samengevoegd en is de lijn van Abstractie (van Zaal) 

vervangen voor de lijn van bedrijfskundige integratie. Wat onderbouwd wordt door de theorie 

van Klein Woolthuis (1999) , Duysters (2003) en Koolwijk en Geraedts (2006) die samenwerken 

opdelen in drie niveaus; strategisch-, tactisch- en operationeel niveau . 
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De integrale aanpak kan verdeeld warden in drie deelgebieden die in de Toelichting H 4. verder 

in beschouwing genomen warden, namelijk: 

Samenwerking vanuit de disciplines (ketenintegratie) 

Samenwerking vanuit levenscyclus benadering (integratie van proces) 

Samenwerking vanuit organisaties (bedrijfskundige integratie) 
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6.2.1 

6.3 

Deflnille lnlegraal 

ontwerp 

Meerwaarde integraal samenwerken 

Vanuit een orgonisotie wordt de opdrochtgever bediend. woardoor er klontgerichter kon 

worden gewerkt. Risico's worden niet, zools in het traditionele proces doorgeschoven. moor 

gezomenlijk beheerst. wot de kons op risico's verkleind (Huijbregts. 2003) De kennis en kunde van 

de verschillende betrokken portijen worden gebundeld woardoor het mogelijk wordt op een 

efficiente wijze te komen tot oplossingen (Janssen. 2002). Bijvoorbeeld door gebruik van 

uitvoerings-. beheer- en exploitotiekennis tijdens het ontwerp. woardoor de ontwerpende 

partijen gezomenlijk kunnen komen tot een in prijs-kwoliteitverhouding haalbaar ontwerp. 

lnstrumenten en productiemiddelen kunnen door toepossing van integrole samenwerking 

effectiever worden gebruikt en beter worden ofgestemd (Zool. 2003). Door afstemming van 

elkoars werkzoomheden wordt er minder dubbelwerk verricht. 

lntegraal ontwerpen 
Het onderzoek is ofgebokend op samenwerking tijdens de plonvormingsfose van de DBFMO

somenwerking. De plonvormingsfose kon grotendeels gezien worden ols de ontwerp- of 

conceptontwikkelingsfose. Dot er integraal somengewerkt zol worden is in de voorgoonde 

poragraven al duidelijk geworden. Nu wordt het proces van integraol somenwerken tijdens de 

ontwerpfose in veel literotuur ook wel 'integraal ontwerpen' genoemd (Goossens, 2006; Zool, 

2004; Zeiler, 2004). Over integrool ontwerp zijn meerdere benoderingswijzen in omloop. Zool 

(2004) geeft in een publicotie bij ofronding van zijn lectoroot de volgende definitie van integrool 

somenwerken: 

'lntegraa/ ontwerpen is een denk- en werkwijze die betrekking heeft op het totale proces van 

bedenken, ontwerpen, produceren, imp/ementeren, installeren, gebruiken, onderhouden en 

herbergen van producten, diensten en proc essen. lntegraal ontwerpen is het zodanig inrichten 

van de ontwerpprocessen dot er zovee/ mogelijk toegevoegde waarden wordt gecreeerd. ' 

Ondanks dot deze definitie tomelijk groot is, geeft het wel een duidelijk en volledig beeld van de 

verschillende definities die integraol ontwerpen beschrijven. Uit de definitie volt op te moken dot 

binnen de DBFMO-somenwerking ook gedoon wordt oon 'integroal ontwerpen' . 

6.4 Hantering theorieen lntegraal samenwerken en integraal ontwerpen 
lnconsistenlie Bij beschouwing van verschillende theorieen met betrekking tot integroal ontwerpen wordt een 

theorievorming inconsistentie waorgenomen. Nomelijk dot sommige theorieen onder 'integraal ontwerpen' de 

somenwerking tussen olleen de ontwerpende disciplines zools. architect, constructeur, 

bouwfysisch adviseur etc. verstoon, terwijl ondere theorieen met 'integraal ontwerpen' de 

samenwerking tussen disciplines verontwoordelijk voor de gehele levenscyclus beogen . 

Uit beschouwing van verschillende theorieen met betrekking tot integraol samenwerken en 

integraal ontwerpen komt naar voren dot veel theorieen weinig duidelijkheid verschaffen over 

het wel of niet gezomenlijk oppakken van winst en risico 's en of er een oparte projectorgonisotie 

wordt opgericht. Rekening houdend met deze inconsistenties is gebruik gemaakt van data 

ofkomstig van theorieen met betrekking tot integraal samenwerken en integraal ontwerpen . 
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6.5 Samenvatting en conclusie 

Om het begrip integrool somenwerken verder toe te lichten is een model somengesteld. Tot dit 

model is gekomen door gebruik te moken van verschillende theorieen met betrekking tot 

integrool somenwerken, integrool ontwerpen en bouwprocessen. De somenwerking is verdeeld 

in drie deelgebieden die ofgeleid zijn van o.o. de modellen van Zool (2004) en Huibregts (2002) . 

Het model bestoot uit drie deelgebieden. Het eerste deelgebied kenmerkt de somenwerking 

door integrotie op basis van verschillende fosen in de levenscyclus van het project (horizontole 

integrotie). Het tweede deelgebied beschouwt de somenvoeging van disciplines (verticole 

integrotie). No bestudering van literotuur is het derde deelgebied toegevoegd nomelijk 

somenwerken op drie orgonisotorische niveous; strotegisch, toctisch en operotioneel. Door op 

deze wijze integrool somen te werken verwocht men te komen tot de volgende voordelen: 

Levering van totooloplossing oon de eindgebruiker door een orgonisotie (consortium); 

Gezomenlijke risicobeheersing; 

Klontgerichter werken; 

Betere verhouding van prijs en kwoliteit; 

Vermindering van risico's en foolkosten . 

Het proces van integrool somenwerken tijdens de plonvormingsfose wordt in veel literotuur ook 

wel 'integraol ontwerpen' genoemd. Hierover en over integrool somenwerken en integrool 

ontwerpen zijn meerdere benoderingswijzen in omloop, woorbij inconsistenties woorneemboor 

zijn. Ten eerste is bij verschillende theorieen over integrool ontwerpen veelol onduidelijk of het 

goat om somenwerking tussen ontwerpende odviseurs of ook tussen andere disciplines. Ten 

tweede is bij theorievorming over zowel integrool somenwerken ols integrool ontwerpen niet 

oltijd duidelijk in hoeverre portijen ook risicodrogend meeporticiperen en een oporte 

projectorgonisotie oprichten. Rekening houdend met deze inconsistenties is gebruik gemookt 

van data ofkomstig van theorieen met betrekking tot integrool somenwerken en -ontwerpen . 

De opgebouwde theoretische kennis met betrekking tot integrool somenwerken heeft gediend 

ter ondersteuning van de volgende onderzoeksfosen. Met name het deelgebied van 

'bedrijfskundige integrotie' heeft extra houvost gegeven oon het schrijven van de Hondreiking . 
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lntegrale samenwerkingsverbanden warden ook wel aangeduid met de samenwerkingsvormen 

alliantie, partnering, voorwaartse of achterwaartse integratie, ketenmanagement, supplychain 

management. co-making of c lustering (Huijbregts, 2002). Elk van deze vormen legt een eigen 

accent op een of meerdere aspecten van lntegraal samenwerken . 

In vele branches heeft de omslag naar het werken op kerncompetenties en het aangaan van 

samenwerkingsverbanden met andere organisaties, al eerder plaatsgevonden. (zie ook 

hoofdstuk 5 Toelichting) In sommige branches is al ruime kennis en ervaring opgedaan met 

bovengenoemde integrale samenwerkingsverbanden. Veel van deze kennis en ervaringen zou 

eventueel ook van toepassing kunnen zijn op de DBFMO-samenwerking . 

Om gebruik te kunnen maken van de kennis en ervaring die reeds voorhanden is van andere 

samenwerkingsvormen is eerst gekeken naar de consistentie en typologie tussen de 

verschillende samenwerkingsvormen en DBFMO. Om deze consistentie en typologie te toetsen, 

zijn in dit hoofdstuk de kenmerken van de DBFMO-samenwerking vergeleken met de kenmerken 

van een aantal veelvuldig toegepaste samenwerkingsvormen. Om tot deze vergelijking van 

samenwerkingsvormen te komen zijn de volgende onderzoeksvragen gehanteerd . 

Onderzoeksvragen fase D. Vergelijking samenwerklngsvormen 

Welke samenwerkingsvormen zijn te vergelijken met de samenwerking die plaatsvindt 

binnen DBFMO-consortia? 

I . Is er een typologie van kenmerken waarmee samenwerkingsvormen onderscheiden 
kunnen worden? 

2. Aon welke kenmerken is de DBFMO-samenwerking te herkennen? 

3. Welke samenwerkingsvormen hebben overeenkomsten met de DBFMO

samenwerking? 

4. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de 'vergelijkbare' 

samenwerkingsvormen en de DBFMO-samenwerking? 

31 



• • • • • • • • • • • 
• • 

7.1 

Doelstelllng 

ldentltelt 

• Gelljke of 
unieke partners 
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Soort integratle 

Aantal partners 

Afhankelijkheid 

Besluitvormlng 

• Permanent of 
tljdelljk 

• • • • • 
• • • 
• 

Dellng van 
risico's, winst en 
verlies 

Afspraken en 
contractvormen 

I 

lnventarisatie en analyse Samenwerkingskenmerken 
Om gebruik le kunnen maken van de brede kennis en ervaring die reeds voorhanden is over 

andere samenwerkingsvormen is een vergelijking opgesteld van verschillende 

samenwerkingsvormen. waarmee op consistentie en typologie getoetst is. 

Om hiertoe le komen zijn middels een kwalitatief literatuuronderzoek kenmerken gevonden 

waarmee samenwerkingsvormen zich kunnen onderscheiden. Deze kenmerken zijn vervolgens 

middels de KJ-methode geordend en voorgelegd aan een aantal experts die deze eventueel 

hebben aangevuld en aangepast. Uiteindelijk zijn er een tiental kenmerken naar voren gekomen 

die gehanteerd zijn in dit onderzoek: 

Tabel 7- 1: Typologische kenmerken samenwerkingsvorrnen 
Klein Woolfhuis ( 1999) splits! de doelstelling voor he! aangaan van een samenwerkingsverband op in 
drie niveaus: Strategisch zeals gezamenlijke productontwikkeling. Tactisch dus ter ondersteuning van 
he! beleid van de organisatie en Operationeel oftewel voor de dagelijkse werkzaamheden. Volgens 
Klein Woolthuis kunnen de doelsfellingen per partner onderling verschillen. Echter zijn ook per 
samenwerking gezamenlijke doelstellingen le plaatsen ender een van deze niveaus . 

Er bestaan verschillende samenwerkingsvormen waarbij partijen hun eigen identiteit verliezen, zeals 
bij fusies en ovemames. Dit geeft een groot verschil in de samenwerklng en zal dus meegenomen 
warden In de vergelijking. (De Man, 2006) 

Elke partner is anders. echter zit er een duidelijk verschil tussen partners die alien dezelfde discipline 
hebben (brancheorganisatie van aannemers) of juist allemaal andere disciplines (DBFMO) . 
(Nooteboom, 1998) 

Bij het aangaan van samenwerkingsverbanden kunnen partijen volledig autonoom te werk goon 
zoals bij het aangaan van een leverancierssamenwerking, tot het overgaan naar een partij zoals bij 
fusies. Vooral de beslissingsbevoegdheid speelt hierin een belangnjke rol. (De Man, 2006) en Klein 
Woollhuis, 1999) 

Samenwerking is ook le onderscheiden door het aantal partners die eraan deelnemen. Over het 
algemeen wordt de samenwerking complexer wanneer er meerdere partners deelnemen. (De Man . 
2006; IV-1. 2006) 

Wanneer een partij eenmalig een dienst afneemt, is dit heel anders don wanneer een organisatie 
besluit de ander over te nemen. Bij het laatste verliest de overgenomen organisatie zijn autonomie 
en is er sprake van een directe besturing. De wederzijdse afhankelijkheid tussen organisaties is het 
grootst bij het uitvoeren van diensten voor elkaar of het harmoniseren van zaken. In deze vorm is er 
een bedrijfsvoering met organisatie(onderdelen) en middelen die niet volledig in eigen beheer zijn . 
(De Man, 2006) 

De wijze van besluitvorming kan van grote invloed zijn op de samenwerking. Worden bijvoorbeeld 
beslissingen genomen door een parfij of op basis van gelijkwaardigheid. (Kaats et al. 2006; De Man . 
2006) 

Met de termen 'hjdelijk of projectgebonden ' worden samenwer1dngsverbanden bedoeld die 
ingericht worden voor een eenmalig project. Terwijl bij 'permanente of strategische samenwerking' 
het meer goat om projectongebonden samenwerking met een langdurige doelstelling. (Quist, 2006; 
Kaats, 2006) 

Bij het traditionele bouwproces worden de partijen opgedeeld door een duidelijke verdeling van 
financien en veranfwoordelijkheid. Terwijl bij verregaande samenwerkingsvormen en complexe 
projectrisico's moeilijk bij een partij onder te brengen zijn en winst en risico gedeeld worden. Deze 
verdeling kan invloed hebben op de samenwerking omdat men grote belangen in de 
samenwerking hiermee deelt of verdeeld. (Gereardts en Koolwijk, 2006) 

Samenwerking is gebaseerd op Im- of expffclete a fspraken die allerlei vormen kunnen aannemen. Zo 
warden er bij grote allianlies veel formele afspraken vastgelegd in complexe contracten. Moor ook is 
het mogelijk dot informele afspraken voldoen, waarbij alleen een intenfie tot samenwerken 
uitgesproken wordt. (Kaats et al. 2006) 
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7.2 

Doelstelllng 

ldentiteit 

Gelijke of unleke 
partners 

Soort lntegratle 

Consistentie samenwerkingsvormen 
Aon de hand van de ge'invenlariseerde kenmerken (§ 7.1) is een vergelijking gemaakl lussen 

verschillende samenwerkingsvormen en de DBFMO-samenwerking. Om hierloe le komen diende 

eersl de kenmerken van verschillende samenwerkingsvormen ge'invenlariseerd le worden . De 

kenmerken mel belrekking lol de DBFMO-samenwerking zijn voornamelijk voorlgekomen uil de 

semi-gestruclureerde inlerviews, documenten en beschouwingen in de praklijk, lerwijl de 

kenmerken van de verschillende samenwerkingsvormen voorlkomen uil kwalitatief 

lileratuuronderzoek. 

Er zijn een legio aan samenwerkingsvormen voorhanden die alien vergeleken kunnen worden 

met de DBFMO-samenwerking. Gezien de beperkte tijdspanne van het onderzoek zijn vele 

samenwerkingsvormen al snel builen beschouwing gelaten. Dit omdal zij bijvoorbeeld verschillen 

in kenmerken zoals; aanlal parlners, verlies van eigen idenlileil of samenwerking lussen gelijke of 

unieke disciplines. 

In samenspraak mel een aanlal experls is gekozen voor het uildiepen van !wee 

samenwerkingsvormen, die volgens Huijbregls (2002) onder de lypologie van integraal 

samenwerken vallen, namelijk parlnering en allianties. Hiervan zijn de kenmerken middels 

kwalitalief literatuuronderzoek ge'inventariseerd en middels de KJ-melhode geordend. De 

resultaten hiervan zijn vervolgens geconfronteerd in label 7-1 , waarmee de c onsistentie duidelijk 

wordt. Door de gevonden kenmerken nogmaals voor te leggen aan een aantal experts is de 

confrontatiematrix exlra gevalideerd . 

