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technische universiteit eindhoven Arch1ment 

Zachte ant van amenwerken, keihardl 
lntegraal somenwerken in de bouwsector 

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

Dit is hooguit het einde van het begin." 
- Sir Winston Churchill-



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

verzoek gedaan een onderzoek le verrichten naar lntegrale Samenwerken in de bouwsector. 

Aangezien dit thema in de Nederlandse vastgoedwereld nog een redelijk nieuwe ontwikkeling is, ging 

ik graag op dil verzoek in. Dil omdat ik om mij heen steeds meer de vraag zag groeien naar hel 

integraal aanbieden van vastgoedobjecten. De combinatie tussen wetenschappelijk onderzoek en 

praktijk sprak mij daarbij erg aan. 

Voorafgaand aan het samenstellen van deze Handreiking is een wetenschappelijk onderzoek verricht 

welke dient ter afronding van de studie Construction Management and Engineering aan de 

Technische Universiteit Eindhoven. Bijhorende onderzoeksrapportage bestaat uit twee delen, 

Onderzoeksrapport en Toelichting , welke ter grondslag liggen aan deze Handreiking. 

Hel bleek niet zo gemakkelijk le zijn om grip le krijgen op het thema integra le samenwerking. 

Samenwerken is zo'n veelvuldig begrip dot het gevaar dreigt le verdrinken in algemene begrippen 

en anekdotes. Moor juist deze brede veelvuldigheid maakt integraal samenwerken zo fasc inerend. In 

de bouw is vrijwel ieder project en team anders en vooraf is moeilijk le voorspellen welke 

aandachtspunten daadwerkelijk een rol goon spelen. Deze varieteit heefl hel onderzoek en het 

samenstellen van deze Handreiking van begin tot eind boeiend gehouden en ik heb er don ook met 

veel plezier aan gewerkt. 

He! enige wot mij nog rest is eenieder een prettige en succesvolle samenwerking le wensen. 

Eindhoven, vrijdag 23 november 2007 

Maik Knuiman 
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1 Doel van de Handreiking 
Gezien de relevantie om beter grip te krijgen op de informele 'sociologische' kant van integraal 

samenwerken in de bouwsector, is deze Handreiking geschreven. Het beschrijft in een elftal 

faclsheets de voornaamste aandachtspunten en mogelijke instrumenlen ter ondersleuning van de 

informele kanl van hel integrale samenwerkingsproces. 

Hel is bedoeld voor iedereen die op een of andere manier belrokken is bij een inlegraal 

samenwerkingsverband. Deelnemers aan de samenwerking kunnen hier inspiralie uil putlen om meer 

aandachl le schenken aan deze kanl van hel samenwerken. Voor besluursleden en leammanagers 

is hel specifiek interessanl omdal zij door: rekening le houden met de aandachlspunlen; de juisle 

toepassing van de inslrumenlen en hel vergroten van de vaardigheden van personeel en 

organisalie, wordl verondersleld dot men tot een prelligere en efficienlere samenwerking komt. 

De Handreiking is echter geen uniforme receptuur (handleiding) voor een succesvolle procesaanpak, 

moor een ondersteuning in voornaamste aandachtspunten en instrumenten. 

Leeswljzer 

In hoofdstuk l wordt een beeld gegeven van de noodzaak tot integraal samenwerken. Vervolgens 

wordt in het tweede hoofdstuk toegelicht waarom de sturing op de informele aspecten bij integrale 

samenwerking van grool 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 van de wijze waarop de bouw zich aan het muteren is 

tot een beter samenwerkende sector, die meer capabel is een antwoord te geven op de huidige 

groei van complexe vraagstukken. De beweegredenen tot integraal samenwerken warden 

daarbij verder geexpliciteerd. 

In bijlage II. zal het begrip integraal samenwerken verder warden uitgewerkt. Hierbij wordt 

ingegaan op de meerwaarde die met integraal samenwerken bereikt kan worden ten opzichte 

van het 'traditionele' bouwproces. Bovendien warden de verschillende criteria weergegeven 

waaraan een samenwerkingsverband zoal dient te voldoen om te behoren tot het, in deze 

Handreiking beoogde, integrale samenwerkingsproces. 

In bijlage Ill. Worden de in de factsheets behandelde aandachtspunten verder toegelicht. 

- . -. 1 



2 Noodzaak tot integraal samenwerken 
Door de veranderingen in de maatschappij worden bouwprojecfen steeds complexer. Er is een 

groeiende vraag naar totaaloplossingen, betere kosten/kwaliteitverhoudingen en een sterkere 

klantgerichtheid. Opdrachtgevende partijen richten zich steeds sterker op hun core business en 

leggen huisvestingsvraag, onderhoud en beheer steeds meer weg b ij externe partijen. Onder andere 

door deze marktverandering en groeiende complexiteit van vraagstukken is er een noodzaak 

ontstaan naar inlegrale samenwerkingsverbanden. Door de beperkingen van 'tradilionele' 

bouworganisatiemodellen (opgesplitste verantwoordelijkheden, suboptimalisatie, en amper gebruik 

van disciplines tijdens de ontwerpfasen) kan men niet in voldoende mate komen tot de gewenste 

behoeften. lntegrale samenwerking is dan ook onmisbaar om bij dergelijk soort c omplexe projecten 

le komen tot de gewenste synergie en waardecreatie. (Zie ook bijlage 1.) 

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

kunnen leiden tot afbreuk van de beoogde waardecreatie. Di! is zeker niet he! geval voor ieder 

project, echter wel voor vele complexe projec ten. Wanneer gekeken wordt naar de complexiteit 

van risico's kan verondersteld worden dat wanneer risico's moeilijker te definieren zijn en niet 

eenvoudig bij een partij zijn onder le brengen, de kosten en moeite voor een gezamenlijke aanpak 

steeds interessanter worden. Dus bij complexere vraagstukken, waarbij nog veel onduidelijkheden zijn 

in de risico's, he ! verloop van he! proces en de uitkomsten van he! produc t, word! integraal 

samenwerken een steeds kansrijkere samenwerkingsvorm. 1 

Bij integrale samenwerking werken organisa ties en personen als een team aan de meest geschikte 

oplossing. Door deze focus op het to taalconcept komt de eindgebruiker veel meer centraal le staan. 

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 he! gezamenlijk managen van de 

overgenomen risico's (horizonta le in plaats van verlicale organisatie) . lntegraal samenwerken hoeft 

overigens geen belrekking le hebben op het hele projec t, dat wil zeggen op alle fasen, op a lle 

d isciplines of op he! to tale projectrisico. He t kan zich ook beperken tot specifieke delen ervan.2, 3, 4, s 
en 6 

Door op een integrale wijze samen le werken verwacht men te komen tot de volgende voordelen 

ten opzichte van he! traditionele proc es: 

Te behalen voordelen van integroal samenwerken 

Klantvraag stoat veel meer centraal 
Waardecreatie vanuit synerg ie 
Levering van totaatoplossing 
Befere verhouding van prijs en kwalileit 
Vermindering van risico's en faalkosten 
Sturen op de levensduur 
Maximaal gebruik van competenties 

Bron: RGD en Hermans, 2006; en Huijbregts, 2003 

---

Aanvullen van c apaciteiten 
Minder ge schillen 
In vroeg mogelijk stadium kunnen bijsturen 
Gezamenlijke risicobeheersing 
Risico's liggen bij de risicobeheerder 
Benutten van private investering 
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3 Zachte kant van samenwerken, keihard! 
lnformele De formele 'economische' kant van een integraal samenwerkingsverband is veelal complex en krijgt 

veel aandacht (zoals tinancien, contractering en planning). Bovendien heeft men in de bouwsector 
'soclologlsche' kant 

Sturing op lnformele 

'soclologlsche' 

aspecten van groot 

belong 

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 he! 