DBFMO ! 
(o.a. IV-3, 2006; IV-1, 2006; IV- ! PARTNERING ALLIANTIES 

.. ..... ~!-~QQ.~J . . . L -. . . ----·.. -·- + -- ·- .. .... -·----- · 
De partners werken samen aan De partners werken al don niel ! 'Er is een gezomenlql<. doe/. 
een gezamenlijk doel, namelijk met klant, samen oan een i Partners werl<.en somen om 
hel ontwikkelen van een plan I gezamenlijk doel, namelijk hel ! een bepoold doe/ te bereil<.en 
ontwerp dot voldoel aan de ontwikkelen van een plan I i en hebben elk.oar doorvoor 
klantwens en dus aansluit op ontwerp dot voldoet aan de ' nodig. Overlap in de 
een goede pnjs- klantwens. (Geraerdts en doelstellingen van de 
kwalileitverhoudlng. Zij werken Koolwijk, 2006) betrokkenen orgonisoties is 
dus samen om le komen tot noodzokelijk om een olliontie 
een product. De doelslelling van de grond te krijgen. (De 
heefl dus een slralegisch Mon, 2006) ' 
karakter. 

-BifD"Bi=Mo ·-... "betioucie.n .. -·aiie-t--iiif" het --aan9aa-ri--van·--;;e-riTvo0r-·e-e·;:;··a11ianiie_w_o.rcit-een 
organisaties van de partners portnerschap behouden de ! nieuwe organisatie opgestart. 
hun eigen identiteil. partners de idenlileit van hun ! Echter behouden de partners 

eigen organisatie. (Arts en van ! ook de identiteit van hun 
der Heijden, 2006; Quist, 2006) i eigen organisalie. (De Man, 

...... - .. j 2006) -----------1 ._ ... _ ............................ ~--
Bij de DBFMO samenwerking 
gaol hel duidelijk om partners 
uil verschillende disciplines. 

De partners vormen 
gezamenlijk een consortium en 
richten hier eventueel zelfs een 
aparte organisatie voor op. De 
partners behouden echter wel 
hun identiteit met eigen 
doelstellingen en 
verantwoordelijkheden als 
aparte organisaties zijnde . 

Hel is mogelijk een partnering Hel is mogelijk een alllanlie le 
le vormen met gelijke en vormen met gelijke en unieke 
unieke partners. In de bouw partners. In de bouw gaol hel 
gaol hel veelal om partnering veelal om allianlies met 
met unieke partners. (Arts en unieke partners. (Duyslers, 
van der Heijden, 2006; Quist, 2004) 
2006) 

----·-.. ·--!-·---·- .......................... --.. ·-···-· 
De partners vormen De partners vormen 
gezamenlijk een partnerschap gezamenlijk een alliantie en 
en richten hier eventueel zelfs richten hier eventueel zelfs 
een aparte organisatie voorop. een aparte organisatie 
De partners behouden echter voorop. De partners 
wel hun identiteit met eigen behouden echter wel hun 
doelstellingen en verant- identiteit met eigen doel
woordelijkheden als aparte stellingen en verantwoordelijk
organisaties zijnde. (Quist, 2006) heden als aparte organisaties 

zijnde. (De Man, 2006) 

-··-··-------·--··--·-----··-··-~ .. -----------··--------~·--------··--··--·-· .. ·--------

33 



• 
• • • 
• • • • 
• • • • • • • • • • 
• • • • • 
• • • • • • • • • • 
• 

Aantal partners 

Afhankelijkheld 

Beslultvorrnlng 

···--·-···-·---.. - ---·----.. - .. ----····--·T-······-···- ·-···-·-·-··--··--· ..... --.. ---l--······-·-··· ·· .. ·-~-·----· .. -······-···----·--····-···--····-

···----------- DBFMO _________ t- - ---- -PARrN'ERING-·····--····-----1-·····-··· ....... ·············-Ai:iiANiieS-·····--- --····· .. 
- _._ ······-·-.. ·-· ~ ··""'-·······-············-·· .. ··········-······ .... ·-···-·-·-··. ·····----

Er zal met meerdere Het is rnogelljk een partnering Het is mogelijk een alffantie te 
organisaties afkornstig van te starten met elm partner. starten met een partner . 
verschillende disciplines Echter zijn de vormen van Echter zijn de vormen van 
samengewerkt worden. partnering in de bouw vaak alliantles in de bouw vaak met 

met meerdere partners. meerdere partners. (Duysters • 
(Gereardts en Koolwijk. 2006; 2004; De Man. 2006) 
Quist. 2006) 

·---·- ........................... --.. --·-···""""--·----f-·---·-.. -·---.. --.. ·-·-.. ___ ,, ___ ,, _____ ... - .............. 1_ ............................................. --.-·------·-----·-
Om de gezamenlijke doel
stelling le behalen hebben 
deze partners elkaars kennis en 
expertise nodig en kunnen 
deze doelslelling niet lijdig 
bereiken zonder de ander. 

0m de gezamenlijke doel- Er is sprake van complemen-
stelling te behalen hebben de tariteit en synergie: de ene 
partners elkaars kennis en partner kan het doel niet tijdig 
expertise nodig en kunnen bereiken zonder de ander. 
deze doelstelling niet lijdig (De Man, 2006) 
bereiken zonder de ander. 
(Gereardls en Koolwijk, 2006) 

·-·oe-·· .. ·---t>esiissii19en___ worden 1-c5'e... _ .. _b_e_snssiri9e;n--· .. worcienT-&is sprai<e van 9ezamen1ij1<e ·· 
gezamenlijk genomen en er is gezamenlijk genomen en er is i besluitvorming, De ene partij 
geen sprake van volledig geen spraken van volledig I legt niet doorlopend aan de 
eenzijdige besluitvorming. eenzijdige besluitvorming. i andere(n} zijn wil op, moor 
Hierbij wordt geen volledige Hierbij wordt geen volledige ! besluiten worden in 
dernocratle bedoeld. maar het democratie bedoeld, maar het I gezamenlijl<heid genomen. 
moet ook niet zo zijn dot moet ook niet zo zijn dot I (De Man, 2006} 
hierarchisch bepaald een parflj hierarchisch bepaald een partij i 
alle beslissingen neemt. alle beslissingen neemt. i 

i 
1---··-········-··-· .. --.------'""-+---··~------=-------·.. -+---·-

Permanent of Per DBFMO-project zal een Permanent en tijdelijk kan Permanent en tijdelijk kan 
tijdelijk team van partners beiden. Bij tijdelijke partnering beiden. Bij lijdelijke allianties 

Deling van 
rlslco's, wlnst en 

verlles 

Afspraken en 
contractvorrnen 

samengesleld worden dot gaol hel om projectpartnering goat het om project allianties 
gaol werken aan een en bij permanente partnering en bij permanenle allianties 
afgebakende scope, namelijk . word! veelal gesproken over word! veelal gesproken over 
het project. Na beeindiging slralegische partnering. (Aris en stralegische allianlies . 
van hel project word! in van der Heijden, 2006; Quist, (Duysters, 2004, De Man, 2006) 
principe de samenwerking in 2006) 
deze vorm opgeheven. Dal wil 
niet zeggen dot dezelfde 
parlijen niet aan andere 
soortgelijke project en 
samenwerken of blijven 
samenwerken. Hel kan dus 
zowel permanent als lijdelijk ! 
zijn. In eerste instanlie goat het !··: 

echter om een tijdelijk karakter. 
'''""'"'''''"-'"'''''"•••H>>•O>>>H-OO--••-•>•oo•-•••-••••o••••-•••o•••·--····•oOOO>o0>•>>•-··-··-····-"'"'''"'"' 1 "'"'"'''"'''"-'""''''''''''''''H'''''''_'_ _., .. ,,,,,,_,,,,,,.,,,,,,, .. ,,H_O_>>••ooo•o_Hl<••-·------·-••'____ . OOO•OOOOOOO•OOOOoO"OO•o•ooO-•OW-O 

De kosten. opbrengsten en ! Kosten opbrengsten en risico's Er zijn gezamenlijl<e risico's, 
risico's die hel consortium heett i worden onder1ing verdeeld op l<osten en opbrengsten. 
worden naar took en proportie i een redelijk traditionele wijze. waarbij deze laatste worden 
verdeeld onder de partners. Er I Echter zijn er ook verdeeld naar proportie van 
wordt zorg gedragen voor een 1 mogelijkheden en partnering de l<osten en de risico's. Voor 
verdeling van de opbrengsten overeenkomsten waarbij er iedere partner moet er een 
in overeenstemming met de gewerkt word! met een meer redelijl<e verhouding zijn tussen 
inbreng van middelen en de gezamenlijke risico, winst en de l<osten en de baten. Het 
risicooanvaarding door elk der ver1iesverdeling. zoals goat erom dot e/l<e partner 
partners. incentives. bonusmalus opbrengsten. l<osten en risico 's 

Contract tussen partijen om 
consortium le vormen, dot een 
contract heeft me·! de 
opdrach tgever . 

regelingen e.d. (Gereardts en heeft die ieder zonder de 
Koolwijk. 2006) alliantieniet zouden zijn 

gegenereerd. (De Man. 2006} 

Veelal wordt gewerkt met een 
lntentieovereenkomst om aan 
een gezamenlijk doel le 
werken, met gesegmenteerde 
contracten tussen opdracht
gever en parlijen. Moor ook 
verder gaande contract
vormen zijn mogelijk. (Gereardts 
en Koolwijk, 2006) 

Van mondelinge intentie 
overeenkomsl lot contract 
mogelijk. (De Man, 2006) 
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7.2.1 Overeenkomsten en verschillen 

ledere samenwerking heeft zijn eigen unieke vorm en karakter. Contracten, partners, doelstelling 

en besluitvorming kunnen behoorlijk verschillen. Het is daarom niet gemakkelijk een eenduidig 

beeld te geven van de verschillende samenwerkingsvormen. Echter hebben de 

samenwerkingsvormen DBFMO, partnering en allianties zeer veel gelijkenissen. 

Uit de analyse van de kenmerken van allianties en partnering is gebleken dot er een 

inconsistentie is binnen de typologie van deze samenwerkingsvormen zelf. Zo kan een alliantie 

bestaan uit een of meerdere partners, die don wel van unieke als overeenkomstige discipline 

zijn. Wat de vergelijking met DBFMO bemoeilijkt. Partnering en allianties warden echter wel 

veelvuldig in verband gebracht in een vergelijkbare context en met integraal samenwerken. 

Desalniettemin zijn er verschillende partnering- en alliantiesamenwerkingsverbanden 

waarneembaar die qua kenmerken 'vergelijkbaar' zijn met de DBFMO-samenwerking. De 

beschikbare kennis en ervaring met betrekking tot de samenwerkingsvormen is don ook in het 

vervolg van het onderzoek toegepast. Met de kanttekening dot de te gebruiken theorieen wel 

zoveel mogelijk binnen dezelfde typologie vallen als de DBFMO-samenwerking. Dus niet alle 

kennis en ervaring van allianties en partnering kan zomaar gehanteerd warden . De grootste 

aandachtsgebieden in overeenkomsten en verschillen zijn hieronder bediscussieerd . 

Contract, winst en risico verdellng 

In veel literatuur wordt als grootste onderscheid tussen partnering en allianties de verschillen 

tussen de soort onderlinge afspraken (contracten) aangegeven. Partnering (in de bouw) zou 

gebaseerd zijn op de 'traditionele' samenwerkingsovereenkomsten en dus autonome winst- en 

risicoverdeling. Terwijl bij allianties en DBFMO een formele overeenkomst wordt gesloten waarbij 

winst en risico's veelal onder alle partijen warden gedeeld. Partnering zou don ook volgens vele 

de (financiele) stimuli missen die allianties wel bezitten. (o.a . Hauck, et al, 2004; Koolwijk en 

Geraerdts, 2006; Quist, 2006) 

Daarentegen zoals hierboven al duidelijk is gemaakt, warden de termen partnering en allianties 

veelvuldig in verband gebracht in een vergelijkbare context. Volgens Arts en Van der Heijden 

(2005) bestaat er don ook geen eenduidig beeld wot wel en niet onder de begrippen wordt 

verstaan. Quist (2006) beaamt dit en geeft aan dot er een overlap is tussen beide 

samenwerkingsvormen . 

Tevens warden er bij partnering-overeenkomsten extra regelingen getroffen (financiele stimuli) 

om de autonomiteil weg te nemen en samenwerking te stimuleren. Bijvoorbeeld door het 

gebruik van painshare-gainshare contracten, incentives etc . Daarnaast wijst beschouwing van 

de praktijk over DBFMO en allianties op een tegenstrijdigheid hierin. Het lijkl namelijk wel dot 

binnen allianties en DBFMO risico's, winsten en verliezen gedeeld warden, moor er warden 

regelmatig extra onderlinge contracten gesloten, waarbij winst en risico 's autonoom verdeeld 

warden. Wat de winst- risicodeling deels weer teniet doet . 

Aantal (unleke) partners 

Zowel bij allianties als partnering kan gewerkt warden met een of meerdere partners, bovendien 

kunnen deze partners van een gelijke of verschillende discipline afkomstig zijn (De Man, 2006). Bij 

DBFMO goat het om een samenwerking met meerdere partners afkomstig van verschillende 

disciplines. In het onderzoek is gebruik gemaakt van theorieen van allianties- en 

partneringvormen met meerde partners uit verschillende disciplines, oftewel multipartner

samenwerkingsverbanden . 
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7.2.2 

Permanent of tljdelljk 

Per partnering en a lliantie kunnen van tijdelijke (projectmatige) en permanente (strategische) 

vorm verschillen (Arts en Van der Heijden, 2005; Quist, 2006). Uit de verschillende interviews is 

gebleken dot er onduidelijkheid bestaat over het permanente of tijdelijke karakter van DBFMO. 

Enerzijds wordt de DBFMO-samenwerking gezien als een projectgebonden samenwerking, die 

no contractering sterk verandert. De samenstelling van de partners verschilt daarbij ook per 

project, waardoor het een tijdelijk karakter heeft. Dit wordt echter ook tegengesproken. De 

samenwerking kan don wel per project opgetuigd worden, moor sommige partijen geven wel 

aan te werken met een permanente doelstelling. Zij goon ervan uit meerdere projecten met 

dezelfde teams op te kunnen pakken. Voor de kerndisciplines binnen een project (aannemer, 

installateur, onderhoud etc) kunnen dezelfde partners meerdere malen samenwerken. Hierdoor 

krijgt de DBFMO dus een permanent karakter . 

De keuze tussen permanent of tijdelijk samenwerken wordt in hoofdstuk 10 van de Toelichting 

verder belicht. Vooralsnog wordt de DBFMO-samenwerking het meest bestempeld als een 

projectgebonden of tijdelijke samenwerkingsvorm met uitgroei en eventuele doelstelling tot een 

meer permanente samenwerking. Op deze wijze zijn ook de andere samenwerkingsvormen 

beschouwd . 

Deelname opdrachtgever 

Gezien vanuit allianties en partnering zoals in de huidige bouwpraktijk veela l gebruikt worden, is 

het grootste verschil dot bij allianties en partnering de opdrachtgever deelneemt (Woerkum, 

2001 ), terwijl dit bij DBFMO niet het geval is. Daarentegen is duidelijk geworden dot in de meeste 

andere sectoren en theorievorming over allianties en partnering ook geen opdrachtgevende 

partij (consument) participeert (De Man, 2006; Bennet en Baird, 200 l ). 

Het is voor te stellen dot de opdrachtgever en opdrachtnemende partijen behoorlijk 

uiteenlopende belangen hebben en dit enerzijds veel invloed kan hebben op de samenwerking . 

Anderzijds hebben partijen binnen een DBFMO-consortium ook mogelijk tegengestelde 

belangen. In dit onderzoek is het verschil tussen wel of geen deelname van opdrachtgever niet 

meegenomen. Dit omdat er moor weinig literatuur voorhanden was van allianties en partnering 

in de bouw en veel literatuur gebruikt is uit andere sectoren, waar de opdrachtgever net zoals bij 

DBFMO niet deelneemt. Welke invloed de deelname van een opdrachtgever in een 

samenwerkingsverband precies met zich meebrengt is onduidelijk en is derhalve niet in d it 

onderzoek meegenomen, dit verdiend echter wel vervolgonderzoek . 

DBFMO of Muftipartneralliantie ? 