'lradilionele' 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 he! 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 a fhankelijk. Om tot de gewenste 

synergie en waardecreatie le komen zullen de verschillende disciplines don ook een stuk intensiever 

goon samenwerken. Waardoor de informele kant bij integrale samenwerking een grotere rol speell 

ten opzichte van 'tradilionele' procesvormen. 

En deze 'zachte' kant blijkt zelfs keihard te zijn! 

Juist door beperkte aandacht, kennis en ervaring voor deze informele kant van samenwerken 

verlopen vele samenwerkingsinitiatieven minder effic ient en stagneren zelfs. Daarbij word! tevens het 

gevaar gelopen dot parlijen terugvallen in oude principes van het ' traditionele' proces en sterke 

sturing op formele aspecten. 

Een deel van de meerwaarde van de integrale samenwerking goat momenteel zelfs verloren door 

beperkte sturing op deze informele kant. Hierdoor word! de beoogde synergie en waardecreatie 

dikwijls niet behaald. Met als gevolg dot voor de eindgebruiker he! optimale resullaat niet word! 

verkregen en voor aanbiedende partijen enerzijds taalkosten 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 he! belangrijkste onderdeel van verbetering voor he! wel of niet 

succesvol zijn van een integraal samenwerkingsverband. 

3. 1 Gebrulk factsheets 

Voor he! effeclief sturen op de informele kant van de samenwerking kunnen in de huidige praktijk e lf 

voornaamste aandachtspunten worden onderscheiden. Deze aandachtpunten worden in de 

factsheets verder uitgewerkt en in bijlage Ill. toegelicht. Di! betrefl de volgende aandachtspunten: 

lnformele sociologische aandachtspunten: 

1. Vertrouwen 7. Belangen 

2. Commitment 8. Confllcten 

3. Gezamenlljke doelstelllng 9. Besluitvormlng 

4. Openheld 10. Verwachtlngen 

5. Persoonlljkheld 11. Communlcatle 

6. Cuttuur 

3 



3.1 .1 Causallteit aandachtspunten 

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

causalileil lussen de aandachlspunlen. Oftewel, he! effect van aclies op de posilie van de partner, 

diens reaclie en de gevolgen daarvan op de eigen posilie. Zo kun je zonder verlrouwen geen open 

communicalie voeren of zonder belangen bij de samenwerking zal men weinig commitment lonen. 

Sommige aandachlspunten hebben zelfs een cyclisch verband. Zoals commitment leidl tot 

bereidheid om le invesleren, wot bij de partner verlrouwen wekl en weer leidl lot commitment etc. 

De meesle aandachlspunlen hebben daarbij een opslingerend effect, waardoor de samenwerking 

in zowel een posilieve als negalieve spiraal terechl kan komen. 

3.1.2 lnstrumenteren van het samenwerklngsproces 

Begrip van de aandachtspunten is de eerste stop om beter om te kunnen goon met de informele 

kanl van het samenwerkingsproces. Moor er kunnen ook diverse soorten instrumenten warden 

aangewend om deze aandachtspunten beler le kunnen (bij)sluren en beheersen. Er zijn 

verschillende inslrumenten in de faclsheets opgenomen die in de hoofdstukken daarna verder zijn 

toegelichl. Deze zijn tweedelig, enerzijds is gezochl naar instrumenten en vaardigheden waarmee 

een organisalie (concern) zijn slaagkracht voor het aangaan van samenwerkingsverbanden 

verslerkl. Hierbij kan gedacht worden aan parlnerselectie of het aanslellen van een cenlraal learn 

van samenwerkingsspecialisten. Anderzijds is gezocht naar instrumenten en vaardigheden om 

samenwerkingsverbanden le verslerken en opportunisme le voorkomen. Zoals teambuilding, 

besluilvormingsmelhoden en conflicloplossing. 

3.1.3 Per project afstemmen 

Elk bouwproject is eenmalig en uniek. De ene keer word! in helzelfde team samengewerkt en de 

andere keer is het een geheel onbekende samenslelling. Daarnaasl kan de intensiteil en belangen 

bij de samenwerking behoorlijk verschillen. Per projec t zal don oak moeten worden afgewogen welke 

set aan instrumenlen de juisle ondersleuning bieden. De aandachlspunlen hangen bovendien of 

van de samenslelling van he! team. Zo kan het ene team veel problemen ondervinden door cullurele 

verschillen en in het andere team veel conflicten onlstaan door altitude van een leamlid. 

Optimalisatie van het samenwerkingsproces bestaat don ook uit he! afstemmen van verschillende 

omslandigheden, waarvoor he! niel mogelijk is een specifieke recepluur op le slellen. Om effeclief le 

kunnen sturen op de informele kant van het samenwerkingsproces, zal per project moelen worden 

vaslgesleld welke mate van sluring van belong is op de aandachlspunlen en welke inslrumenten 

daarbij worden aangewend. 

- -
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4 Sturen op teamwork en voorkomen van opportunisme 
Er zijn twee hoofdpunten waar de informele kant van samenwerken grotendeels om draait. Namelijk 

de le behalen synergie en waardecreatie door als team samen le werken en he! voorkomen van 

opportvnlst/sch gedrag dot contrast stoat met di! teamwork. Alie aandachlspunten die zijn 

opgenomen in de factsheets zijn terug le leiden op deze twee hoofdpunten die hieronder kort 

toegelichl zijn. 

4. 1 lntegraal samenwerken Is teamwork 

Dal samenwerking in teams van toegevoegde waarde is binnen een inlegraal samenwerkingsproces 

bestaat doorgaans weinig discussie. Voor de kwalileit van de le leveren oplossing is he! van belong 

dot personen met verschillende disciplines en vaardigheden goed op elkaar afgestemd worden om 

le komen tot de gewenste synergie en waardecreatie.7 en8 

Veelal word! een samenstelling van een groep mensen al snel bestempeld als een team. Een team is 

echler geen team als he! woord ' team' eraan gegeven word!. He! kenmerk van teamwork is dot de 

samenwerking leidt tot synergie, dus he! resultaat is meer don de som der delen van individuele 

preslaties. Helaas is di! geen malhematische wijsheid, moor een soort van betovering. Deze synergie 

is niet op bestelling of met een bepaalde receptuur le verkrijgen. Een groep mensen smeden tot 

team vraagt met name begrip voor de sociologische kant van samenwerken. 

Met een team word! dus bedoeld: Een (klein) aanlol mensen (een groep), dot bij elkaar is gebracht. 

om een gemeenschappelijk doel le bereiken en he! in grote lijnen eens zijn over de weg noar di! doel 

(visie). Behalve een gemeenschappelijk doel en een gedeelde visie over de aanpak. dienen de 

verschillende teomleden elkaar zoveel mogelijk aan le vullen. Voor he! goed funclioneren van een 

team, dienen er leden in he! team le worden opgenomen, die in meerdere of mindere mate, 

dezelfde individuele belangen hebben, kortom: he! teambelang dient le stroken met de 

verschillende individuele belangen. Verder dient er sprake le zijn van een gedeelde 

verantwoordelijkheid en aonsprakelijkheid.9 en 10 

4.2 Opportunisme leidt tot autonomiteit 

Opportunistisch gedrag w ord! veelal genoemd als een van de grootste boosdoeners voor he! falen 

van een integrool samenwerkingsverband en kan leiden tot grote schoden.11 12 en 13 Diegene die met 

integrale samenwerkingsvormen bezig goon, is he! don ook aan le raden een goed begrip le 

hebben van opportunisme en de mogelijkheden om di! le beperken. 

Met opportunisme worden handelingen bedoeld tegen he! belong van de partner en tegen de letter 

o f geest van de samenwerkingsovereenkomst. met waar nodig behulp van leugens of he! verbergen 

van de waarheid. 14 en 1s Di! uit zich in he! verkondigen van halve waarheden via verdoezeling en 

afleidingsmanoeuvres tot regelrechte leugens, en bovendien in de aontasling van verplic htingen en 

belangen door gebrek aan inzet via voorwendselen en sjoemelarij tot regelrecht bedrog. Dergelijk 

gedrag kan leiden tot he! wegvallen van onderling vertrouwen, conflic ten en zelfs beeindiging van 

de relatie. 

Er zijn twee algemene beweegredenen le onderscheiden waaraan opportunisme ten grondslag ligt. 

Als eerste reden, het voorkomen van verlies, oftewel 'myoop' opportunisme. Ten tweede verkrijgen 

van winst, middels he! binnenhalen van kennis, machl. geld etc .. wot ook wel 'strategisch' 

opportunisme word! genoemd.16 He! voorkomen van verlies komt he! meest voor wanneer partners 

belangen verliezen in de samenwerking, moor de samenwerking niet kunnen beeindigen. De 

samenwerking zol geen directe waarde meer hebben en om de onkosten zo laag mogelijk le 

houden zal men zoveel mogelijk aonsturen op he! beperken van verlies. Opportunistisch gedrag voor 

he! verkrijgen van wins! kan zeer veel verschillende vormen aannemen. Parlijen zullen hierbij waar 

mogelijk aansturen op behalen van eigen wins! zonder rekening le houden met de partner. 

-
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5 FACTSHEETS: informele kan van samenwerken in de 

greep 

l. Vertrouwen 

2. Commitment 

3. Gezamenlijk doel 

4. Openheid 

5. Persoonlijkheid 

6. Cultuur 

7. Be Ian gen 

8. Conflicten 

9. Besluitvorming 

10. Verwachlingen 

11. Communicatie 
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1 Vertrouwen ~· '') t .. 
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Het basisingredienfen voor suc cesvol samenwerken is vertrouwen! 

Waarom 

Wanneer gesproken word! over he! aangaan van een samenwerkingsrelatie word! vrijwel al1ijd he! 

belong van vertrouwen benadrukl. 17 Teamwork is zelfs amper mogelijk wanneer er geen vertrouwen 

beSIOOI 1USSen de par!ners.'O en l9 

Krttische factoren 

1. Middels he! s1imuleren van openheid kan onderling vertrouwen worden vergrool. 

2. Opportunistisch gedrag kan gezien worden als he! legenovergestelde van vertrouwen en dien1 

zoveel mogelijk voorkomen le warden. 

3. Binnen een inlegraal samenwerkingsverband is he! wenselijk om vanuit vertrouwen le managen 

dus durven le delegeren en nie11eveel le werken vanui1 hierarchie en controledrang. He! is aan 

le raden een manager op di! iniliele vertrouwen le selecteren. 

4. Partners kunnen hun reputatie en betrouwbaarheid (cogni1ief vertrouwen) hooghouden en 

onderling vertrouwen versterken door he! tonen van commitment (inzet capaciteit en middelen) 

en vertonen van correc t gedrag (op lijd komen. extra inzelten). 

5. Vanuit hoger management van de samenwerking dien1 vertrouwen naar de andere 

organisatieniveaus uitgedragen te worden. 

6. De procesmanager dient de belangen van alle partners le vertegenwoordigen en zich bezig le 

houden met het fociliteren van he! proces en niet teveel belangen te hebben bij de inhoud van 

beslissingen. 

lnstrumenten 

1. He! affectief vertrouwen, oftewel de persoonlijke klik, kan versterk1 warden middels teambuildlng. 

2. De organisatiec ulluur kan invloed hebben op het initiele vertrouwen en daarmede de omgang 

met samenwerkingsrela1ies, wot meegenomen kan worden in de partnerselectie. 

3. Personen met een hoge waarde van inilieel vertrouwen hebben meer gemak bij het aangaan 

van een samenwerkingsrela1ie. Hierop kunnen teomleden don ook worden geselecteerd . 

(persoonsseleclie ) 

4. Voor he! voorkomen van wontrouwen kan gewerkt worden met een onafhankelljk 

procesmanager en een onofhanke/ijk adviesorgaan of klonkbordgroep. 

Lei op! 

Vertrouwen komt te voel en goat le poord. 

Let opl 

Weinig dingen helpen een mens meer don 11em verontwoordelijkheid le geven en te toten merken 

do! je hem ver1rouwd. 

' - . -
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Parfijen dienen zich le committeren aan de samenwerking en zich befrokken en 

medeverantwoorde/ijk le voefen voor de le berelken elndresultaten van de 

samenwerking. 

Waarom 

Commitment is een van de essenfiele aandachfspunfen voor hef behalen van de doelsfellingen van 

een samenwerkingsverband. Weinig verbondenheid (commitment) vergroot de kans op het afbreken 

van de samenwerkingsrelafie. Een hoge mate van verbondenheid daarenfegen biedf een grofe 

kans op een gezonde relafie en kan leiden fol een mindseffing waarbij parfijen hun individuele en 

gezamenlijke doelstellingen kunnen behalen zonder opportunistisch gedrag le vertonen. 20en 2 1 

Krltlsche lactoren 

1. Commitment heel! invloed op zowel de positieve en als de negatieve cyclus van vertrouwen. 

Toename van commitment versterkf het onderlinge verfrouwen en de afname van commitment 

leidt tof wanfrouwen. 

2. Afname van belangen kan leiden tot het inperken van inzet en capaciteit, of zelfs tot hef 

beeindiging van de samenwerking. Men verliesf dus een stukje commitment aan de 

samenwerking. doordaf er minder (direcfe. korfe fermijn) belangen bij gemoeid zijn. 

3. Betrokkenen moefen zich ervan bewust zijn dot zij door hun commitment uit te dragen het 

commitment bij andere parfijen kunnen versferken. Dit kan zich al in zeer simpele dingen uiten 

zeals hef alfijd op tijd aanwezig zijn en hef fonen van extra inzet, fol zwaardere middelen als hef 

extra fer beschikking sfellen van middelen en capacifeif. 

4. Mel name de projecfdirecfeur (procesmanager) van de samenwerking moef zich, als boegbeeld 

van hef team, ervan bewusf zijn met zijn gedrag commitment fe kunnen versferken of 

verzwakken. 

5. De achferban van een organisafie heeff een grofe invloed op hef commitment van een feamlid 

en de priorileif die hij de samenwerking geeff. 

lnstrumenten 

l . Scheve verhoudingen in commitme nt kunnen leiden tot verkeerde verwac hfingspafronen en 

uifgroeien tot frustra fies en conflicten. Om dit te voorkomen kan tijdens de opstartfase 

verwochtlngen In commitment (inzef middelen en capacifeit) uitgesproken worden. Bovendien 

kan hef meenemen van commitment fijdens de parfnerse/ectle verkeerde verwachfingen 

voorkomen. 

2. Om dwarsliggende, ongemotiveerde partijen te voorkomen is het aan te raden met regelmaat te 

evalueren of de samenwerking nog voldoende aansluit bij de belangen van partners. 

let op! 
Commitment is Jn people .. .... 

not in paper I 

' 
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3 Gezamenlijk doel ' ~ t 

Hebben van een ge zamenlijk, meetbare, reolistische en uitdogende doelstellfng. 

Waarom 

He! succes van de samenwerking hang! onder andere of van de gezamenlijke visie en doelslelling 

die partners delen.22 en 2J Als een duidelijke doelslelling echler onlbreekl of voog blijft, heefl de 

samenwerking weinig kons tot slagen. Er is immers geen duidelijke reden om samen le werken. 2• 

Kritlsche factoren 

1. Succesvolle teams hebben hun doelstellingen in meetbore en realistische termen geformuleerd 

en heefl een uitdagend aspect in zich. 

2. Alie partijen dienen he! eens le zijn met de doelstelling om volledig gecommitteerd le kunnen zijn 

aan de samenwerking. 