Veel literatuur en onderzoek goat over allianties tussen twee partners, moor er zijn ook allianties 

waarin diverse partners participeren, oftewel multipartnerallianties. Een klein deel van het aantal 

allianties die in totaal plaatsvinden zijn multipartnerallianties. Zo is in de IT-sector moor 173, in de 

telecom 133 en de financiele sector 153 procent multipartnerallianties (De Man, 2006) . 

De Man (2006) geeft aan dot partijen vaak kiezen voor het aangaan van een 

multipartneralliantie om aan gezamenlijke productontwikkeling te doen. Een andere reden kan 

ook de verbintenis van kleinere partijen zijn om een grote partij te beconcurreren . 

In een interview met Dhr. De Man (2006) geeft hij aan dot een consortium, opgericht voor een 

DBFMO-aanbesteding gezien kan worden als een multipartneralliantie. Daarbij geeft hij aan dot 

de DBFMO-samenwerking, verschilt van de traditionele samenw erking, omdat de verschillende 

disciplines hier daadwerkelijk gezamenlijk tot een product komen en een organisatie vormen 

(joint venture) vanui t autonome organisaties . 
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7.2.3 

Verbeteren 

Organiseren tussen organisaties 

Kaals el al (2006) geven 'organiseren lussen organisalies' weer als; 'een vorm van organiseren 

waarbij autonome organisaties ertoe overgaan duurzame afspraken aan te goon en zo de/en 

van het werk op etkaar afstemmen. Het /eidt tot een diversiteit aan samenwerkingsretaties die 

een duurzame intentie hebben, moor wet eindig zijn '. De drie samenwerkingsvormen parlnering, 

allianlies en de DBFMO-samenwerking voldoen eenieder aan de beginselen van 'organiseren 

lussen organisalies'. Kaals el al onderscheiden vier grondvormen van 'organiseren lussen 

organisalies' . Gezien de kenmerken van de drie samenwerkingsvormen (DBFMO, allianlies en 

parlnering) behoren zij alien lo! de grondvorm 'ondernemend samenwerken' (zie flguur 8-2) . 

Funclioneel 
samenwerken 

Transactioneel 
samenwerl<en 

Del en 

Uitwisselen 

Vemieuwen 

Verl<ennend 
samenwerken 
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Opdrachtgever - opdrachtnemer Gelijkwaardig 

Morgen Toekomst 

Eerste orde oplossing Tweede orde oplossing 

Resultaatbeschrijving Ambitie en doelslelling 

Beier Anders 

Stabilrteit en continurteit Creativiteit 

Stap voor slap lnnovatie 

Figuur in overleg me! Ohr. Kaals overgenomen uil Kaals el al. 2005 

Ondernemend samenwerken: 

Ondernemend samenwerken is volgens Kaals el al (2006) gerichl op he! delen van kennis, 

informalie en compelenlies. Oil om gezamenlijk beler, slimmer. sneller. goedkoper, elc. le 

kunnen onlwikkelen don wanneer organisalies di! afzonderlijk doen. Bij 'ondernemend 

samenwerken' hoorl ook een gezamenlijke besluilvorming en deling van wins! en risico 's, waarbij 

de samenwerking een eigen direclie heefl. De eerder genoemde samenwerkingsvormen 

parlnering en allianlies vallen nel zoals de DBFMO-samenwerking qua kenmerken onder de 

grondvorm 'ondernemend samenwerken'. Oil is door Ohr. Ka a ls (2006) lijdens een inlerview exlra 

onderbouwl . 
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7.3 

7.4 

Discussie: Bij DBFMO verschillen contractvormen en grondvormen 
Tot nu toe wordt in deze rapportage gesproken over DBFMO als een samenwerkingsvorm. Er 

wordt bovendien onderscheidt gemaakt tussen samenwerkingsvormen door kenmerken zoals de 

contractvorm. risicodeling en dergelijke met elkaar te vergelijken. 

Binnen een DBFMO-consortium worden de meeste grote partners die verantwoordelijk zijn voor 

een deel van het DBFMO-contract aandeelhouder in het consortium. Daarentegen zijn er ook 

belangrijke partijen die grotendeels transactioneel deelnemen in het consortium en niet onder 

de grondvorm 'ondernemend samenwerken' vallen. Dit is veelal het geval bij de architect en 

andere (ontwerpende) adviseurs. Deze partijen krijgen een traditionele (transactionele) 

overeenkomst als basis . 

Aannemelijk is dot dit verschil invloed kan hebben op de samenwerking en dus het onderzoek. 

Desalniettemin worden de meeste van deze partijen in de praktijk extra financieel gestimuleerd 

met incentives en andere stimuli, zodat de doelstelling en belangen van deze partijen 

grotendeels gelijk worden met die van de aandeelhoudende partijen . Door de verschillen in 

grondvorm binnen dezelfde samenwerking wordt verondersteld dot deze partijen zich anders 

kunnen goon gedragen . 

Met deze inconsistentie wordt tijdens het onderzoek waar mogelijk rekening gehouden, door 

voornamelijk te kijken hoe hiermee om te goon (financiele stimuli). Echter blijft het een aspect 

dot zeker in aanmerking komt voor vervolgonderzoek . 

Samenvatting en conclusie 
lntegrale samenwerking zoals DBFMO. is in de Nederlandse bouwsector nog een relatief 

onbekende samenwerkingsvorm gebleken. Aangezien er in vele andere branches al wel 

veelvuldig in integraal samenwerkingsverband gewerkt word!, is in deze onderzoeksfase 

gekeken of er samenwerkingsvormen voorhanden zijn die eventueel vergelijkbaar zijn met de 

DBFMO-samenwerking. Daarvoor zijn een tiental kenmerken ge'lnventariseerd, waarmee 

samenwerkingsvormen onderscheiden kunnen worden. Daaropvolgend zijn de kenmerken van 

de DBFMO-samenwerking geconfronteerd met de kenmerken van samenwerkingsvormen die 

o.a. volgens Huijbregts vallen onder de typologie van lntegraal samenwerken. Hieruit volgen een 

tweetal 'vergelijkbare' samenwerkingsvormen namelijk, allianties en partnering, waarvan de 

overeenkomsten en verschillen met de DBFMO-samenwerking verder zijn belicht . 

Partnering en allianties hebben zowel onderling als met de DBFMO-samenwerking veel 

gelijkenissen. Echter is tevens uit de inventarisatie gebleken dot er een inconsistentie 

waarneembaar is binnen de kenmerken van allianties en partnering zelf. Zo kan een alliantie 

bestaan uit een of meerdere partners. die don wel van unieke als overeenkomstige discipline 

zijn. Wat de vergelijking met DBFMO aanzienlijk bemoeilijkt heeft. 

Kaats et al. (2006) onderscheiden vier grondvormen van 'organiseren tussen organisaties'. Zowel 

partnering, allianties en DBFMO vallen alien onder de grondvorm 'ondernemend samenwerken' . 

Dot de gekozen samenwerkingsvormen ieder vallen onder dezelfde grondvorm (typologie), pleit 

ervoor dot er gelijkenissen zijn tussen de verschillende samenwerkingsvormen . 

Ondanks de genoemde verschillen binnen de samenwerkingsvormen partnering en allianties 

zelf, zijn er dus ook veel samenwerkingsverbanden die 'vergelijkbaar' zijn aan de DBFMO

samenwerking. De DBFMO-samenwerking kan zelfs gezien warden als een multipartneralliantie. 

Rekening houdende met de verschillende inconsistenties zijn don ook de verschillende informele 

'sociologische' aandachtspunten die uit deze drie samenwerkingsvormen naar voren komen 

verder onderzocht in de volgende onderzoeksfase . 

Met andere woorden. uit de confrontatie van kenmerken kan de diagnose gesteld worden dot: 

voor de inventarisatie van aandachtspunten de theorie met betrekking tot multipartner allianties 

en multipartner partnering gehanteerd kan worden . 
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Om de informele kant van het integrale samenwerkingsproces effectief te kunnen (bij)sturen zijn 

in deze onderzoeksfase (E) de voornaamste informele 'sociologische' aandachtspunten 

geanalyseerd . Wanneer deze aandachtspunten bekend zijn kunnen de instrumenten en 

vaardigheden die hierop aangrijpen worden gelnventariseerd en afgestemd worden op de 

noodzaak van de huidige praktijksituatie. Om deze onderzoeksfase in goede banen te leiden zijn 

hierbij de volgende onderzoeksvragen gehanteerd . 

-

Onderzoeksvragen fase E. lnformele 'sociologische' aandochtspunten 

Wat zijn de informele 'socio/ogische' aandachtspunten binnen de twee gekozen 

'vergelijkbare' samenwerkingsvormen en de DBFMO-samenwerking? 

l . Wat zijn de informele 'sociologische' aandachtspunten voor samenwerking binnen 
'vergelijkbare' samenwerkingsvormen? 

2. Welke informele 'sociologische' aandachtspunten zijn te herkennen binnen de 

DBFMO- casussen? 

3. Is er een causaliteit te herkennen tussen de diverse aandachtspunten? 

Definitie 
In verschillende onderzoeken en literatuur worden diverse definities gebruikt om aandachts

punten aan te duiden. Hierdoor is he! moeilijk te definieren wanneer een aandachtspunt wel of 

niet behoort tot di! onderzoek. Om de informele 'sociologische' aandac htspunten te kunnen 

toetsen op geschiktheid is de volgende omschrijving hieromtrent opgesteld: 

Volgens de Dikke van Dale (2004) is een aandachtspunt; een kwestie die bijzondere aandacht 

dient te verkrijgen. Deze definitie heeft echter onvoldoende draagkracht om de aandachts

punten te kunnen inventariseren. Het goat in ieder geval om kwesties die de samenwerking 

kunnen versterken of verzwakken. Er is daarentegen geen onderzoek verricht naar een ideaal 

samenwerkingsproces, moor een aanbeveling gedaan waar men zoal rekening mee dient te 

houden. Het goat hierbij alleen om de aandachtspunten van informele 'sociologische' aard. 

Een duidelijk onderscheidt hierin is moeilijk te maken. Wanneer naar sociologie gekeken wordt . 

don goat het om: 'het gedrag van mensen in hun omgeving, binnen soc iale verbanden ' (Dikke 

van Dale, 2004) , wot ook nog erg ruim van begrip blijft . 
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FORMEEL 

De Man (2006) heeft in zijn onderzoek naar alliantiebesturing onderscheidt gemaakt tussen 

aandachtspunten van formele en informele kant. Onder formele kant worden bijvoorbeeld 

planning, risicomanagement, geld, tijd, informatie en kwaliteit genoemd. Andere onderdelen 

zoals vertrouwen, cultuur, normen en waarden zijn van informele aard. Daartussen vallen allerlei 

aspecten die deels formeel en deels informeel van aard zijn. De scheiding wordt gelegd in het 

midden van figuur 8-2 . 

INFORMEEL 

Juridisch Financieel Planning lnformatie 
Confllctoplossings Hierachfe 

procedure 
Cultuur Normen en Relaties 

waarden 

Scope Economisch Organisatie Belangen Hierachie Communicatie Vertrouwen 

Figuur vrij overgenomen van De Man (2006) 

8.2 

Het is dus moeilijk een duidelijke scheiding te leggen tussen informele 'sociologische' en formele 

'economische' aandachtspunten. Van belong is in ieder geval dot de aandachtspunten, 

kwesties zijn die de samenwerking kunnen versterken of verzwakken. Om belangrijke kwesties niet 

uit te sluiten is er voor het onderzoek niet gezocht naar verdere afbakening van de definitie voor 

de informele 'sociologische' aandachtspunten . 

lnventarisatie 
Op basis van een inventarisatie van informele 'sociologische' aandachtspunten voor het 

integrale samenwerkingsproces tijdens de planvormingsfase, kan een Handreiking met relevante 

instrumenten en vaardigheden worden samengesteld . 

Omdat uit interviews en literatuurstudie blijkt dot er nog weinig theoretische kennis voorhanden is 

met betrekking tot DBFMO-samenwerking, is voor het inventariseren van de voornaamste 

aandachtspunten het effectief te vertrekken vanuit een theoretisch raamwerk. 

In de voorgaande onderzoeksfase (D) is gebleken dot de samenwerkingsvormen (multipartner) 

allianties en partnering veel raakvlakken hebben met de samenwerking die plaatsvindt binnen 

DBFMO-consortia. Volgens diverse theoretische benaderingen behoren zij zelfs tot dezelfde 

typologie (Kaats, 2006; Huijbregts, 2002) Het theoretische raamwerk is don ook aan de hand van 

een kwalitatief literatuuronderzoek naar aandachtspunten die volgen uit de theorie van 

partnering en allianties, opgebouwd . 

De gevonden aandachtspunten zijn vervolgens gestructureerd middels de KJ-methode. En aan 

de hand van een gelebriefjesposter zijn de resultaten ter discussie gesteld aan een negental 

experts. (zie 5. l) Middels deze zogenaamde semi-gestructureerde experttoetsen is de verkregen 

data aangescherpt en aangevuld. 

Vervolgens zijn de aandachtspunten binnen de praktijk van DBFMO-samenwerking 

ge"lnventariseerd. Dit door ten eerste het analyseren van twee evaluaties van de samenwerking 

binnen het consortium Landstad Groningen en Park Vossegat. Vervolgens zijn er elf semi

gestructureerde interviews afgenomen bij diverse teamleden van deze consortia . 

Op deze wijze is getracht een zo volledig mogelijk beeld te verkrijgen van de voornaamste 

informele 'sociologische ' aandachtspunten. Door splitsing in vijf dataverzamelingsronden; 

literatuuronderzoek, experttoets, evaluaties, interviews met teamleden en validatie middels een 

expertpanel, is het mogelijk geweest zoveel mogelijk aandachtspunten te inventariseren en 

verifieren . 
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lnventarlsatie lnformele 'soclologische' aondachtspunten 
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Uiteindelijk zijn een 265tal punten ge'lnventariseerd die eventueel beschouwd kunnen worden als 

informele 'sociologische' aandachtspunten. Deze zijn middels de KJ-methode geordend, 

waaruit bleek dot meerder aandachtspunten anderdeel zijn van een bovenliggend 

aandachtspunt (T. § 7.1 ). Zoals bijvoorbeeld betrauwbaarheid onder vertrouwen volt (T. § 7.1) 

Bovendien zijn er een aantal aandachtspunten buiten beschouwing gelaten omdat zij volgens 

dit onderzoek niet volledig tot de definitie van infarmeel 'sociologisch' aandachtspunt behoren 

(T. § 7.1). De in label 8. l eerste veertien aandachtspunten zijn uiteindelijk beschouwd als 

informele 'sociologische' aandachtspunten . 

Opvallend is dot er geen duidelijke verschillen aangetoond zijn tussen aandachtspunten van 

DBFMO, partnering en allianties, waaruit verondersteld kan worden dot zij tot dezelfde typologie 

behoren, wot de conclusies uit de voorgaande onderzoeksfase beaamt. 
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8.2.1 Discussiepunten inventorisotie oondachtspunten 

Bij de inventarisatie van de aandachtspunten kwamen de volgende tekortkoming naar voren: 

Moment van onderzoek 

De samenwerkingsprocessen van de geanalyseerde DBFMO-casussen waren nog niet volledig 

tijdens het onderzoek ofgerond, wot geen volledig beeld van de DBFMO-samenwerking heeft 

opgeleverd. Voor beide projecten waren tijdens de afname van de interviews en de evoluaties 

aon het einde van de tweede ronde van de oonbestedingsfose oanbelond. Vooral financien 

hebben tot deze lose een ondergeschikte rol gekregen. Een aantal ge'lnterviewden geven 

daarbij aon {uit ervaring met andere projecten) dot: in de opstartfose van het project 

teamleden elkaar nog proberen te vinden, zich terughoudend opstellen en nog niet het 

achterste van de tong laten zien. Volgens hen verhardt de somenwerking wonneer de finoncien 

een grotere rol goon spelen in het besluitvormingsproces. Belangen van de meeste partijen 

zullen vonof dot moment meer beharligd worden. Bovendien komen ergernissen en knelpunten 

vook pas in lotere stadia van de samenwerking noar voren. Al met al geeft dit dus geen volledig 

beeld van de samenwerking, woar gezien de tijdspanne van het onderzoek weinig aan gedaan 

kon worden . 

ledere samenwerklng is uniek 

ledere somenwerking is anders en de aondachtspunten die naor voren komen kunnen daardoor 

ook verschillen. Het kan zo zijn dot een aandachtspunt zich weinig voordoet, moor het wel van 

belong is . Het onderzoek is verricht bij twee consortia, bestaonde uit vrijwel dezelfde partners en 

teomleden. Dot bepoalde aandachtspunten niet zijn ge'lnventoriseerd, wil niet zeggen dot dit 

voor elke DBFMO-somenwerking geldt. Echter door de brede theoretische kennis die middels 

kwolitatief literotuuronderzoek zijn ge'lnventariseerd, kon verondersteld worden dot de 

voornaomste aondochtspunten belicht zijn . 