3. Overeenstemming en verenigboorheid in de doelstellingen, kunnen ervoor zorgen dot 

opportunislisch gedrog kleiner wordl.25 

4. De doelstelling schept een relatie tussen partners, wot voor meer onderling commitment en 

vertrouwen zorgl.2
' 

5. Een heldere doelstelling verheldert de communicatie en besluitvorming tussen partners. 

lnstrumenten 

1. Gezamenlijk formuleren van de doelstelling lijdens de opstorlfase (startbijeenkomsl) van he! 

project. 

2. Doelstelling regelmatig evolueren omdal deze kan veranderen en om le zorgen dot partijen met 

de neus dezelfde kant op blijven wijzen. 

3. Prestaties van de partners monltoren of deze slroken met de doelstelling om waornodig bij le 

kunnen sturen. 

lei opl 

Mensen kun je vergelijken met muzieknolen. 

Als ze eenmaol op elkoar zijn ofgestemd. vormen re een prochtig orkest. 

i - -- -
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Openhe/d in houding en handelen zijn van groot belong binnen een integraal 

samenwerkingsverband. 

Waarom 

Openheid word! gezien als een van de kritische aandachtspunten voor het versterken van een 

samenwerkingsrelotie.21, 28 en 29 Parlijen zullen middels verkrijgen van informotie (openheid) kunnen 

nagaan of het samenwerkingsproces integer is en hen voldoende kansen biedt. Wanneer een proces 

ondoorzichtig is, levert dil een voedingsbodem voor onderling wantrouwen met eventuele conflicten 

en blokkodemachten op.00 Naas! dot openheid in informatie vaak noodzakelijk is om funclioneel le 

kunnen samenwerken. schept informatiedeling en open omgang. daarentegen onderling vertrouwen 

en commitment. He! bevordert dus de relatie en leambond in een samenwerking en neemt 

wantrouwen weg.3
' 

KrtUsche factoren 

1. Vertrouwen dient opgebouwd en behouden le worden olvorens men kan verwachten open naar 

elkaar le zijn. 

2. Openheid van de ene partner leidl tot openheid van de andere en vice versa. Openheid heefl 

dus effect op zowel de negatieve als posilieve cyclus van vertrouwen. 

3. Creeren van een open micro-culluur vergroot de houding naar open hondelen. 

lnstrumenten 

1. Om vanuit openheid samen le werken is een bepaolde mote van vertrouwen nodig, dot in de 

opstartfase van he t projec t gestimuleerd kon worden middels feambuildlng . 

2. Selectie van teamleden met een hoog initieel vertrouwen vergemakkelijkl hel verkrijgen van 

openheid. (persoonse/ectle ) 

3. Opleiden van teamleden voor omgang met de gewenste openheid. 

4. De organisatieculluur heeft invloed op de houding van partners. waarop zij geselec teerd kunnen 

worden. (parfnerse/ecfie) 

let op! 
Wie geen vertrouwen in een onder stell, zol ook nimmer vertrouwen van een anderwinnen. 

•rJ ~ACTSHEETS 10 
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De persoonlijkheden binnen een team bepalen het succes van de samenwerking. 

Waarom 

Samenwerken is mensenwerk. Zij brengen de kennis en expertise van hun organisatie over op de 

andere teamleden en zorgen voor de gewenste synergie en waardecrealie tussen de partners. Zij 

dienen niet alleen over voldoende vakbekwaamheid le beschikken. moor ook over het juiste korakter 

en persoonlijke voardigheden om de somenwerking tot een succes le brengen. 

Kritische factoren 

1. Gewenste inter-persoonlijke voardigheden voor een integrool somenwerkingsproces verschillen 

van de gewenste voordigheden voor het 'troditionele' bouwproces. 

2. Hel gevoor dreigt dot de somenwerking bij teveel 'lroditioneel' georienteerde teomleden 

terugvolt in tradilionele 'autonome' werkwijzen. woordoor de beoogde synergie verloren kon 

goon. 

3. Een persoonlijke klik (ollectief vertrouwen) is geen noodzoak. moor wel een must om de 

somenwerking goed le loten verlopen. 

4. Von orgonisoties die een opleidingsprogrommo in (informele) somenwerkingsvaordigheden 

hanteren hebben een gra ter succes b ij he t aongoon van integra le samenwerkings-verbanden. 32 

lnstrumenten 

1. Personeel opleiden in (informele) somenwerkingsvoordigheden . 

2. Gebruik maken van een centraal team dot zich specifiek rich! op het aangaon van integrool 

samenwerken vergoot de sloogkracht voor hel aongoon van een integraal 

somenwerkingsverbo nd. 

3. Teamleden niet alleen selecteren op vokbekwaomheid, moor ook op karakter en 

samenwerkingsvoardigheden. (persoonselectie ) 

4. Teamsamenste/llng op basis van het model van Belbin moakt selectie mogelijk op persoonlijk 

karokter en de rol die personen binnen een team innemen. 

5. Teamrol inventarisatie (zoals MBTI: Myers en Briggs Type Indicator) zodat duidelijk is uit welke 

persoonlijkheden het team bestaat en welke teamrol-aspecten ontbreken of 

oververtegenwoordigd zijn. Hiermee kunnen persoonlijkheden makkelijker op elkaor ofgestemd 

worden en word! voor het team duidelijk waar krachten en manco's liggen . 

Let op! 

Sommige mensen zijn zo tegendroads dot ze. a ls ze in een rivier vallen. 

erop zouden staan tegen de stroom in te drijven. 
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Om de gewenste synergie, waardecreatie en voortgang van de samenwerking te 

bevorderen dient er een c u/tuur heersen die aansfult op de samenwerklng . 

Waarom 

lntegrool somenwerken vroogl om een culluur woorbij a.a. verlrouwen, openheid, onderling respect, 

loyolileil en steun centrole woorden zijn om le komen tot de gewenste doelslellingen. Doorentegen 

kon de somenwerking behoorlijk stroef verlopen door 'lrodilionele' opvollingen van outonoom 

gedrag, korle lermijn denken en suboplimolisotie, woorbij een cultuur van wontrouwen, 

controledrang en direclieve communicalie gebruikelijk is. Bovendien kunnen verschillen in 

(orgonisolie)cultuur de somenwerking versterken (leereffect) moor oak verzwokken doordat personen 

onvoldoende elkoors monier van omgong (formeel of informeel) gewend zijn, wot kon leiden tot 

onbegrip, frustraties en conflicten . 

Krltische factoren 

1. Verschillen tussen de lraditionele bouwcultuur en de vereiste cultuur voar integraol somenwerken 

vorml een duidelijke belemmering voor inlegrale somenwerkingsverbanden . 

2. Aonsturen op olgemene cultuurverondering binnen de oon de somenwerking deelnemende 

orgonisaties en doormede de subculluur van dochterargonisoties kon leiden tot meer succes bij 

het oongoon van somenwerkingsrelaties. 

3. Er bestaal een verband tussen organisoliecullurele dimensies en het succes in 

somenwerkingsverbanden. Zo presteerl een resultaalgerichte cultuur minder goed in 

somenwerkingsverbanden, terwijl een stabiele betrouwbore en sterk op innovalie gerichle cul tuur 

beter presteert. 

4. Begrip van cullurele verschillen vermindert de kans dot zij gedurende de samenwerking tot 

conflicten leiden. 

5, Wonneer binnen een groep mensen eenzelfde cultuur heerst, versterkt dit het vertrouwen, 

commitment en relatie binnen deze groep . Sturing op deze micro-culluur (teamculluur) zou het 

succes van een samenwerkingsverbond kunnen vergroten . 

tnstrumenten 

1. Wonneer de dominante organisaliecultuur onvoldoende aansluit bij de cultuur van integraal 

somenwerken, kan ervoor gekozen warden om de subcu/fuur van een aantal 

organisolieonderdelen (werkmaotschappijen) of le stemmen op de gewenste cultuur . 