Nieuwlgheld lntegraal samenwerkingsproces 

Voor de meeste teomleden en respondenten was deze manier van samenwerken nieuw en 

heeft er nog geen herhaling met hetzelfde team ploatsgevonden. Hierdoor kunnen zij nog niet 

volledig bewust zijn van hetgeen er ofspeelt en van belong is tijdens de somenwerking. Zij goon 

zich waorschijnlijk anders gedragen, wanneer er meer ervoring is opgebouwd en de 

samenwerking zal don ook deels anders worden ingericht I aongestuurd. Di! olles kan ertoe 

leiden dot sommige aandachtspunten meer noor de ochtergrond verdwijnen en er ondere 

bijkomen. De Handreiking blijft don ook een iteratief stuk . 
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8.3 

8.3. 1 

8.3.2 

8.3.3 

Samenvatting informeel 'sociologische' aandachtspunten 

In deze paragraaf zijn de gelnventariseerde veertien aandachtspunten samengevat. Voor een 

bredere omschrijving en uitgebreide bronvermelding wordt verwezen naar de Toelichting . 

Opportunisme 

Opportunistisch gedrag wordt veelal genoemd als een van de grootste boosdoeners voor het 

falen van een integraal samenwerkingsverband (De Man, 2006, Nooteboom, 1998, Williamson 

1985). In dit onderzoek is de volgende werkdefinitie van opportunisme gehanteerd (T§ H6.2): 

Opportunisme omvot hondelingen tegen het belong van de partner en tegen de letter of geest 

van een overeenkomst ols de gelegenheid zich voordoet, met woornodig behulp van feugens of 

het verbergen van de woorheid . 

Opportunisme kan leiden tot grote schade en stoat hooks op de doelstelling van samenwerken . 

De neiging en ruimte tot opportunisme wordt be"invloed door informele aandachtspunten zoals, 

vertrouwen, betrouwbaarheid, commitment, reputatie, persoonlijk karakter etc. (Nooteboom, 

1998; Williamson, 1985). Opportunisme kan destructieve consequenties hebben voor integrale 

samenwerkingsverbanden en diegene die met integrale samenwerkingsvormen bezig goon, is 

het don ook aan te raden een goed begrip te hebben van opportunisme en de mogelijkheden 

om dit te beperken . 

Vertrouwen 

Wanneer gesproken wordt over het aangaan van een relatie wordt vrijwel altijd gesproken over 

het belong van vertrouwen. Velen zullen don ook beamen dot vertrouwen, zowel in persoonlijke 

als in zakelijke relaties, een belangrijke menselijke waarde is (o.a. Gambetta, 1988; De Man, 2006; 

Robbins, 2002; Scott, 2001 ). Uit de vele interviews met betrekking tot DBFMO en integraal 

samenwerken, komt het belong van vertrouwen don ook veelvuldig naar voren (o.a. IV-3, 2007; 

IV-2, 2007). Scott (2001) bekrachtigd dit met zijn studie naar partnering en allianties in de 

Europese bouwsector. Hij komt tot de conclusie dot er een waarneembaar verband is tussen de 

mate van vertrouwen tussen de teamleden en het succes van de samenwerking. Teamwork is 

volgens Scott zelfs niet mogelijk wanneer er geen vertrouwen bestaat in de bekwaamheid en 

betrouwbaarheid tussen de partners . 

Commitment 

Een ander aandachtspunt omtrent samenwerkingsrelaties is 'commitment'. In het Nederlands 

loot dit zich het makkelijkst vertalen als 'verbintenis' of 'verbondenheid'. De Dikke van Dale (2006) 

vertaalt het als 'het zich betrokken tonen bij en medeverontwoordelijk voe/en voor een bepoold 

project'. De mate waarin je wel of niet verbonden (gecommitteerd) bent met de relatie is een 

sterke voorspeller voor het voortbestaan van deze relatie. Weinig verbonden zijn met een relatie 

vergroot de kans op het afbreken van de relatie. Een hoge mate van verbondenheid 

daarentegen biedt een grote kans op een gezonde relatie. (Mohr en Spekman 1994; 

Nooteboom, 1999) 

Een grote waarde van commitment kan leiden tot een mindsetting, waarbij partijen hun 

individuele en gezamenl/jke doelstellfngen kunnen behalen, zonder opporlunistisch gedrag te 

vertonen. Daarnaast uit commitment zich in de mate van inzet en investering in de 

samenwerking. (Cullen, 2000) Uit vele onderzoeken kan zelfs geconcludeerd worden dot 

commitment een van essentiele aandachtspunten is voor het behalen van de doelstellingen van 

een samenwerkingsverband (o.a. Rousseau, Sitkin, Burt, en Camerer, 1998; Nooteboom, 1999) . 
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8.3.4 

8.3.5 

8.3.6 

Gezamenlijke doelste/ling 

Het aangaan van een samenwerkingsverband doet men om een bepaalde reden (doel) . 

Volgens onder andere Spekman et al. ( 1998) en Brinkerhoff (2002) hangt het succes van een 

integraal samenwerkingsverband zelfs of van de gezamenlijke visie en doelstelling die partners 

delen. Onderzoek van Weldon en Weingart ( 1993) het effect van de gezamenlijke doelstelling 

op de effectiviteil van de groep, toont aan dot succesvolle teams hun doelslellingen in 

meetbare en realistische doelstellingen vertalen. Een duidelijke doelstelling brengt een team tot 

hogere resultaten. Als deze echter ontbreekt of voag blijft, heeft de samenwerking vaak weinig 

kans van slogen, er is immers geen duidelijke reden om samen te werken. Weldon en Weigart 

tonen bovendien aan dot doelstellingen een bepoalde uitdaging in zich d ienen te hebben. Een 

gezamenlijke doelstelling schept bovendien een relatie tussen partners, dot voor meer onderling 

commitment en vertrouwen zorgt (Robbins, 2002). Daarnaast versterkt een heldere doelstelling 

de communicatie en beslultvorming lussen partners (Weldon en Weigart, 1993). Het hebben van 

een gezamenlijke doelstelling is don ook een aandachtspunt . 

Openheid 

Openheid is een aandachtspunt dot veel aongehaald wordt wonneer het goat over 

samenwerken in de bouw. (Regieraad bouw, 2007) Moor ook wanneer gesproken wordt over 

integrale samenwerkingsverbanden wordt openheid veelal aangegeven als een van de kritische 

aandachtspunten (Bennet en Jayes, 1998; De Man, 2006; Goverment Commerc e, 2007) . 

Openheid wordt als een breder begrip gezien don tronsporantie. Het vereist namelijk niet a lleen 

een informatiestroom van de organisatie naar de betrokkenen (transparantie), moor ook een 

omgekeerde beweging, woorbij de organisatie open stoat voor de informatie en relevonte 

aangelegenheden van de betrokkenen (PSIBouw, 2005) 

Naast dot openheid in informatie voak noodzakelijk is om functioneel le kunnen samenwerken, 

schept informatiedeling en open omgaan met elkaar, onderling vertrouwen en commitment. Het 

bevordert dus de relafie en teamband in een somenwerking. (PSIBouw, 2005) 

Teamwork 

Dot samenwerking in teams van toegevoegde woorde is binnen een integrool 

somenwerkingsproces bestaat doorgaans weinig d iscussie over. Voor de kwoliteit van de le 

leveren oonbieding is het van belong dot personen met verschillende disciplines en 

vaardigheden goed op elkoor afgestemd worden om te komen tot de gewensle synergie en 

woardec reatie . (Bouwkennis, 2007; Robbins, 2002) 

Al snel wordt een somenstelling van een groep mensen bestempeld als een team. Een team is 

echter geen team als he! woord 'team' eraan gegeven wordt. Met een team wordt bedoeld: 

een (klein) oantal mensen dot bij elkaor is gebroc ht om een gemeenschappelijk doel te 

bereiken en het in grote lijnen eens is over de weg noor d it doel. Beholve een 

gemeenschoppelijk doel en een gedeelde visie over de oonpok, dienen de versc hillende 

teamleden elkaor zoveel mogelijk aan te vullen. Essentieel is, dot met een team getroc ht wordt 

synergie te bereiken, men probeert te bewerkstelligen dot het geheel meer is don !outer de som 

der delen. (Verhaar, 2003; Robbins, 2002) Deze synergie tussen partners (disc iplines) is hetgeen 

dot beoogd wordt te bereiken om te komen tot de gewensle woordecreotie binnen een 

DBFMO-consortium, en dus een oandachlspunt dot meegenomen wordt in dit onderzoek . 
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8.3.7 

8.3.8 

Persoonlijkheid 

Zowel uit de verschillende interviews en literatuur volgt dot de personen binnen een 

samenwerkingsverband het succes van de samenwerking bepalen. (o.a. IV-3, 2006; IV-7, 2006: 

Goossens, 2006: Robbins, 2002) 

Onder andere de organisatiepsycholoog Robbins (2002) noemt daarbij het karakter van de 

personen en hun inter-persoonlijke vaardigheden van groots belong voor het slagen van 

teamwork. De persoonlijkheid bepaald hoe iemand func tioneert binnen een team, in hoeverre 

hij afspraken nakomt, bereidt is zich voor het team in te zetten, anderen vertrouwen durft te 

geven etc. Tijdens vele interviews werden meerdere onder persoonlijkheid vallende punten 

genoemd, dot het belong ervan nogmaals onderstreepte. (Zie Toelichting) 

Cultuur 

Binnen de samenwerking krijgen partners te maken met cultuurverschillen. Deze culturele 

verschillen bestaan op de drie niveaus, namelijk tussen organisaties, organisatieonderdelen 

(teams) en personen onderling. Culturele verschillen kunnen de samenwerking versterken, moor 

ook vertragen of zelfs doen blokkeren (Beugelsdijk, Noorderhaven en Koen, 2002). Niettemin 

kunnen cultuurverschillen ook de mogelijkheid geven iets van elkaar te leren (Trompenaars en 

Hampden-Turner, 1997) . 

Organlsatlecultuur Uit verschillende interviews is gebleken dot er binnen DBFMO-consortia duidelijke versc hillen 

tussen organisafieculturen wordt ervaren. (o.a. IV-4, 2007: IV-6, 2007) Dit kan ook bijna niet anders 

gezien de diversiteit van deelnemende organisaties en personen. Deze organisatieculturen 

Mlcro-cultuur 

8.3.9 

kunnen behoorlijk uiteenlopen. Zo kan de ene partner een zeer formele manier van omgang 

gewend zijn (financier, ontwikkelaar) terwijl bij een andere partner een veel lossere en informele 

manier van omgang gebruikelijk is (architect, ontwerper). 

De Man (2006) geeft aan dot er binnen allianties een eigen micro-cultuur ontstaat, waarin zich 

specifieke normen en waarden ontwikkelen. Gedurende het onderzoek is dit ook waargenomen 

binnen de DBFMO-consortia. Deze gezamenlijke micro-cultuur kan de relaties tussen partners 

versterken en vergroten (Robbins, 2002) . 

Een goed begrip van culturele verschillen vermindert de kans dot zij gedurende de 

samenwerking tot conflicten leiden (De Man, 2006). Beugelsdijk, Noorderhaven en Koen (2002) 

concluderen in hen onderzoek dot er een relatie bestaat tussen organisatiec ulturele dimensies 

en het succes in samenwerkingsverbanden. Cultuur is don ook meegenomen a ls aandachtspunt 

b innen de integrale samenwerking. Dit is wel opgesplitst in twee onderdelen namelijk: het 

ontstaan van een micro-cultuur binnen het consortium en de orgonisotieculturele verschillen 

tussen de partners . 

Belon gen 

ledere deelnemende partner heeft zo zijn eigen belangen om deel te nemen aan een 

samenwerkingsverband. Deze belangen zijn veelal voorwaarden om te kunnen blijven bestaan 

als autonome organisatie. Er zullen echter amper projecten zijn die voor alle partijen van even 

groot belong zijn. ledere partner heeft zo zijn eigen strategie en belangen en d e kans dot deze 

geheel sporen met de strategie en belangen van verschillende andere partners is niet groot. (De 

Man, 2006) Vooral niet wanneer de partners, zoals bij DBFMO uit verschillende d isciplines 

afkomstig zijn . 

Het risico voor participerende partijen bestaat dot zij in onvoldoende mate hun eigen belangen 

kunnen realiseren. Metals gevolg dot zij aan het einde van het proces niet tevreden zijn met het 

resultaat, terwijl zij zich niet meer kunnen terugtrekken uit het proces (loyaliteit en contrac tuele 

consequenties) . (Nooteboom, 1999) Door afname van belangen zal men minder willen 

investeren in de samenwerking (commitment), waardoor een stuk vertrouwen bij andere partners 

weg kan vallen (Scott, 200 1 ). Hierdoor kan de samenwerking stagneren en in een negatief 

proces terecht komen. Het verlies van belangen kan zelfs leiden tot opportunlstisch gedrag 
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8.3.10 

8.3. 11 

8.3.12 

(Gambetta, 1988). Ook kunnen verschillen in belangen ook le id en tot conf/icten die de 

samenwerking behoorlijk onder druk kunnen zetten. Belangen spelen op de achtergrond altijd 

mee in het handelen van personen en worden don ook gezien als een van de 

aandachtspunten die de samenwerking kan versterken of verzwakken. (Dyer en Nobeoka, 2000; 

Carcia-Canal et al., 2003; Gomes-Casseres en Bamfort. 200 l) 

Conflicten 

Het komt geregeld voor dot er zich conflicten tussen de partners voordoen. De impact van een 

conflict kan zowel productieve, als destructieve gevolgen hebben op het beslultvormlngsproces 

en de relatie tussen de samenwerkingspartners. Het is zelfs gezond wanneer er in zekere mate 

conflicten voorkomen tussen de partners (Hakanson en Shenota, 1995). Door discussie ontstaan 

er namelijk nieuwe inzichten en oplossingen. Jehn ( 1995) toont in zijn onderzoek, naar de voor

en nadelen van conflicten binnen integrale teams, zelfs aan dot een team apathisch en futloos 

wordt wanneer zij teveel conflicten uit de weg goon. Wanneer conflicten echter te hoog 

oplopen, kunnen zij grote schade toebrengen aan deze relatie (Cheung, 1999; Jehn, 1985), 

waarbij langlopende conflicten de relatie onderhuids kunnen blijven verstoren (Mohr en 

Spekman, 1994). Dit is voornamelijk het geval bij relationele en persoonlijke conflicten, die vrijwel 

altijd disfunctionele gevolgen hebben (Robbins, 2002). Dot conflicten een behoorlijke impact 

kunnen hebben op de teamsfeer en teameffectiviteit is niet alleen duidelijk geworden uit het 

literatuuronderzoek, moor tevens uit de beschouwingen van de praktijk . Conflicten zijn don ook 

meegenomen als aandachtspunt binnen dit onderzoek . 

Besluitvorming 

Besluitvorming kan op verschillende manieren worden vormgegeven; consensus. meerderheid, 

lead partner beslist etc. Zo ZOU op een bepaald expertisegebied een partner beslissingen kunnen 

nemen, bijvoorbeeld de architect voor architectonische keuzes. Voor vele beslissingen kan 

daarentegen niet een persoon volledig oordelen. Enerzijds komt dit door het multidisciplinaire 

karakter van de beslissing (er zijn meerdere expertises nodig), anderzijds omdat een beslissing 

een strategische impact heeft en dus van belong is voor alle partners. (Bleeke en Ernst, 1991; 

Killing, 1983) Bovendien vraagt de sturing op levenscycluskosten dot er gezamenlijke 

besluitvorming plaatsvindt. (IV-2, 2007; IV-6, 2007) Zo heeft de keuze voor een vurenhouten of 

aluminium kozijn niet alleen invloed op architectonisch uiterlijk en realisatiekosten, moor ook op 

de onderhoudskosten van het project. In een grote groep met verschillende belangen, speelt 

besluitvorming een grotere rol en is het gewoonweg moeilijker consensus te verkrijgen (De Man, 

2006) . 

Een goede besluitvormingsprocedure, die commitment verkrijgt van verschillende partijen kan 

destructieve confllctsituaties doen voorkomen (Nooteboom, 1999) . Anderzijds kan verkeerd 

beleggen van besluitvorming daarentegen leiden tot conflictsituaties en zelfs het falen van de 

samenwerking (Geringer en Herbert. 1989). Besluitvorming is een belangrijk aandachtspunt 

binnen integrale samenwerkingsverbanden zoals DBFMO en zal daarom in dit onderzoek de 

nodige aandacht verkrijgen . 

Verwach tingspa tronen 

In een samenwerkingsverband hebben teamleden bepaalde verwachtingen van de rol en 

expertise die een partner inbrengt. Vooral uit de resultaten van de interviews en 

praktijkevaluaties kan geconcludeerd worden dot verschillen tussen deze verwachting en de 

daadwerkelijke uitvoering tot stagnatie in het proces kunnen leiden. Bovendien blijkt uit diezelfde 

interviews dot kansen soms onbenut blijven omdat teamleden niet van elkaar weten dot zij over 

bepaalde expertise of ervaring beschikken. Dit is meerdere malen naar voren gekomen en 

derhalve meegenomen als aandachtspunt binnen dit onderzoek. 
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8.3 . 13 Communicatie 

Communicatie is essentieel voor he! functioneren van een samenwerkingsverband. Het dient 

volgens Robbins (2002) binnen een samenwerkingsverband vier belangrijke funclies. namelijk: 

informatievoorziening, emotionele expressie, motivatie en controle. De ene functie is hierbij niet 

belangrijker don de andere. Om als team effectief te functioneren dient een vorm van controle . 

stimulatie, emotionele expressie en informatie ten behoeve van besluitvorming gehandhaafd te 

worden. Verondersteld kan worden dot iedere interactie die plaatsvindt een of meerdere 

functies in zich heeft. (Robbins, 2002) Bovendien bestaan er twee communicatiestromen. 

namelijk de informele en de formele communicatie. die beide van invloed zijn op de 

samenwerking (Jansen, Steenbakkers en Jagers. 2000; De Man. 2006) . 

Aangezien personen bijna 70 procent van de tijd dot ze wakker zijn spenderen aan 

communicatie -schrijven. lezen, praten. luisteren- (Robbins. 200 l) en omdat het bij teamwerk 

goat om het samenkomen van expertise (kennis) en besluitvorming (Verhaar. 2004), lijkt het 

aannemelijk te kunnen concluderen dot een van de meest belangrijke aandachtspunten voor 

het succesvol samenwerken effectief communiceren is . 
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8.4 

8.5 

Causaliteit aandachtspunten 

Uit analyse van de verschillende oondochtspunten is een oorzook/gevolg relotie woorneemboor 

tussen deze oondochtspunten. Om deze cousoliteit te onolyseren is de Porras-methode 

gehonteerd. De methode van Porras is een onolysemethode die tot doel heeft om oorzoken en 

gevolgen met elkoor in verbond te brengen (Schaefer en Tienen, 2001 ) . 

Er is een onderscheidt gemookt tussen verbonden die duidelijk verifieerboor zijn en verbonden 

die veronderstelt zijn. Omdot oonnomes (veronderstellingen) een zwokte zijn binnen de 

wetenschop, zijn deze wel voor hypothetische woorde meegenomen in de tobel, moor verder 

terzijde gelegd binnen dit onderzoek . 

Analyse: Causaliteit 

Het toepassen van de Porros-methode werd door een viertol redenen bemoeilijkt. Ten eerste complexiteit 

hebben verschillende oondochtspunten zowel een oorzook ols gevolg relotie. Dit is bijvoorbeeld verbonden 

bij vertrouwen en commitment het geval. Het krijgen van vertrouwen leidt veelal tot meer 

commitment, terwijl het tonen van meer commitment (investeren in de relatie) leidt tot meer 

vertrouwen. Ten lweede lijkl hel soms een 'kip of he! ei verhaal', oflewel is het niel duidelijk te 

achterhalen wal oorzaok en wot gevolg is. Ten derde kunnen sommige gevolgen !wee konlen 

opgaan. Zo kan vertrouwen schenken leiden tot loyaliteil en afname van opporlunisme, moor 

veel verlrouwen en daormede openheid kan opporlunistisch gedrag vanuil de porlner ook in de 

hand werken. Als laalsle kunnen aandachlspunten een cyclisch effecl op elkaor hebben. Bij 

afname van vertrouwen neeml openheid at, waardoor de legenportij de ander meer goal 

wantrouwen en ook gesloten zol reageren. Oflewel self-fulfilling prophecy. Daorbij kan tevens 

geconcludeerd worden dol de meeste aandochlspunten een opslingerend effecl op elkoar 

hebben, waordoor de somenwerking in zowel een posilieve als negolieve spiraal terechl kon 

komen . 

Met behulp van eerder onlwikkelde lheorelische inzichten en een kwalitalief lileratuuronderzoek Geschiktheid 

zijn de aandachtspunten zoveel mogelijk ontrafeld en tol hun oorzaak/gevolg relalie herleid. E(orrosmethode 

zijn 262 mogelijke oorzaak/gevolgrelalies gevonden. (zie bijlage II. Porrasmelhode) 

In verbond met de lijdssponnen van dit onderzoek is gebleken dal een volledige uilwerking van 

de Porrasmethode niet mogelijk was. Daorbij kan men zich afvragen of de Porrasmethode de 

juiste melhode is om dergelijk soorl complexe causale verbanden le analyseren. Voorol hel 

c ijfermalige korakter is hierbij een manco gebleken, omdat sommige aandachtspunten als zeer 

belangrijk beschouwd zijn, in de Porrasmethode amper naor voren komen. Dil vraagt don ook 

om vervolgonderzoek . 

In het voorgaande (o.a. H 2. en H. 5) werd geconstateerd dot er in de praktijk een behoefte is 
Synthese en 

aan mogelijkheden om de stalus van de informele kanl van inlegraal samenwerken le interventiemomei 

verbeleren. Schema 8-2 kan daarvoor a ls basis dienen: hel kon door organisalies gebruikt 

worden a ls basis voor de beoordeling en (bij)sturing van de samenwerking . 

Op basis van tabel 8- l en hel schema 8-2 kan systemalisch worden geanalyseerd hoe men te 

werk kan goon in de (bij)sturing van de relatie. De inventorisalie van de aondachlspunten en de 

analyse op causaliteit middels de Porras-methode hebben geleidt tot een synthese d ie ols 

uitgangspunl voor het vormgeven van de Handreiking heefl gediend. Voornamelijk causale 

relalies van oorzaken en gevolgen die hieruil volgen hebben geleid l ol een volgorde van 

intervenliemomenten voor de gebruiker van d e Handreiking . 

Gezien de complexileil van de causalileil en ordening tussen de aondochtspunlen loopt men 

het gevaar verbanden en volgtijdelijkheden te veronderslellen die niel noodzokelijk aanwezig 

zijn. De resultalen uit de Porras-methode zijn don ook enkel gehanteerd ter bepaling van de 

volgordelijkheid van een aanlal inlerventiemomenlen en aanbevelingen in de Handreiking . 
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8.6 

Typologle 

Bij management van het samenwerkingsproces is het van belong om rekening te houden met 

de causaliteit tussen aandachtspunten. Oftewel, het effect van acties op de positie van de 

partner, diens reactie en de gevolgen daarvan op de eigen positie. Daarom is bij beschouwing 

van de positie van X ook de positie van Y betrokken. Deze causaliteit is symmetrisch voor X en Y, 

moor de relatie wordt bezien vanuit het perspectief van Y. Omdat de meeste aandachtspunten 

zowel een positieve als negatieve uitwerking op de samenwerking en aandachtspunten kunnen 

hebben, is in onderstaand model van een positief verband uitgegaan . 

Samenvatting en conclusie 
De volgende aandachtspunten zijn no de inventarisatie en clustering vastgesteld als 

voornaamste informele 'sociologische' aandachtspunten van het integrale samenwerkings

proces tijdens de planvormingsfase binnen DBFMO-consortia: 

lnformele Sociologlsche aandachtspunten: 

1. Opportunisme 

2a. lnitleel vertrouwen 

2b. Cognltief vertrouwen 

2c. Affectief vertrouwen 

3. Commitment 

4. Gezamenlijke doelstelllng 

5. Openheld 

6. Teamwork 

7. Persoonlijkheid 

Sa. Organlsatlecultuur 

Sb. Microcultuur 

9. Belangen 

10. Conflicten 

11. Besluitvormlng 

12. Verwachtingen In expertise 

13. Communicatle 

Opvallend is dot uit de inventarisatie van deze aandachtspunten er geen direct verschil waar te 

nemen is tussen aandachtspunten voor partnering, allianties of DBFMO. Wat beaamt dot de in 

hoofdstuk 7 getrokken conclusie: dot deze samenwerkingsvormen dezelfde typologie hebben, 

valide is . 

Bij management van het samenwerkingsproces is het van belong om rekening te houden met 

de causaliteit tussen aandachtspunten. Oftewel, het effect van acties op de positie van de 

partner, diens reactie en de gevolgen daarvan op de eigen positie. Daarom is no de 

inventarisatie de causaliteit onderzocht. Hieruit volgt schema 8-2 (bijlage 11) dot als basis kan 

dienen voor de beoordeling en (bij)sturing van de samenwerking. Aon de hand van label 8-1 

kan systematisch worden geanalyseerd hoe men te werk kan goon in de (bij)sturing van de 

relatie. Echter zijn met behulp van eerder ontwikkelde theoretische inzichten en een kwalitatief 

literatuuronderzoek de aandachtspunten zoveel mogelijk ontrafeld en tot hun oorzaak/gevolg 

relatie herleid. Er zijn 262 mogelijke oorzaak/gevolgrelaties gevonden. (zie bijlage II. 

Porrasmethode) 

In verband met de tijdsspannen van dit onderzoek is gebleken dot een volledige uitwerking van 

de Porrasmethode niet mogelijk was. Daarbij kan men zich afvragen of de Porrasmethode de 

juiste methode is om dergelijk soort complexe causale verbanden te analyseren. Vooral het 

cijfermatige karakter is hierbij een manco gebleken, omdat sommige aandachtspunten als zeer 

belangrijk beschouwd zijn, in de Porrasmethode amper naar voren komen. Dit vraagt don ook 

om vervolgonderzoek . 

De inventarisatie van de aandachtspunten en de analyse op causaliteit hebben geleidt tot een 

synthese die als uitgangspunt voor het vormgeven van de Handreiking heeft gediend . 

Voornamelijk de causale relaties van oorzaken en gevolgen die hieruit volgen hebben geleid tot 

een volgorde van interventiemomenten voor de gebruiker van de Handreiking. Hierbij moet wel 

als kantekening gegeven worden dot voor de weergave van een proces vele variaties mogelijk 

zijn. Gezien de complexiteit van de causaliteit en ordening van de aandachtspunten zijn de 

resultaten don ook enkel gehanteerd ter bepaling van de volgordelijkheid van een aantal 

interventiemomenten en aanbevelingen in de Handreiking . 
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9.1 

Uit de voorgaande onderzoeksfase [E) is van een veertiental informele 'sociologische' 

aandachtspunten de diagnose gesteld dot zij een kritische rol spelen binnen een integraal 

samenwerkingsproces, zoals bij DBFMO. Daarnaast is de causaliteit tussen deze 

aandachtspunten geanalyseerd. Met gebruik van deze ontwikkelde theoretische inzichten is in 

deze onderzoeksfase een inventarisatie verricht noar instrumenten en vaardigheden om deze 

aandachtspunten beter te kunnen (bij)sturen en beheersen . 

Dit hoofdstuk heeft als doel weer te geven op welke wijze deze instrumenten en vaardigheden 

zijn ge"lnventariseerd, geverifieerd en aanbevolen in de Handreiking. Daarbij is gebruik gemaakt 

van de volgende onderzoeksvragen: 

Onclerzoeksvragen fase F. lnstrumenlen en vac1rdigheden 

Welke instrumenten en vaardigheden kunnen de samenwerking ondersteunen voor de 
(biJ)sturing van de geinventariseerde informele 'sociologische' aandachtspunten? 

1. Welke instrumenten zijn er voorhanden om de aandachtspunten te kunnen 

(bij)sturen? 

2. Welke vaordigheden zijn van belong om de aandachtspunten te kunnen 

waarborgen? 

3. Hoe zijn de gevonden vaardigheden en instrumenten inzetbaor? 

lnventarisatie 
Om tot een inventarisatie te komen van instrumenten en vaardigheden is gebruik gemaakt van 

dezelfde onderzoeks-, dataverzamelings- en analysemethoden als bij de inventarisatie van de 

aandachtspunten. Dus eerst is een kwalitatief literatuuronderzoek verricht, gevolgd door een 

inventarisatie middels de KJ-methode. Voor verific atie van de bevindingen zijn aan de hand van 

een gelebriefjesposter de uitkomsten aan een negental experts ter discussie voorgelegd. Dit alles 

is vergeleken met de DBFMO-samenwerking door het analyseren van een tweetal evaluaties en 

het afnemen van een negental semi-gestructureerde interviews onder elf teamleden van twee 

consortia . 
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9.2 Selectie van instrumenten 

De instrumenten dienen eenvoudig te kunnen worden aangewend ten behoeve van het 

samenwerkingsproces. Hiervoor is eerst een brede inventarisatie uitgevoerd, daarna zijn de 

instrumenten geselecteerd welke in de Handreiking warden aanbevolen. Om tot deze 

aanbevelingen te komen is gebruik gemaakt van de in tabel 9- l weergegeven . 

lnstrumenten: 

52 



• 
• • • • • 
• • 
• • • 
• 
• • • • 
• • • 
• • • • • 
• • • 
• • 
• • • • 
• 

9.3 

Sa men hang 

instrumenten 

9.4 

Hantering instrumenten 
De instrumenten welke ondersteuning bieden op de aandachtspunten zijn in tabel 9-1 vermeld. 

Daarbij zijn tevens de mate van validiteit en inzetbaarheid weergegeven. Op basis van deze 

criteria is besloten de instrumenten in de Handreiking op te nemen, of in het rapport te 

benoemen als kansrijk. In de Toelichting zijn de instrumenten verder toegelicht . 

Binnen verschillende praktijkvoorbeelden, moor ook in de literatuur worden vele instrumenten en 

vaardigheden genoemd die de samenwerking kunnen versterken. Van een aantal instrumenten 

(zoals training van samenwerkingsspecialisten, gebruik van evaluatieinstrumenten, 

partnerselectie instrumenten etc.) is zelfs met empirisch onderzoek aangetoond dot zij de 

slaagkracht voor het aangaan van een integraal samenwerkingsverband aanzienlijk vergroten. 

Opvallend is don ook dot uit evaluatie van de praktijk en interviews blijkt dot vele instrumenten 

nog amper ingezet worden. Andere instrumenten zouden bovendien beter en bewuster ingezet 

kunnen worden. Verdere aanbevelingen op deze praktijksituatie zijn opgenomen in een aparte 

notie "Praktijk aanbevelingen" . 