Bovendien kan gewerkt warden met een centraa/ team van samenwerkingspecialisten die hen 

eigen subc ulluur ontwikkelen . 

2. Voor de parlnerse/ectie kan gebruik gemaakt warden van een cu/tuurtest om de verschillende 

soorten orgonisotieculturen met elkoor le vergelijken en le selec teren. Hiermee kon enerzijds 

vergeleken warden of organisatieculturen voldoende op elkoar aansluiten en anderzijds kunnen 

partners geselecteerd warden met een geschikle arganisotieculluur voor het aangaan van 

somenwerkingsrelaties (geen resulloat gerichte, moor innovaliegerichle cultuur) 

Let op! 

Hef groolsle probleem is niet mensen nleuwe ldeeen le lo ten accepteren moor ze hun oude ldeeen 

le lalen vergeten . 

~~ ,-, 
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Parfijen moeten er zeker van kunnen zijn dot. ongeacht de uifkomst van de 

samenwerking de aufonome kernwaarden (core values) zovee/ mogelijk worden 

beschermd . 

Waarom 

He! risico bestaat dot partijen in onvoldoende mate hun eigen belangen kunnen realiseren. 

Daarnaast kunnen belangen gedurende he! proces veranderen. Met eventueel als gevolg dot 

partijen gedurende he! proces zich niet meer kunnen conformeren aan de doelstelling en goon 

sturen op inperking van de inzet en capaciteit (myoop opportunisme). Dit kan leiden tot een 

negatieve cyclus in de samenwerking. waardoor andere partners zich ook minder goon inzetten en 

commitment steeds verder wegebt. He! verlies van belangen kan zelfs leiden tot opportunistisch 

gedrag en conflicten die de samenwerking behoorlijk onder druk kunnen zetten en doen stagneren . 

Krltische factoren: 

1. Er kunnen gedurende he! proces veranderingen in belangen optreden waardoor de noodzaak 

tot samenwerken weg kan vallen. Om dwarsliggende, ongemoliveerde parlijen te voorkomen, is 

het van aan te raden met regelmaat le peilen of de samenwerking nog aansluit bij de bela ngen 

van partners. Eventueel ingrijpen door aanpassen van de samenwerking of bijslellen van de rol 

van de partner. kunnen hierbij een nuttige instrumenten zijn om le blijven voldoen aan de 

belangen van de partners . 

2. Versc hillen in belangen zullen vrijwel allijd voorkomen, echter moeten le grote verschillen 

vermeden worden, omdat zij kunnen leiden tot frustraties en conflicten door le grote verschillen in 

commitment (inzet) . 

lnstrumenten: 

1. Een gezamen/ljke besluitvormingsmelhode kan belangen zoveel mogelijk meenemen in een 

beslissing en besluiten op rationele gronden doen nemen . 

2. Om belangenconflic ten niet le ver uit de hand le laten lopen, kunnen er diverse 

conflicthanterlngmethoden toegepast worden . 

3. Voor he! lnventariseren van be/angen zijn verschillende instrumenten toepasbaar, zoals de 

belangenbalans . 

4. Tijdens de partnerselectie kan beoordeeld worden in hoeverre de belangen (doelstellingen) van 

de partners uiteenlopen en of di! bezwaarlijk is voor de samenwerking . 

5. De procesmanager faciliteerd voornamelijk he! besluitvormingsproces en dient niet levee! 

belangen te hebben bij de inhoud van beslissingen. Een onafhankelljk procesmanager 

voorkomt dot er wantrouwen ontstaat in. het management en kan wanneer di! nodig is 

makkelijker op rationele basis knopen doorhakken. 

6. Niel alle teamleden zullen betrokken zijn bij de partnerselectieprocedure. Daarnaast word! tijdens 

de partnerselectieprocedure voornamelijk gekeken naar belangen van de (moeder) organisalie 

van de partners. De doelstellingen van de (dochter) organisaties en van individuele teamleden 

zijn daarin veelal niet meegenomen. Deze zouden lijdens he! opstarten van het project 

uitgewisseld kunnen worden, bijvoorbeeld bij de startbijeenkomst. (uitwisselen van belangen) 

let opl 

Gissen naor belangen, is meestol vergissen! 
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8 Conflicten ' , t . 

Sturen op construct/eve conffic ten en voorkomen van destrucfleve conflicten 

Waarom 

Confliclen horen bij somenwerken en wonneer zij construclief zijn, kunnen nieuwe inzichten en 

oplossingen ontstoon. Bovendien houden teamleden elkoor scherp en voorkomt het dot een team 

opothisch en fufloos word!. Wonneer conflic ten echter le hoog oplopen, kunnen zij grate schode 

toebrengen oon de somenwerkingsrelotie, woorbij longlopende conflicten de relolie onderhuids 

kunnen blijven verstoren. Di! is voornomelijk he! gevol bij relotionele en persoonlijke contlicten, die 

vrijwel ollijd destructieve gevolgen hebben. Dergelijk soort conflic ten kunnen een behoorlijke impact 

hebben op de teomsfeer en teomeffectivilei t, en zelfs de somenwerking doen stogneren . 

Kritlsche factoren 

1. Om de teomsfeer goed le houden dienen conflicten niet le long op operotioneel niveau blijven 

sudderen, moor doorgeschoven te warden noor het toctisch of zelfs strotegische niveou van de 

somenwerking . 

2. Conflicten ontstoon veelol door belongenverschillen (foctsheet 7) onuitgesproken verwochtingen 

(foclshee t 10), verschillen in orgonisotieculluur (foctsheet 6) en miscommunicotie (foctsheet 1) . 

3. Wonneer portijen onvoldoende gecommitteerd zijn oon de c riteria van de gehonteerde 

besluilvormingsmelhode zullen zich geregeld conflicten blijven voordoen . 

lnstrumenten 

1. Selecteren van teomleden die beschikken over de juiste somenwerkingsvoordigheden en 

korokter voor de omgong me t conflictsituoties. (persoonsseleclfe) 

2 . Honteren van conflictoplossingrege/s die voorof gezomenlijk overeengekomen zijn, om zo op 

een constructieve wijze om le goon met conflicten. 

3. He! gebruik van conflictoplossingmefhoden kunnen ervoor zorgen dot conflicten op een 

constructieve wijze warden opgelost. 

4. He! honteren van een voorof o fgesproken conflictoplossingprocedure kon ervoor zorgen dot 

conflicten niet blijven sudderen in dezelfde conflictoplossingmethoden en doordoor uit de hand 

lopen. Tevens voorkomt di! dot partners te snel grijpen noor methoden die destructieve gevolgen 

hebben voor de somenwerking (gerechtelijk proces) . 

Let op! 

Je bereikt ollijd meer door somenwerken met mensen don tegen ze te strijden . 

l et op! 

We vinden comfort bij degenen die he! met ons eens Zl)n 

en groel biJ degenen die dot niet zijn . 

l et op! 

zonderwrijving krijgt men geenglans . 
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-· 9 Besluitvorming •· '' ~ ; . • 

Gezamenlijke en duidelijke besluitvorming is noodzakelijk om te komen tot een 

totaaloplossing en in verband met het mulfidiscipllnoire karakter (verschillen in 

belangen) die de samenwerking kenmerkt . 

Waarom 

Om le komen tot de gewenste synergie en waardecreatie zullen partijen gezamenlijke beslissingen 

dienen le nemen. Door he! mullidisciplinaire karakter en he! grote aantal partners binnen de 

samenwerking is de besluilvorming veelal van complexe aard. De verschillen in belangen spelen 

hierbij een grote rol, waardoor he! moeilijk is om tot consensus le komen en confliclsituaties kunnen 

ontstaan . 