Merk op dot de verschillende instrumenten niet onafhankelijk zijn, en elkaar kunnen versterken en 

verzwakken. Bijvoorbeeld het nemen van beperkende maatregelen met formele, juridische 

middelen (winst en risicoverdeling) kan de sfeer van de relatie bederven [De Man, 2006; 

Nooteboom, 1998) Hierdoor kan een vicieuze cirkel van wantrouwen ontstaan. 

Derhalve: als men een pakket van instrumenten kiest, dient men de consistentie in acht te 

nemen om niet op een plaats teniet te doen wot men elders probeert te bewerkstelligen. De 

optimale combinatie is afhankelijk van de situatie waarin de samenwerking zich afspeelt en van 

de verwachte readies van partners. Dit zal grotendeels op gevoel en ervaring van de 

procesmanager geschieden. Gezien de gegeven tijd van dit onderzoek is het niet mogelijk de 

consistentie en causaliteit tussen de instrumenten en vaardigheden grondig te analyseren. Dit is 

don ook een aanbeveling voor vervolgonderzoek . 

Samenvatting en conclusie 
Om de informele kant van het integrale samenwerkingsproces effectief te kunnen (bij)sturen zijn 

in voorgaande onderzoeksfase (E) de voornaamste informele 'sociologische' aandachtspunten 

ge'lnventariseerd en geanalyseerd op causaliteit van oorzaak en gevolg. In deze onderzoeksfase 

(F) zijn mogelijke instrumenten en vaardigheden die hierop aangrijpen ge·inventariseerd . 

Uiteindelijk zijn er 32 sturingsmethoden geselecteerd en opgenomen in de Handreiking. 

Middels andere empirische onderzoeken is van vele van deze sturingsmethoden aangetoond 

dot zij de slaagkracht van een integraal samenwerkingsverband aanzienlijk kunnen vergroten. 

Opvallend is don ook dot uit evaluatie van de praktijk en interviews blijkt dot vele instrumenten 

nog amper ingezet worden . 

Merk op dot de verschillende instrumenten niet onafhankelijk zijn en elkaar kunnen versterken en 

verzwakken. Derhalve: als men een pakket van instrumenten kiest, dient men de consistentie in 

acht te nemen om niet op een plaats teniet te doen wot men elders probeert te 

bewerkstelligen . De optimale combinatie is afhankelijk van de situatie waarin de samenwerking 

zich afspeelt en van de verwachte reacties van partners. Dit zal grotendeels op gevoel en 

ervaring van de procesmanager geschieden. Gezien de gegeven tijd van dit onderzoek is het 

niet mogelijk de consistentie en causaliteit tussen de instrumenten en vaardigheden grondig te 

analyseren. Dit is don ook een aanbeveling voor vervolgonderzoek . 
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De resultaten van de verschillende onderzoeksfasen zijn zoals hiervoor al omschreven. alien 

individueel gevalideerd. Daarbij is veelvuldig gebruik gemaakt van validatie middels externe 

experts. Het geheel was echter nog niet gevalideerd. Om het totale eindresultaat, de 

Handreiking, te verifieren wordt getoetst of het een beschrijving geeft die de werkelijkheid dicht 

genoeg benadert om als substituut te worden toegepast . 

Validatie Handreiking 

Van de mogelijke methoden is, als gevolg van de beperkte beschikbare tijd in dit onderzoek, 

gekozen voor validatie van het eindresultaat op basis van expertinterviews. Hiervoor is contact 

gezocht met een drietal experts die zijn geselecteerd op hun kundigheid en op basis van 

vakgebied, namelijk: 

1. Ohr. B. Elsenaar, Procesmanager Muziekpaleis Utrecht en procesmanager 

2. Ohr. P. Scholten 

3. Ohr. M. Oude Luttikhuis 

ontwerpteam Consortium Landstad Groningen 

Project I procesmanager Archiment 

Teamlid ontwerpteam Consortium Landstad Groningen 

Bij de validatie zijn de volgende aspecten beschouwd: 

Onderzoeksvragen fase F. lnstrurnenlen en vomdigheden 

1. Dekken de aandachtspunten de voornaamste informele aandachtsgebieden die bij het 

integrale samenwerkingsproces worden ervaren? 

2. Welke drie aandachtspunten zijn het meest kritisch te benoemen en welke drie het minst 

kritisch? 

3. Zljn de geselecteerde instrumenten effectlef in het ondersteunen van de informele kant 

van het integrale samenwerkingsproces? 

4. Waar ligt eventueel afbreukrislco bij het gebruik van de Handreiking? 
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Het volgende kan geconcludeerd worden uit de expertinterviews: 

Ad. 1 Dekken de aandachtspunten de voornaamste informele aandachtsgebieden die bij het 

integrale samenwerkingsproces worden ervaren? 

Uitgaande van de expertinterviews is geconcludeerd dot, binnen het onderzoekskaders, de 

aandachtpunten de voornaamste implicaties met betrekking tot het integrale 

samenwerkingsproces dekken. Er werden wel een aantal nieuwe punten aangedragen, moor 

deze woren al snel terug te leiden naor een van de aandachtspunten. Zo kon het belong van 

'het spreken van dezelfde tool' worden terugherleid naor communicatie en cultuur. Wei kwam 

naor voren dot door begripsvorming soms interpretatieverschillen op kunnen treden, waorvoor 

nog een aantal tekstuele aanpassingen zijn gedaan . 

Ad. 2 Welke drie aandachtspunten zijn het meest kritisch te benoemen en we/ke drie het minst 

kritisch? 

Op deze vraag is zeer verschillend geantwoord. Dit waorschijnlijk door de verschillende 

individuele ervoringen die de experts hadden. Opvallend is wel te noemen dot zei alien als 

eerste vertrouwen als meest kritisch benoemden. Vertrouwen is daorna ook opgenomen als 

belangrijkste basisingredient voor de samenwerking. Echter is op basis van de expertinterviews 

geen hierorchie aan te brengen in de gevonden aandachtspunten. Bovendien werd de 

causaliteit van de aandachtspunten nogmaals benadrukt. Dus geen hierorchie in de 

aandachtspunten , moor een samenspel tussen de verschillende aandachtspunten . 

Ad. 3 Zijn de gese/ecteerde instrumenten effectief in het ondersteunen van de informele kant van 

het integrale samenwerkingsproces? 

De experts konden zich alien drie goed vinden in de genoemde instrumenten. Alleen het 

instrument centraal team van samenwerkingspecialisten werd ter twijfel getrokken. Volgens de 

betreffende expert goat het hierbij om kennisbundeling, moor hoeft hier geen centraal team 

voor opgericht te worden. Dit zou bijvoorbeeld ook mogelijk zijn met periodieke 

projectoverschrijdende evaluaties. 

Tevens werd benadrukt dot het toepassingsgebied van de instrumenten projectafhankelijk is. Zo 

volt het nut van teamanalyse weg wanneer het team al meerdere malen heeft samengewerkt. 

Verder woren de experts van mening dot dergelijke instrumenten zich in de praktijk pas echt 

zullen bewijzen. Hieruit volgt don ook het advies om de Handreiking aan de hand van 

verschillende praktijkcases te toetsen en waor mogelijk aan te scherpen . 

Ad. 4 Waar ligt eventuee/ afbreukrisico bij het gebruik van de Handreiking? 

Door de constante tijdsdruk die kenmerkend is voor de huidige bouwpraktijk zullen formele 

aandachtspunten (GOTIK) al snel voorrang verkrijgen op dergelijk soort informele 'zachte' 

aandachtspunten. Daorbij komt bovendien dot informele aandachtspunten in ieder 

samenwerkingsproces een rol spelen dus ook in het 'traditionele' proces. Om betrokkenen op 

het nut van sturing op de informele kant te wijzen, is aangeraden in de Handreiking duidelijk naor 

voren te laten komen, waorom juist bij integrale samenwerking deze informele aspecten een 

cruciale rol innemen. 

Voor het gebruik van de Handreiking dient tevens benadrukt te worden dot het geen uniforme 

receptuur (handleiding) is voor een succesvolle procesaanpak, moor gebruikt kan worden door 

managers als hulpmiddel voor sturing op informele aspecten. Waarbij elke manager hier zaken 

uit kan halen die hij op dot moment belangrijk acht. Overigens kan de handreiking ook voor 

betrokkenen, zoals teamleden en management van deelnemende organisaties, gehanteerd 

worden en eventueel zelfs dienen als instrument om betrokkenen zich beter bewust te maken 

van de informele kant. 
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Dit onderzoek heeft als doel deelnemende partijen en teamleden te ondersteunen bij de 

informele kant van integrale samenwerking. Van deze samenwerking zijn de voornaamste 

informele 'sociologische' aandachtspunten geanalyseerd en is een inventarisatie verricht naar 

mogelijke instrumenten en vaardigheden om deze aandachtspunten (bij) te sturen . 

Om de doelgroep hierover te informeren is in de laatste onderzoeksfase (H) een aparte 

Handreiking geschreven met daarin de belangrijkste ondervindingen van dit onderzoek. Er is 

bewust voor gekozen om de bijhorende wetenschappelijke onderbouwing te splitsen van de 

Handreiking. Dit om de informatievoorziening richting de praktische en wetenschappelijke 

doelgroepen zo kort en duidelijk mogelijk weer te kunnen geven. Bovendien is er nog een aparte 

notitie geschreven met specifieke conclusies en aanbevelingen voor het afstudeerbedrijf . 

T oepasbaarheid 

Het onderzoek is in eerste instantie verricht vanuit de behoefte om de samenwerking binnen 

DBFMO-consortia te analyseren, en dus gericht op DBFMO. Echter door de brede orientatie en 

de vergelijking van typologieen van verschillende samenwerkingsvormen, blijkt dot de 

geanalyseerde aandachtspunten en instrumenten van toepassing zijn voor verschillende soorten 

integrale samenwerkingvormen, waaronder DBFMO. De Handreiking is don ook zo samengesteld 

dot hij toepasbaar is op allerlei vormen van integraal samenwerken, waarbij criteria zijn gesteld 

waaraan een samenwerkingsverband dient te voldoen om juiste toepassing van de Handreiking 

te borgen . 

Opzet Handreiking 

De losse uitkomsten van de verschillende onderzoeksdelen zijn de hoofdingredienten geweest 

voor het schrijven van de Handreiking. In het eerste hoofdstuk wordt een beeld gegeven van de 

noodzaak tot integraal samenwerken, gevolgd door een toegelicht waarom de sturing op de 

informele aspecten bij integrale samenwerking van groot belong zijn. In de hoofdstukken daarna 

volgen een elftal factsheets, waarbij voor de voornaamste aandachtspunten wordt ingaan op 

de kritische factoren en instrumenten voor (bij)sturing hiervan. In de daaropvolgende 

hoofdstukken zijn de behandelde instrumenten verder uitgewerkt . 

In bijlage I. wordt een toelichting gegeven op de huidige groei van complexe vraagstukken. 

De beweegredenen tot integraal samenwerken worden daarbij verder geexpliciteerd . 

In bijlage II. zal het begrip integraal samenwerken verder worden uitgewerkt. 

In bijlage Ill. Worden de in de factsheets behandelde aandachtspunten verder toegelicht. 
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11.3 

11.3.1 

11.3.2 

Kwaliteitsbeheersing Handreiking 
Ten einde de kwaliteit van de Handreiking le behouden is he! van belong dot de Handreiking 

goed word! gebruikl, onderhouden en aangepast aan veranderingen. Onderstaande 

subparagraven geven hierop een toelichting . 

Succes en faalfactoren bij gebruik van de Handreiking 

Afgaande op de ervaringen en ondervindingen volgend uit he! onderzoek is ondervonden dot 

bij loepassing van de Handreiking van belong is le letten op he! volgende: 

Beset dot de Handreiking richtinggevend moor niel verplichtend is. Men dient open te 

staan voor discussie of aanpassing van de bevindingen . 

Merk op dot de verschillende instrumenten niet onafhankelijk zijn en elkaar kunnen 

versterken en verzwakken. Derhalve: als men een pakket van instrumenten kiest, dient men 

de consistentie in acht te nemen om niet op een plaats teniet te doen wot men elders 

probeert te bewerkstelligen. De optimale combinatie is afhankelijk van de siluatie waarin de 

samenwerking zich afspeell en van de verwachte reacties van partners. 

Samenwerkingsprocessen hebben ieder eigen kenmerken die een samenwerkingsverband 

keer op keer uniek maken. De in de Handreiking gegeven aandachtspunten kunnen per 

samenwerking don ook verschillend uitpakken. 

Het is belangrijk dot alle partners bekend zijn en zich committeren aan het gebruik van 

aanbevolen instrumenten. 

Zorg voor voldoende draagvlak binnen de organisatie . 

Afbreukrisico 's bij het gebruik van de Handreiking 

Onderstaand worden de belangrijkste risico's gedefinieerd zoals deze onderkend warden voor 

het gebruik van de Handreiking . 

Typologle samenwerklngsverband 

De resultaten van he! onderzoek zijn onder andere verkregen middels kwalitatief 

literatuuronderzoek, semi-gestructureerde interviews en evalualies, op basis van in een vooraf 

bepaalde vorm van samenwerken. Er bestaat een breed scala aan kenmerken die van invloed 

zijn op het samenwerkingsproces. Zo kan gedacht worden aan het aantal partners, unieke of 

gelijke partners, contractvorm etc. Deze kenmerken dienen in ogenschouw genomen le worden 

bij het gebruik van de Handreiking. De Handreiking is gebaseerd op data afkomstig uit samen

werkingsprocessen met meerdere partners afkomstig uit verschillende disciplines, oftewel 

integrale samenwerkingsverbanden. Geformuleerde waarden en synthese zijn don ook van 

toepassing op dergelijk soort samenwerkingsverbanden. 

Hoewel de aandachtspunten als generiek warden ervaren, beslaat het risico dot de Handreiking 

voor samenwerkingsprocessen met andere kenmerken word! loegepast. Het is don ook van 

belong dot de Handreiking, alvorens te warden toegepasl, eerst word! onderzocht op relevantie 

die het heeft voor het betreffende samenwerkingsverband . 

I nterpretatlerlslco 

Het succes van de Handreiking is afhankelijk van de interpretatie die de gebruiker hieraan geeft. 

Het risico beslaat dot de gegeven aandachtspunten en aanbevelingen verkeerd warden 

ge'lnterpreteerd, waardoor de Handreiking niet het gewenste resultaat oplevert. Aon word! 

geraden dot bij onduidelijkheid een adviseur word! geraadpleegd don wel een discussie aan te 

goon over de mogelijke betekenis van de aanbeveling . 
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11.4 

1 l.5 

Klelnschallgheld onderzoek 

Gezien de tijdspanne van het onderzoek is voorafgaand een onderzoek verricht van beperkte 

omvang. Daarbij komt dot het onderzoek verricht is onder een klein aantal organisaties, die 

deelnamen in hetzelfde consortium. Het risico dot hiermee gelopen wordt is dot de gevonden 

data niet overeenkomt met de aandachtspunten en zienswijze zoals deze bouwsectorbreed 

gelden of dot de aandachtspunten niet volledig zijn. Hoewel getracht is dit risico zoveel mogelijk 

te voorkomen door de brede onderbouwing vanuit de literatuur en experts, kan de kwaliteit van 

de Handreiking verbeterd worden door de omvang van het onderzoek en daarmee de 

betrouwbaarheid te vergroten . 

Waarderlngsrisico van de instrumenten en vaardigheden 

De in de Handreiking aanbevolen instrumenten en vaardigheden kent een groot aantal 

veronderstellingen en verbanden van kwalitatieve aard. Noor het merendeel van deze 

instrumenten en vaardigheden is geen kwantitatief onderzoek verricht. Wei zijn de 

ondervindingen voorgelegd aan een aantal deskundigen en een expertpanel. Dit heeft echter 

als nadeel dot mogelijke onvolkomenheden of onjuistheden hierin niet zijn gedetecteerd. Met 

betrekking tot het gebruik van de instrumenten en vaardigheden, moeten gebruikers warden 

aangemoedigd het gebruik van de Handreiking te bediscussieren en te evalueren, en waar 

noodzakelijk aan te passen. Veelvuldig gebruik van de Handreiking en analyse hiervan zal 

daarbij de juistheid van de aanbevelingen kunnen valideren . 