Kritische factoren 

1. De besluitvorming dient gerichl te zijn op he! gezamenlijke belong. waarbij klantwaarden en he! 

komen tot een totaaloplossing centraal staan . 

2. He! besluitvormingsproces dient zoveel mogelijk bescherming le bieden aan de autonome 

belangen (core values) van de partners om conflictsituaties en verlies van commitment 

voorkomen word!. 

3. He! hebben van een duidelijke gezamenlijke doelslelling en helder geformuleerde klantwaarden 

kunnen de voortgang van he! besluitvormingsproces aanzienlijk bevorderen. 

4. Men dient gezamenlijk gecommitteerd le zijn aan de gekozen besluitvormingsmethode . 

5. Voor binding en steun van autonome parlijen dient he! ('tradilionele') hierarchische en eenzijdige 

besluitvormingsprincipe losgelaten le warden . 

6. Door openheid in besluitvorming en informalie die hieraan ten grondslag ligt. komt men to t meer 

vertrouwen en commitment aan he! resullaat van de besluitvorming . 

7. Om de voortgang van he! proces le waarborgen en frustraties en conflicten le voorkomen, dient 

men le voorkomen dot op genomen beslissingen terug gekomen word!. 

lnstrumenten 

1. Hanteren van een gezamenlijke besluitvormingsmelhoden zoals Mullicriteria analyse, 

vergemakkelijkl he! maken van rationele keuzes. 

2. Voortgang van he! besluitvormingsproces kan gestimuleerd worden door: he! opnemen van 

teamleden met voldoende mandaat; gebruik maken van conniclhanterlngmethoden en 

stimuleren van cooperatief gedrag door financie/e stimuli en beloningen . 

3. He! werken in subteams (werkgroepen) voorkomt stroperige processen en vergroot e fficientie in 

besluitvorming . 

4. Opleidlng en selecfie van 

samenwerkingsvaardigheden en 

teamleden 

karakter voor 

die 

de 

beschikken 

omgang met 

besluitvormingsprocedures kunnen de besluilvorming aanzienlijk bevorderen . 

over de juiste 

conflictsituaties en 

5. Een neulrale procesmanager kan een onpartijdige ro l aannemen en waar nodig knopen 

doorhakken in besluitvorming . 

6. Formuleren van een heldere gezamenlifke doelstelling en uitgekrislalliseerde klantwaarden . 

7. Middels financie/e stimuli kan cooperatie f gedrag en he! komen to t c onsensus bevorderd 

worden . 

let op! 

Het is goed om een doel te hebben om noor toe te relzen, 

moor he! is de reis die uiteindelijk tell. 

- -~ '- . 
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Verwachffngen in elkaars rot, expertise, houding e n lnbreng dienen van realisflsche 

aard fe zijn . 

Waarom 

Onrealistische verwachtingen kunnen oorzaak zijn van miscommunicalie, fruslralies en confliclen in 

hel samenwerkingsproces. Daarnaasl blijven kansen soms onbenut omdal teamleden verkeerde 

verwachlingen hebben en niel van elkaar welen dot zij over bepaalde expertise of ervaring 

beschikken . 

Krltlsche factoren 

1. Vooral wanneer leamleden nooil eerder hebben samengewerkl kunnen onuilgesproken 

verwachlingen leiden tot slrubbelingen in hel samenwerkingsproces . 

2. Niel alleen verwachlingen van leamleden onderling. moor ook verwachlingen van de achlerban 

kunnen enerzijds de samenwerking stimuleren en anderzijds tegenslrijdig zijn met de 

samenwerking. 

3. Door niel alleen verwachlingen van elkaar moor ook resullaalverwachtingen van de 

samenw erking uil le spreken kunnen . 

tnstrumenten 

1. Tijdens de partnerse/ectie kunnen verwachtingen van partners meegenomen warden . 

2. Door wederzijdse verwachtingen vroeglijdig in het team uit le spreken kunnen latere 

slrubbelingen door verwachlingen voorkomen worden en samenwerkingsafspraken verhelderd 

worden . 

let opl 

Een elgen verwachting ls een eigen teleurstelllng . 

t -· I EACTSHEETS 16 
-... :·-· ' . '"": 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • 

-. . .,.-_,r - ,.-· 
~I mr:. I • ' • • ' 

. 11 Communicatie ~ '', t . • 
Communlcafie is essenfiee/ voor hef effectief funcfioneren van een 
samenwerkingsverband . 

Waarom 

De meerwaarde van samenwerken koml voorl uil de inleraclie lussen de partners, oftewel de 

communicalie lussen leamleden. Communicatie is een zeer breed begrip dot invloed heett op zeer 

veel formele aspecten zoals overlegstructuur en aonspreekpunten, maar ook veel informele 

aspeclen als sociale omgang. Middels communicalie kan de relotie lussen personen verbeleren 

maar ook verslechteren. Zo is miscommunicolie een van de groolste bronnen voor inler-persoonlijke 

conflict en . 

Krltische factoren 

1. Hel werken met een spiegelstructuur en linking pins, verheldert de communicalie binnen de 

samenwerking aonzienlijk. 

2 .. Teamleden kunnen gezien warden als ambassadeur van hun organisalie en gewaakl dienl le 

worden dot de communicatie met hun achterban effeclief en efficient verloopt om zo latere 

onenigheid le voorkomen. 

3. !CT neemt een steeds belangrijkere rol in voor hel functioneren van organisaties en hel mogelijk 

maken van organisalieoverschrijdende samenwerkingsverbanden. Momenteel is echler hel 

gebruik hiervan voornamelijk beperkt lot ondersteuning van formele processen. Daarentegen zijn 

er ook vele mogelijkheden ler ondersteuning van de sociologische informele kant. die tot nu toe 

veelal onbenut zijn gebleven . 

lnstrumenten 

1. Op vasle dagen werken vanaf een gezamenlijk gekozen projectlocatie verslerkl de informete 

commvnicalie en relalie lussen de partners. 

2, Naas! hel gebruikmaken en afstemmen van ICT-mogelijkheden voor de horde kanl van 

samenwerken zorgt voor een efficientere samenwerking, kan ook gebruik gemaakt worden van 

de brede ICT-mogelijkheden om socia/e relaties te bevorderen zoals virtvele vergaderruimlen, 

groupware, videoconferencing en virluele communities . 

3. He! bewusl hanteren van vergaderregels kan de effeclivileit van vergoderingen oanzienlijk 

verbetere n omdat personen elkaar zo makkelijker hierop kunnen allenderen en zo onderlinge 

ergernissen warden voorkomen. 

4. Gebruik van een Shared Service Center kan hel werken over de grenzen van organisolies 

aanzientijk vergemakkelijken . 

Let op! 

Communiceer tot je erbij neervatt, sta weer op en communlceer weer verder . 