Onderhevig aan vele veranderingen 

Zoals in voorgaande hoofdstukken al meerdere malen benadrukt is, ondergaat de bouwsector 

momenteel een metamorfose. Er zijn veel veranderingen gaande met betrekking tot 

transparantie, veranderende aanbestedingsvormen, andere samenwerkingsvormen etc. Daarbij 

wordt er steeds meer ervaring opgebouwd met integraal samenwerken. Het is hierbij 

aannemelijk dot deze veranderingen van invloed zijn op de aanbevelingen in de Handreiking. 

Met betrekking tot toekomstig gebruik van de Handreiking is vanuit zowel wetenschappelijk als 

praktisch oogpunt van belong dot de aandachtspunten, instrumenten en vaardigheden met 

enige regelmaat op hun waarde en nut worden gecontroleerd. Daarbij kan de Handreiking 

tevens worden aangevuld en aangescherpt. Suggesties met betrekking tot uitbreiding van de 

Handreiking betreffen reeds: 

Toevoegen van instrumenten en vaardigheden 

Uitdiepen een aanvullen van aandachtspunten 

lnpassing van de Handreiking in de organisatie 

De Handreiking is geen uniforme receptuur (handleiding) voor een succesvolle procesaanpak, 

moor kan gebruikt warden door managers als hulpmiddel voor sturing op de voornaamste 

informele aspecten. Waarbij elke manager hier zaken uit kan halen die hij op dot moment 

belangrijk acht. De Handreiking is echter op meerdere wijzen toepasbaar binnen de organisatie . 

lo kan he! voor betrokkenen, zoals teamleden en management van deelnemende organisaties, 

de mogelijkheid bieden een beter inzicht te krijgen in de informele kant van de samenwerking . 

Daarnaast moet benadrukt worden dot het toepassingsgebied van de instrumenten 

projectafhankelijk is. Zo volt het nut van teamanalyse grotendeels weg wanneer het team al 

meerdere malen heeft samengewerkt. De Handreiking zou zich in de praktijk pas echt moeten 

bewijzen. door aan de hand van verschillende praktijkcases het te toetsen en waar mogelijk aan 

te scherpen . 
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DEEL Ill -Discussie# reflectie# conclusie 

en aanbevelingen-

In het voorgaande rapportdeel (hoofdstukken 4 t/m l l) zijn de resultaten per 

onderzoeksfasen beschreven. In dit onderzoeksdeel worden de algemene punten 

van discussie (§ 12. l) die voortkomen uit het onderzoek gegeven. Daarnaast is een 

reflectie (§ 12.2) geschreven ten aanzien van de relevantie van het onderzoek . 

Uiteindelijk wordt in hoofdstuk 13 ingegaan op de conclusies van het onderzoek en 

enkele aanbevelingen voor verder onderzoek . 
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12 

12.l 

12.2 

Discussie en reflectie 
In dit hoofdstuk warden een aantal discussiepunten besproken met betrekking tot het 

eindresultaat van het onderzoek en de ontwikkelde handreiking. Gevolgd door een reflectie op 

het onderzoek en de resultaatverwachting . 

Discussiepunten 
Op basis van de interviews tijdens het onderzoek, evaluatie van de onderzoekswijze, de 

experttoets en resultaten van het onderzoek, warden de volgende punten als bediscussieerbaar 

aangemerkt: 

De Handreiking is nog niet gehee/ comp/eet 

Het kan niet ontkent warden dot de Handreiking nog niet compleet is. Enerzijds heeft di! le 

maken met de kaders waarbinnen dit onderzoek is uitgevoerd, waardoor sommige 

onderwerpen buiten beschouwing zijn gelaten. Anderzijds is integrale samenwerking een 

complex onderwerp en het is door de uniekheid van projecten en teams moeilijk te voorspellen 

welke aandachtspunten daadwerkelijk een rol goon spelen. Ondanks deze veelvuldigheid is het 

door gebruik van zeer veel verschillende invalshoeken van bronnen, mogelijk geweest welke 

voornaamste aandachtspunten een rol spelen in de samenwerking . Vanuit toekomstig gebruik 

van de Handreiking kan warden bepaald of deze nog kan warden aangevuld en aangescherpt. 

Onderzoek is erg breed en mist enige diepgang 

De informele kant van samenwerken is een breed en moeilijk vatbaar onderwerp gebleken . 

Over ieder aandachtspunt, zoals vertrouwen, zijn legio boeken en onderzoeken le vinden. 

Daarbij kan bij ieder onderwerp een aanzienlijke diepgang gezocht warden, wot de 

wetenschappelijke verantwoording van het onderzoek ten goede zou komen . 

In de praktijk ontbrak het echter aan een tool die verschillende aandachtspunten en 

instrumenten samenbracht tot een praklisch hanteerbaar boekwerk. Daarnaast is de opleiding 

CM&E geen sociologische studie, moor juist gericht op de breedte van het onderwerp. Omwille 

deze twee redenen is ervoor gekozen een breed spectrum van de informele kant en 

mogelijkheden tot (bij)sturing hiervan te onderzoeken. Di! heeft geleidt tot een Handreiking (de 

gewenste tool) met een brede toepasbaarheid. Hierbij kan echter niet ontkent warden dot op 

sommige gebieden de validalie malig is. Vervolgonderzoek en aanvullingen tijdens het gebruik 

van de Handreiking zouden don ook van een toegevoegde waarden voor de validatie van de 

Handreiking . 

Reflectie ten aanzien van het proces 

Subject/eve kennisperceptie 

De onderzoeker is als het ware onderdeel van het onderzochte en heeft hier invloed op. Met 

andere woorden, er bestaat afhankelijkheid in de relatie tussen de onderzoeker en het 

onderzochte. Dit verschil in inzicht speelt een belangrijke rol wanneer er wordt gekeken naar de 

criteria op basis waarvan de uitkomsten van een onderzoek geevalueerd warden (Bergsma, 

2003) . 

Dit probleem van subjectiviteit heeft zich lijdens het onderzoek duidelijk voorgedaan. Naas! dot 

de onderzoeker zijn onderzoek verrichte bij het afstudeerbedrijf, verrichte hij namelijk ook diverse 

werkzaamheden en had hij contact met verschillende personen die deelnamen aan de 

(onderzochte) DBFMO-consortia. Hierbij sprak hij met meerdere personen over de mogelijke 

uitkomsten van zijn onderzoek. Daarnaast droeg hij soms tijdens interviews punten aan die als 

advies opgepakt zijn en later weer terugkwamen gedurende het onderzoek. Hierdoor had de 

onderzoeker zelf invloed op hetgeen onderzocht werd. Een deel van de objectiviteit van het 

onderzoek is hierdoor verloren gegaan. Echter door de vele herhalingen en he! gebruik van 

diverse theorieen waaruit vrijwel dezelfde conclusies herhaaldelijk terugkwamen, kan 

geconcludeerd warden dot de uitkomsten van het onderzoek van waarden blijven . 
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Complexiteit 

verbanden 

Gebruik Porrasmethode 

Het toepassen van de Porras-methode werd door een drietal redenen bemoeilijkt. Ten eerste 

hebben verschillende aandachtspunten zowel een oorzaak als gevolg relatie. Ten tweede lijkt 

het soms een 'kip of het ei verhaal' , oftewel is het niet duidelijk te achterhalen wot oorzaak en 

wot gevolg is. Als laatste kunnen aandachtspunten een cyclisch effect op elkaar hebben. Bij 

afname van vertrouwen neemt openheid of, waordoor de tegenportij de ander meer goat 

wantrouwen en ook gesloten zal reageren. Oftewel self-fulfilling prophecy. 

Met behulp van eerder ontwikkelde theoretische inzichten en een kwalitatief literatuuronderzoek 

zijn de aandachtspunten zoveel mogelijk ontrafeld en tot hun oorzaak/gevolg relatie herleid. Er 

zijn 262 mogelijke oorzaak/gevolgrelaties gevonden. (zie bijlage II. Porrasmethode) 

In verband met de tijdsspannen van dit onderzoek is gebleken dot een volledige uitwerking van 

de Porrasmethode niet mogelijk was. Daorbij kan men zich afvragen of de Porrasmethode de 

juiste methode is om dergelijk soort complexe causale verbanden te analyseren. Vooral het 

cijfermatige korakter is hierbij een manco gebleken, omdat sommige aandachtspunten als zeer 

belangrijk beschouwd zijn, in de Porrasmethode amper naor voren komen. Dit vraagt don ook 

om vervolgonderzoek . 

Afsfudeerproces voor de onderzoeker 

Gedurende het onderzoek is gebleken dot iedere samenwerking verschilt omdat deze 

afhankelijk is van de personen en organisaties die hierin deelnemen. Daarnaast kunnen zich 

andere situaties voordoen die invloed hebben op deze samenwerking. In de bouw is vrijwel ieder 

project anders. Moor ook als deze personen en het project niet verschillen, kunnen persoonlijke 

ervoringen ervoor zorgen dot teamleden zich alsnog anders gedragen. 

Dit iteratieve proces maakt samenwerken enerzijds avontuurlijk anderzijds complex om te 

doorgronden. Het bleek don ook niet zo gemakkelijk om grip te krijgen op dit thema . 

Samenwerken is zo'n veelvuldig begrip dot het gevaar dreigt te verdrinken in algemene 

begrippen en anekdotes. Moor juist deze brede veelvuldigheid maakt samenwerken ook zo 

fascinerend. Ondanks de verschillen per samenwerking is het, door gebruik van verschillende 

bronnen, mogelijk geweest te achterhalen welke informele 'sociologische' aandachtspunten 

een belangrijke rol spelen binnen integrale samenwerkingsverbanden . 

In de bouw is vrijwel ieder project en team anders en vooraf is moeilijk te voorspellen welke 

aandachtspunten daadwerkelijk een rol goon spelen. Deze vorieteit heeft het onderzoek en de 

praktijksituaties van begin tot eind boeiend gehouden en ik heb er don ook met veel plezier aan 

gewerkt . 

Na afronding van dit onderzoek hoop de opgedane kennis in de praktijk te brengen en 

daormede wil ik afsluiten met de volgende oneliner: 

Het enige daf krachfiger is dan wefen wat fe doen 

is hef te doen . 
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12.3 Reflectie ten aanzien van de relevantie 

Het onderzoek kent drie niveaus van relevantie die hieronder worden gereflecteerd . 

Wetenschappe/ijke relevantie 

Met dit onderzoek is een Handreiking ontwikkeld die reproduceerbaar en breed toepasbaar is 

voor partijen die tijdens de planvormingsfase van een integraal samenwerkingsproces, zoals 

DBFMO betrokken zijn. De Handreiking ondersteund partijen in de informele 'sociologische' kant 

van de samenwerking. 

Met het onderzoek is getracht de kennis over integrale samenwerkingsprocessen te verbreden . 

Door de informele 'sociologische' aandachtspunten van de DBFMO-samenwerking te 

onderzoeken, wordt een beter inzicht gegeven voor het (bij)sturen van dergelijk soort 

samenwerkingsprocessen. Bovendien maakt het inzicht in de typologie van de samenwerking 

het mogelijk deze (DBFMO) samenwerking beter te vergelijken met andere 

samenwerkingsvormen . 

Praktische re/evantie 

Praktisch gezien is getracht middels de Handreiking een tool te ontwikkelen die verschillende 

aandachtspunten en instrumenten samenbrengt tot een praktisch hanteerbaar boekwerk. 

Partijen die betrokken zijn bij integraal samenwerken worden aan de hand van de Handreiking 

ondersteunt bij het deelnemen, inrichten en aansturen van de informele kant van dit 

samenwerkingsproces. Naast deze praktisch toepasbare waarden, heeft het ook nog de 

indirecte waarden om partijen bewuster te maken van de relevantie van de informele kant van 

het samenwerken. Hopende dot partijen hiermee tot een efficienter en effectiever lopend 

samenwerkingsproces komen, waardoor de waardecreatie voor de eindgebruikers beter 

gewaarborgd is. Bovendien leidt d it hopelijk tot meer succes tijdens de aanbesteding en dus 

beter te garanderen continu"lteit voor private organisaties. Door inzicht te geven in de informele 

aandachtspunten en daarbij horende instrumenten en aandachtspunten verloopt het 

samenwerkingsproces tevens minder stroperig, wot leidt tot een prettigere werkomgeving voor 

deelnemende personen . 

Re/evantie onderzoeker 

De uitvoerende van dit onderzoek heeft met dit onderzoek zich in de volgende competenties 

verder ontwikkeld: 

1 . Project- en Procesmanagement 

2. Bedrijfskunde en ondernemersschap 

3. Humanskills 

Daarnaast is getracht de analytische- en adviesvaardigheden van de onderzoeker te vergroten. 

Oftewel het ontwikkelen van een academische analytische werkhouding . 

Project- en Procesmanagement 

Met dit onderzoek heb ik mijn project- en procesmanagementvaardigheden verder kunnen 

ontwikkelen. Eigenlijk had het gehele onderzoek betrekking op dit onderwerp, de uitkomst is zelfs 

een advies voor o.a. project- en proc esmanagers. Enerzijds heb ik veel theoretische kennis 

opgedaan door de brede literatuurstudie. Anderzijds heb ik door in de praktijksituatie mee te 

lopen met een aantal grote DBFMO-aanbestedingen, interviews te houden met verschillende 

managers en het bijwonen van een aantal projectevaluaties vele praktische ervaringen 

opgedaan . 
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Bedrljfskunde en Ondernemerschap 

Gedurende het onderzoek zijn er vele bedrijfskundige aspecten naar voren gekomen. Zo spelen 

een aantal bedrijfskundige aspecten, zoals de cultuur. structuur, achterban, en management 

van organisaties een belangrijke rol in de samenwerking . Moor ook strategische keuzes als 

partnerselectie, permanent of tijdelijk samenwerken en marketing zijn van groot belong . 

Naast het onderzoek heeft de onderzoeker tevens kennis en ervaring opgedaan met vele 

bedrijfskundige aspecten door deelname aan een werkgroep die op concernniveau zich bezig 

houdt met het versterken van samenwerkingsvaardigheden en verbeteren van samenwerkings

modellen. Hierbij kwamen vele strategische en tactische keuzes naar voren die veel kennis 

hebben verschaft in verschillende bedrijfskundige processen . 

Human skills 

Het meest heb ik tijdens het afstuderen kennis en ervaring opgedaan met betrekking tot Human 

skills. De gehele afstudeeropdracht had betrekking op de informele kant van integrale 

samenwerking, oftewel de menselijke kant van het samenwerken. Door een studie te verrichten 

naar de verschillende aandachtspunten ben ik naar mijn mening van een onbewuste kennis van 

vele onderwerpen naar een bewuste kennis gegroeid. Wanneer bepaalde (conflict)situaties zich 

voordoen. ben ik er meer van bewust welke emotionele aspecten, zoals commitment en 

vertrouwen, een onderliggende rol spelen. Bovendien was ik uiteraard bekent met het belong 

van vertrouwen. echter ben ik me nu een stuk bewuster van de verschillende vormen van 

vertrouwen en de daadwerkelijke gevolgen (cyclus) die het teweeg brengt. 
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13 Conclusie: Zachte kant van samenwerken, keihard! 
lnformele 'soclologlsche' De formele 'economische' kant van een integraal samenwerkingsverband is veelal complex en 

kant krijgt meestal veel aandacht (zoals financien, contractering en planning). Bovendien heeft men 

in de bouwsector aan de hand van het 'traditionele' bouwproces jaren ervaring opgebouwd in 

deze formele kant van samenwerken. Door de opdeling in autonome contracten en 

verantwoordelijkheden wordt het 'traditionele' besluitvormingsproces ge·lnitieerd door 

hierarchische patronen en daarmede is de informele 'sociologische' kant van samenwerking 

(vertrouwen, openheid, commitment etc.) van ondergeschikt belong gebleven . 