I ----- _-: -
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6 INSTRUMENTEN VOOR (BIJ)STURING VAN DE 

SAMENWERKING 

1. Teamwork 

2. Selectie en opleiding 

3. Evalueren 

4. Partnerselectie 

5. Financiele stimuli 

6. Omgang met conflicten 

7. Communicatie 

8. Permanent of tijdelijk 

- - - . 
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Elk team ontwlkkelt zich met een bepaalde spontaniteil. Dus zonder een bewuste inspanning. echler 

kunnen teams ook geholpen worden zich le ontwikkelen en de kwaliteit van de samenwerking te 

verbeteren.33 Het positieve effect van teamwork word! regelmatig onderschat bij grootschalige 

integrale projecten.34 en 35 loch bepaald he! vermogen om als team te functioneren een zeer groot 

dee! van de integralie van disciplines en daarmede het succes van een integraal 

samenwerkingsproces. In de volgende paragraven worden don ook de volgende onderwerpen met 

bijhorende instrumenten en vaardigheden behandeld die teamwork bevorderen en versterken: 

Teamsamenstelling 

Teamgrote 

Teambuilding 

I. I Teamsamenstelling 

Dot teams samengesteld uit zeer getalenteerde individuen falen. terwijl teams die met veel 

bescheidener talenten zijn toegerust. harmonieus en succesvol opereren heeff le maken met de 

teamrollen die personen innemen.36 leder individu heel! namelijk een voorkeur om specifieke 

teamrollen te vervullen. Het meest effectieve team is samengesteld uit verschillende teamrollen die 

op elkaar aansluilen en elkaar aanvullen. Sommige teamrollen kunnen door meerdere personen 

vervuld worden, waarbij onderscheidt gemaakt kan worden tussen 'onmisbare' en 'misbare' 

teamrollen. Een goede afstemming van deze individuele voorkeuren vergroot de kans op succes 

binnen een team aanzienlijk.37 

6.1.1 Belbln 

Een effectief en in vele sectoren bewezen teamsamenstellingsmethodiek is het teamrolinstrument van 

Belbin. In dit model worden een achtfal teamrollen beschreven die elkaar kunnen aanvullen en 

tegenwerken. Middels de zogenaamde Belbin-test worden de voorkeursrollen van een individu in 

beeld gebracht. waarmee men in stoat word! gesteld om teamrollen op elkaar of te stemmen. Zo 

kan bijvoorbeeld in een team bewust een sceplische rol worden toegevoegd om het krilische 

gehalfe van het team te waarborgen. Een oververtegenwoordiging van een bepaalde teamrol kan 

ook voor stagnatie in het samenwerkingsproces zorgen. zoals bij meerdere kapiteins op een sc hip . 

1.2 Teambuilding 

Een zorgvuldig samengesteld team is nog niet direct een presterend team. Een team heel! namelijk 

tijd nodig zich te ontwikkelen tot een effectief en efficient samenwerkend team. Het ontbreken van 

vertrouwen. uit de hand lopende conmcten. versnipperde be/angen en commitment kunnen deze 

teamontwikkeling doen stagneren. Talloze studies tonen aan dot pas samengestelde groepen zich 

vaak volgens een bepaald patroon als team ontwikkelen. Om teamonlwikkeling te bevorderen kan 

gewerkt worden aan teambuilding. 

Uit verschillende praktijksiluaties van integraal samenwerken is gebleken dot de samenstelling van 

teamleden om verschillende redenen zelden stabiel is.38 en :w Doorstroming van verschillende 

teamleden en partners is hierbij gebruikelijk. waardoor er steeds weer opgebouwde relaties w orden 

afgebroken en opnieuw moeten worden opgebouwd. Het is don ook belangrijk om periodiek 

aandacht aan teambuilding te besteden.•o Het lever! vaak een positieve bijdrage aan de steer 

binnen een team. 

Wanneer men op Google de term 'teambuilding' zoekt. vindl men ruim 4.000.000 hits. Oftewel er zijn 

ontelbaar veel verschillende wijze om het teamontwikkelingsproces te stimuleren. Om een indicalie 

te geven zijn in deze paragraaf een aantal methoden weergegeven . 
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Myers Briggs Type 

Indicator: MBTI 

mogelljk informeel le leren kennen. Zo warden drempels verlaagd en ontslaat er meer openheid 

onder de teamleden. Bovendien leer! men elkaars achtergrond kennen en ontstaat er meer begrip 

voor elkaar.41 Hiervoor zijn een zeer groot aantal kennismakingsoefeningen bedacht. Deze 

oefeningen zijn over he! algemeen het beste toe te passen in de beginfase (opslartbijeenkomst) van 

het project. Wei dient er goed nagedacht le warden op welk moment en met w elke !eden deze 

oefeningen verricht warden. He! heefl bijvoorbeeld geen zin als een stuurgroeplid en een lid van he! 

ontwerpteam elkaar beter leren kennen als zij gedurende he! verdere proces niks met elkaar le doen 

hebben.42 

6.1.2 Teamanalyse 

Bij teambuilding is he! van belong elkaar beter le leren kennen en bekend le zijn met elkaars sterke 

en zwakke kanten. Tevens is het belangrijk om le weten met wot voor team je le maken hebl. Over 

he! algemeen is een groep techneuten bijvoorbeeld anders don een groep kunstenaars. Vaak zullen 

techneuten snel naar een oplossing willen werken, terwijl kunstenaars eerder van start goon met een 

brede gedachtegang. He! kan meerwaarde opleveren als he! team zich hiervan bewust is. Een 

teamanalyse-inslrument die zich al veelvuldig heeft bewezen is die van Myers en Briggs; de MBTI 

(Myers Briggs Type Indic ator) , dot een geschikt instrument is om le gebruiken gedurende de 

opstartfase van een project.•3 

MBTI geeft onder andere inzicht in de kwalileit en de valkuilen van een team. Hierbij wordt gewerkt 

met 16 persoonstypes die he! gedrag voorspellen dot men onder druk vertoont. Na he! evalueren 

van de uitkomsten per teamlid, waarbij de teamleden elkaar beter leren kennen. Vervolgens zal he! 

groepstype bepaald warden. Dit geefl meer inzicht in de vaardigheden en zwakten van he! team: is 

he! resullaatgerichl; hoe verloopt de besluitvorming e tc . 

6.1.3 Teambulldlngsactlvltelten 

Teambuildingsactiviteiten warden ingezet als middel om de effecliviteit en de onderlinge (informele) 

binding van een team te versterken. Er zijn zeer veel teambuildingsac tiviteiten le bedenken. Van 

zeevissen en paintballen, to t luxe diners, kookworkshops o f gelijksoorlige projec ten bezoeken. De 

bedoeling is om de banden tussen de teamleden aan le halen en de 'teamspirit' le verbeteren. 

Ontspannende activiteiten zijn hierbij op zijn tijd nodig. Vooral teams die onder constante druk 

presteren hebben soms een rustmoment nodig waarbij men op sociaal vlak met elkaar om kan goon 

in plaats van met serieuze projectzaken bezig le zijn. Daarnaast zorgen teambuildingsac liviteiten voor 

vertrouwen en commitment bij de teamleden wot de samenwerking bevorderl. 44 en 4s Je kunt dus 

be ter aan het begin van een project uit eten goon don aan het e ind van het project, zoals 

' lraditioneel' vaak he! geva l is . 

-- - -- ---. 
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De personen in een team zijn grofendeels bepalend voor he! funcfioneren ervan. De kwaliteil b lijkl 

echter niet alleen gegarandeerd le zijn door he! selecteren van louter knappe koppen .46 Er zijn 

namelijk ook andere persoonlijke kenmerken die van grote invloed zijn voor de effectiviteit waarmee 

personen in een team acteren. Deze kenmerken kunnen opgesplitst worden tussen. karakter, kennis 

en vaardigheden van een individu die in figuur 15. l zijn weergegeven. 47 

Zo speell in he! karakter van personen de bereidheid tot samenwerken een belangrijke rol voor he! 

samenwerken in teams. Mensen met een hoog initieel vertrouwen zijn namelijk eerder bereid in een 

team samen le werken en presteren in een team vaak beler. don personen met een laag initieel 

vertrouwen.48 en 49 lntegraal samenwerken vraagt ook om bepaalde vaardig-heden op he! gebied 

van inter-persoonlijk handelen van mensen zoals, conflicthantering-, medialie- en 

managementvaardigheden. 

samenwerkingsverba nd deel 

Moor ook 

te nemen 

is specifieke kennis 

gewenst. bijvoorbeeld 

om in een integraal 

kennis van verschillende 

samenwerkingstechnieken. coordinatietechnieken en kennis van andere disciplines spelen hierin een 

rol. 