Bij integrale samenwerkingsprocessen dragen partijen daarentegen een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid over het eindproduct, waardoor de hierarchische besluitvorming plaats 

moet maken voor gezamenlijke besluitvorming. Bovendien hebben partijen eenieder hun eigen 

belangen voor deelname aan de samenwerking, moor zijn wel van elkaar afhankelijk. Om tot de 

gewenste synergie en waardecreatie te komen zullen de verschillende disciplines don ook een 

stuk intensiever goon samenwerken. Waardoor de informele kant bij integrale samenwerking een 

grotere rol speelt ten opzichte van 'traditionele' procesvormen . 

En deze 'zachte' kant blijkt zelfs keihard te zijn! 

• sturlng op lnformele Juist door beperkte aandacht, kennis en ervaring voor deze informele kant van samenwerken 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

'soclologlsche' verlopen vele samenwerkingsinitiatieven minder efficient en stagneren zelfs. Daarbij word! !evens 

asoecten van !:!root het gevaar gelopen dot partijen terugvallen in oude principes van het 'traditionele' proces en 

sterke sturing op formele aspecten . 

Handrelklng voor 

bljsturing van 

lnformele kant 

Een deel van de meerwaarde van de integrale samenwerking goat momenteel zelfs verloren 

door beperkte sturing op deze informele kant. Hierdoor wordt de beoogde synergie en 

waardecreatie dikwijls niet behaald. Met als gevolg dot voor de eindgebruiker het optimale 

resultaat niet wordt verkregen en voor aanbiedende partijen enerzijds faalkosten en risico's 

stijgen, en anderzijds minder succes bij gunning hebben . 

De formele kant van de samenwerking beheersen de meeste organisaties in voldoende mate en 

sturing op de informele kant is dus het belangrijkste onderdeel van verbetering voor het wel of 

niet succesvol zijn van een integraal samenwerkingsverband, zoals DBFMO . 

Gezien de relevantie om beter grip te krijgen op deze informele 'sociologische' kant van 

samenwerken is dit onderzoek verricht. Wat als uitgangspunt heeft gediend voor het schrijven 

van een praktische Handreiking voor (bij)sturing van deze kant van samenwerken. Aon de hand 

van de onder ogen gebrachte informele 'sociologische' aandachtspunten, is getracht 

diegenen die in welke vorm don ook geconfronteerd worden met het integrale 

samenwerkingsproces, hun begrip hierin te verijken en zo de samenwerking vanuit hen expertise 

vorm te kunnen geven. Verder zijn instrumenten en vaardigheden aangereikt die (bij)sturing van 

deze aandachtspunten mogelijk maken. Door rekening te houden met de aandachtspunten, de 

juiste toepassing van deze instrumenten en het vergroten van de vaardigheden van personeel 

en organisatie, word! verondersteld dot men tot een prettigere en efficientere samenwerking 

komt. 
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Om op een verantwoorde wijze gebruik te kunnen maken van theorieen van andere Typologle 

samenwerkingsvormen is een vergelijking van kenmerken tussen samenwerkingsvormen samenwerklngsvc 

opgesteld. Hieruit bleek dot zowel allianties, partnering als DBFMO, binnen dezelfde typologie 

van integraal samenwerken vallen. Wat bij de inventarisatie van de aandachtspunten nogmaals 

beaamt is doordat er amper verschillen tussen aandachtspunten voor DBFMO, allianties en 

partnering waargenomen zijn. Wei moet hierbij als kantekening geplaatst worden dot er ook een 

inconsistentie binnen de begrippen allianties en partnering waarneembaar is. Zo kan een 

alliantie uit een of meerdere partners. afkomstig uit dezelfde of verschillende disciplines bestaan. 

Het is don ook aan te raden samenwerkingsverbanden te kwantificeren op kenmerken in plaats 

van contractvormen (alliantie, DBFMO etc .). In dit onderzoek is rekening gehouden met deze 

inc onsistentie, door de kenmerken te beoordelen . 

De volgende aandachtspunten zijn vastgesteld als voornaamste informele 'sociologisc he' lnformele 'soclolo 

aandachtspunten van het integrale samenwerkingsproces: 

lnformele sociologische aandachtspunten: 

1. Opportunisme 

2a. lnltleel vertrouwen 

2b. Cognitief vertrouwen 

2c. Affectief vertrouwen 

3. Commitment 

4. Gezamenlljke doelstelling 

5. Openheid 

6. Teamwork 

7. Persoonlijkheid 

Ba. Organisatlecultuur 

Bb. Microcuituur 

9. Belangen 

10. Conflicten 

11. Besluitvorming 

12. Verwachtingen in expertise 

13. Communicatie 

Verschillende aandachtspunten lijken een 'open deur' als het goat om samenwerken, moor uit 

beschouwing van de theorie en praktijk blijkt dot zij uiterst belangrijk zijn . Vooral gezien de 

autonome claimcultuur waar de bouw zich van probeert los te maken. De cultuurverandering 

die hiervoor nodig is, blijkt echter geen proces waarbij de knop zomaar omgezet kan worden. Zo 

speelt de organisatiecultuur van deelnemende partijen hierin een grote rol. Zij bepaalt zelfs een 

deel van het succ es voor het aangaan van een samenwerkingsverband. Tevens is samenwerken 

mensenwerk en dus belangrijk om de juiste persoonlijkheden in te zetten. Namelijk 

persoonlijkheden die samenwerkingsgezind zijn, ac tief in plaats van reactief handelen en over 

het juiste karakter en initieel vertrouwen beschikken om goed te kunnen samenwerken. Waarbij 

men zich kan afvragen of dit personen zijn die jaren gevormd zijn door 'traditionele' principes. En 

zo zijn er nog vele andere aanbevelingen die gegeven zijn in de Handreiking . 

Bij management van het samenwerkingsproces is het van belong om rekening te houden met 

de causaliteit tussen de aandachtspunten. Oftewel, het effect van acties op de positie van de 

partner, diens reactie en de gevolgen daarvan op de eigen positie. Daarom is no de 

inventarisatie van de aandachtspunten de causaliteit onderzocht. De geanalyseerde causale 

relaties van oorzaken en gevolgen hebben geleid tot een volgorde van interventiemomenten 

die gehanteerd zijn in de Handreiking. Tevens kwam uit de analyse naar voren dot verschillende 

aandachtspunten een onderlinge samenhang hebben. Zo kun je zonder vertrouwen geen open 

communicatie voeren of zonder belangen bij de somenwerking zal men weinig commitment 

tonen. Sommige aandachtspunten hebben zelfs een cyclisc h verband. Zoals commitment leidt 

tot bereidheid om te investeren, wot bij de partner leidt tot vertrouwen en openheid, wot weer 

leidt tot commitment en bereidheid te investeren etc . Daarbij kan tevens gec oncludeerd 

worden dot de meeste aandachtspunten een opslingerend effect op elkaar hebben, waardoor 

de samenwerking in zowel een positieve als negatieve spiraal terecht kan komen . 
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lnstrumenlen en 

vaardlgheden 
Met gebruik van de ontwikkelde theoretische inzichten over de informele 'sociologische' 

aandachtspunten, is een inventarisatie verricht naar instrumenten en vaardigheden om deze 

aandachtspunten beter te kunnen (bij)sturen en beheersen. Uiteindelijk zijn er 32 

sturingsmethoden geselecteerd en opgenomen in de Handreiking. Deze zijn tweedelig, enerzijds 

is gezocht naar instrumenten en vaardigheden waarmee een organisatie (concern) zijn 

slaagkracht voor het aangaan van samenwerkingsverbanden versterkt. Anderzijds is gezocht 

naar instrumenten en vaardigheden om de samenwerkingsverbanden le versterken en 

opportunisme te voorkomen. Middels andere empirisch onderzoeken is van vele van deze 

instrumenten aangetoond dot zij de slaagkracht van een integraal samenwerkingsverband 

aanzienlijk kunnen vergroten. Opvallend is don ook te noemen dot in de bouwpraktijk deze 

instrumenten moor met mate gehanteerd warden. Middels de ontwikkelde Handreiking is 

getracht een aanzet te maken om deze instrumenten in de bouwpraktijk te implementeren . 

Brede toepassing Het onderzoek is in eerste instantie verricht vanuit de behoefte om de samenwerking binnen 

DBFMO-consortia te analyseren, en dus gericht op DBFMO. Echter door de brede orientatie en 

de vergelijking van typologieen van verschillende samenwerkingsvormen, blijkt dot de 

geanalyseerde aandachtspunten en instrumenten van toepassing zijn voor verschillende soorten 

integrale samenwerkingvormen, waaronder DBFMO. De Handreiking is don ook zo samengesteld 

dot hij toepasbaar is op allerlei vormen van integraal samenwerken . 

Behalen 

doelslelllng 

Doel van dit onderzoek was: 'Het ontwikkelen van een Handreiking waarmee in DBFMO

consortia deelnemende partijen tijdens de planvormingsfase ondersteund warden in de 

informele 'sociologische' kant van het integrate samenwerkingsproces, door de 

aandachtspunten met bijhorende instrumenten en vaardigheden voor (bij)sturing hiervan. te 

onderzoeken'. Ondanks dot er altijd verbeteringen en aanvullingen mogelijk zijn en het een 

iteratief advies blijft. is deze doelstelling naar mijn mening ruimschoots behaald. Het is zelfs zo dot 

de Handreiking niet enkel toepasbaar is op de DBFMO-samenwerking, moor door de breedte 

van het onderzoek en de conclusies met betrekking tot de typologie ook gehanteerd kan 

warden voor de bijsturing van vergelijkbare integrale samenwerkingsprocessen zoals allianties en 

partnering . 

Atsluitend zou ik graag de volgende uitspraak van Sir Winston Churchill, gezien de lase waarin de 

bouw zich momenteel [2007) verkeerd, willen gebruiken: 

"Dit is nog niet het einde. Dit is zelfs niet het begin van het einde. Dit is hooguit het einde van het 

begin." 

Het enige wot mij nog rest is eenieder een prettige en succesvolle samenwerking te wensen . 

Maik Knuiman 
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14 

Causalilell 

inslrumenlen 

Causalilelt 

aandachlspunlen 

Aanbevelingen vervolgonderzoek 
Als gevolg van gestelde onderzoekskaders, de beschikbare tijdspanne voor het onderzoek en 

verkregen inzichten in de behandelde materie worden de volgende aanbevelingen gedaan 

ten behoeve van vervolgonderzoek en verbetering van de Handreiking: 

Merk op dot de verschillende instrumenten niet onafhankelijk zijn en elkaar kunnen versterken 

en verzwakken. Derhalve: als men een pakket van instrumenten kiest, dient men de consistentie 

in acht te nemen om niet op een plaats teniet te doen wot men elders probeert te 

bewerkstelligen. Het is echter niet mogelijk geweest de consistentie en causaliteit tussen de 

instrumenten en vaardigheden grondig te analyseren. Dit is don ook een aanbeveling voor 

vervolg onderzoek . 

De analyse op causaliteit tussen de aandachtspunten heeft geleidt tot een synthese die als 

uitgangspunt voor het vormgeven van de Handreiking heeft gediend. Wat geleidt heeft tot 

een volgorde van interventiemomenten voor de gebruiker van de Handreiking. Echter was 

deze causaliteit erg complex en moeilijk te onderzoeken, waarbij een aantal aannames 

gedaan zijn. De verbanden tussen de aandachtspunten kan tot vele inzichten leiden die de 

samenwerking kunnen versterken en wordt dus aanbevolen voor vervolgonderzoek . 

Metamorfose van de De bouwsector ontwikkelt zich steeds meer richting het integraal oplossen van vraagstukken . 

bouw Deze integrale samenwerkingsvormen zijn nog duidelijk in ontwikkeling. Of DBFMO in hoar 

huidige vormen blijft bestaan is daarbij onduidelijk, het is een tamelijk nieuwe aanbestedings

vorm en nog aardig kostbaar in hoar transactiekosten . Men is don ook zowel vanuit 

opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde zoekende naar geschikte tussenvormen met behoud 

van het integrale karakter. Wat ook logisch is, het wordt niet voor niets bestempeld met de 

'metamorfose van de bouw'. Onderzoek naar de invloed van deze veranderingen op de 

resultaten van dit onderzoek (aandachtspunten, instrumenten en vaardigheden) is don ook 

aan te raden . 

Voor de dataverzameling met betrekking tot DBFMO is in verband met 

concurrentiegevoeligheid het onderzoek alleen verricht onder partijen van dezelfde consortia 

en specifiek bij een organisatie, VolkerWessels . 

causalllelt en taxonomle Tijdens het onderzoek is ondervonden dot er veel inconsistentie en onduidelijkheid heerst 

samenwerklngskenmerke binnen de aanduiding van samenwerkingsvormen, zoals allianties, partnering, integraal 

n en aandachtspunten samenwerken, networksolutions etc. Wat precies bedoeld wordt met deze begrippen is voor 

velen tot nu toe onduidelijk gebleken. Daarnaast is uit dit onderzoek naar voren gekomen dot 

middels algemene kenmerken een onderscheidt gemaakt kan worden tussen diverse 

samenwerkingsvormen. Hieruit bleek dot een groot gedeelte van partnering en 

alliantiesamenwerkingsverbanden tot dezelfde typologie behoren. Het zou interessant zijn een 

breder onderzoek te doen naar kenmerken waarmee een samenwerkingsverband zich 

onderscheidt en hiermede eventuele typologieen te onderscheiden. 

Daarnaast is het interessant te weten wot het verband is tussen de kenmerken en 

aandachtspunten en zo eventueel te komen tot een causaliteit en taxonomie van kenmerken 

en aandachtspunten . 

Ullbrelden referenllekader Voor de dataverzameling met betrekking tot DBFMO is in verband met de concurrentie

gevoeligheid hiervan, het onderzoek alleen verricht onder partijen van dezelfde consortia en 

specifiek bij een organisatie namelijk, VolkerWessels. Dit kan geleidt hebben tot een eentonig 

en vertekenend beeld. Breder onderzoek naar DBFMO kan don ook leiden tot een objectiever 

resultaat en een breder toepasbare Handreiking . 
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Bijlage II: Porrasme"thode 

Tabel 8-2 Porrasmethode: Relaties tussen aandachtspunten ' 
(let op: dit is geen gradatie van de aandachtspunten.) 

Er is een onderscheidt gemaakt tussen verbanden die duidelijk verifieerbaar zijn en verbanden 

die veronderstelt zijn. Omdat aannames (veronderstellingen) een zwakte zijn binnen de 

wetenschap, zijn deze wel voor hypothetische waarde meegenomen in de label, moor verder 

terzijde gelegd binnen dit onderzoek . 
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Bij management van het somenwerkingsproces is het van belong om rekening te houden met 

de cousoliteit tussen oondochtspunten. Oftewel, het effect van acties op de positie van de 

partner, diens reoctie en de gevolgen doorvon op de eigen positie. Doorom is bij beschouwing 

van de positie van X ook de positie van Y betrokken. Deze cousoliteit is symmetrisch voor X en Y, 

moor de relotie wordt bezien vonuit het perspectief van Y. Omdot de meeste 

oondochtspunten zowel een positieve ols negotieve uitwerking op de somenwerking en 

oondochtspunten kunnen hebben, is in onderstoond model van een positief verbond 

uitgegoon . 
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Er zijn 262 mogelijke verbonden gevonden tussen de oondochtspunten. Doorbij hebben vele 

zowel en opslingerend posities ols negotief effect op elkoor. Vonwege deze complexiteit is het 

schema don ook niet ofgemookt, moor zijn olleen een oontol belongrijke verbonden 

oongegeven ter illustrotie. Echter is vervolgonderzoek noodzokelijk om dergelijk soort 

verbonden goed te kunnen volideren . 
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