Kennis 

Posdlef mitieel vertrouwen 
BenilClhekt lot samflnw rkl!m 
Open communk:alle 
cmpab~n vennogen 
Flexlbet 

• Acoeve en lnltlollefvouo houdlng 
Craallef en cognrttef 

• ~ lftprajlGlll•l8Q--
• Hellkoptai .. 
• Kennis VIWl 111menwettd11g• 

leohnlaken 
• Multlfunetloneel clenlllln 
• BOencl met rat V8fl ... 

dlecfplnes 
• Der*en vanutt wndlil•Hlll 

bel8ng.n 

Figuur samengesteld uit o.a. Knuiman. 2007; Kaats et al. 2006; Huijbregts. 2003; Zaal. 2004 

Samenwerkings 
vaardlgheden 

He! succes van een samenwerkingsverband kan men enerzijds vergroten door he! selecteren van 

teamleden op basis van deze drie criteria en anderzijds middels he! opleiden van werknemers in deze 

specifieke kennis en vaardigheden . 

-~-
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lnformele 

'soclologlsche'kant 

voorang op 

'economlsche' 
formele kant 

Aon de hand van he! evolueren binnen een samenwerkingsverband kon he! succes van de 

somenwerking oonzienlijk vergroot worden. De sloogkrocht van orgonisoties bij het oongoon van een 

somenwerkingsverbond kon !evens verslerkl worden door periodiek b/nnen de eigen organisatie le 

evolueren. so 

4. 1 Eva/uaties binnen de samenwerking 

Er zijn verschillende redenen die he! belongrijk moken dot met enige regelmoot in teomverbond 

geevolueerd word!. Zo kunnen frustroties en conflicten op lijd besproken worden, moor ook 

verschillen in verwochtingen, veronderingen in belongen en dergelijke zijn belongrijk om op tijd le 

delecteren. Door deze evoluoties periodiek te orgoniseren kunnen frustroties (conflicten) niet le long 

blijven sudderen. Evoluoties kunnen ook gebruikt worden op momenten dot een team minder drooit 

of een tegenslog heeft moeten verwerken, om zo de gedochlen leeg le moken en met een schone 

lei verder le goon . 

Evoluoties hebben veelol inhoudelijke onderwerpen ols oondochtspunt. Hierbij loopt men het risico te 

verzonden in inhoudelijke discussies die binnen een gewone projectbijeenkomst thuishoren. Noost op 

abstract niveou de inhoud van he! project le evolueren is he! ook van belong voldoende oondocht 

le besteden oon he! somenwerkingsproces en met name de informele kont. De formele 

'economische' en inhoudelijke kont komt veelol voldoende oon bod tijdens projectvergoderingen . 

Echter word! oon de informele 'sociologische' kont veelol le weinig oondocht besteed . 

De ' troditionele' bouwcultuur wordt niet voor niets bestempeld ols 'cloimcultuur'. Porlijen zijn gewend 

Geen zwartepletenl zichzelf in te dekken en vervollen al snel in situoties woorbij men zogenoomd gaol 'zwortepieten'. Een 

evoluotie is hier juist obsoluut niet voor bedoeld! Om di! le voorkomen is he! misschien zelfs van 

belong om de evoluotie tot dusverre off the record is. Er word! dus geen verslog gemookt dot 

ochterof tegen elkoor gebruikt kon worden . Doornoost concludeert Boudewijn et al. (2007) dot een 

van de belongrijkste spelregels is dot men open is in de groep moor vertrouwelijk noor buiten. Zodot 

iedereen open en eerlijk kon zijn . Deze twee ospecten dienen voorofgoond oon de evoluotie extra 

benodrukl le worden. Bovendien kon het roodzoom zijn om een neutrole (onofhonkelijk) 

gespreksleider in le schokelen . 

Per project en 
project 

overschrljdend 

evalueren 

6.1.4 Intern evalueren 

Uit onderzoek blijkt dot noost evoluoties binnen he! somenwerkingsverbond, hel ook meerwoorde 

oplevert wonneer binnen een outonome orgonisotie somenwerkingsverbonden worden 

geevolueerd. Bij ollionties is zelfs gebleken dot orgonisolies die evoluotietechnieken toepossen de 

sloogkons van he! oongoon van een somenwerkingsverbond oonzienlijk verhoogd. Oil effect is 

overigens het meest zichtboor wonneer de evoluoties regelmotig en met een gestructureerde 

methoden plootsvinden.s1 

Er kon eigenlijk op twee monieren intern worden geevolueerd. Nomelijk evoluoties per project en 

evoluoties die een vergelijking trekken tussen meerdere somenwerkingsprojecten. Hierdoor krijgt men 

een beter beeld van wot er doodwerkelijk gebeurt binnen de eigen orgonisotie. Dit heel! ols positief 

effect dot er zo meerdere personen kunnen leren van de projectevoluoties en de kennis zo wijder 

verspreidt word! binnen de orgonisotie. Met ols bijkomstig voordeel dot portijen elkoor binnen de 

orgonisotie leren kennen en er eventueel nieuwe synergie en kennisuitwisseling ontstoot. 

- --
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In verschlllende onderzoeken is aangetoond dat het gebruik maken van een standaard 

partnerselectie-instrument het succes voor het aangaan van samenwerkingsverbanden aanzienlijk 

kan verbeteren.s2 

Een duidelijk partnerselectie-instrument voor integrale samenwerking is echter niet direct te vinden . 

Het is waarschijnlijk ook per samenwerking, project. organisatie en branche afhankelijk aan welke 

criteria een partnerselectie-instrument dient te voldoen. In de factsheets zijn vele organisatie 

specifieke kenmerken naar voren gekomen die een effect hebben op het aangaan van een 

samenwerkingsverband. Daarbij kan gedacht worden aan de volgende die eventueel 

meegenomen kunnen worden tijdens de partnerselectie: 

Vertrouwen: Vertrouwen de partners elkaar voldoende om daadwerkelijk le gaan 

samenwerken? 

Commitment: In hoeverre wil de partner zich inzetten voor de samenwerking? 

Doelstelling: Met welke motieven will een partner gaan samenwerken (positionering, leermolief. 

gebrek aan resources, kostendeling) en sluit deze aan bij de andere partners? 

Belangen: Sluiten de belangen voldoende aan om te kunnen werken aan een gezamenlijke 

doelstelling? 

Verwachtlngen: Wat verwachten de partners van elkaar qua rol en inzet? 

Organlsatlecultuur geschikt voor samenwerklng: Er bestaat een signiticante relatie tussen de 

organisatiecultuur en het succes in samenwerkingsverbanden. Gekeken kan worden of de 

partner wel een positieve organisatieculluur heel! voor het aangaan van een 

samenwerkingsverband . 

Matchen organlsatleculturen: Matchen de organisatieculluren en in hoeverre is dit een 

probleem? Kijk hierbij bijvoorbeeld naar openheid, hierarchie en besluitvorming . 

Samenwerklngsvaardigheden: Heeft de partner ervaring met dergelijk soort 

samenwerkingsverbanden? Heeft het een centraal team van samenwerkingsspecialisten? Heeft 

he! een opleidingsprogramma voor medewerkers die deelnemen aan 

organisatieoverschrijdende projecten? Is er een promotor aanwezig d ie vertrouwen, geloof 

mandaat en middelen heett voor he! aansturen van de samenwerking? 

- ~-
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Slimuleren van De parlijen die deelnemen aan de samenwerking zijn wederzijds afhankelijk, moor kennen ook dikwljls 

lntegratle moeilijke legenslellingen. Hef individueel belonen van parfijen op basis van eigen deelaspecfen kan 

remmend werken op de inlegrafie binnen de samenwerking. Zo kan hef voorkomen dot een parfij 

die zich inzet voor eigen presfafies en opfimalisafie van de samenwerking onbenuf loaf, nief hierop 

afgestraft word! in de beloningsslructuur. Door hef insfellen van een feambeloning word! de 

afhankelijkheid fussen partners vergroof en infegrafie gesfimuleerd. Moor ook kan feamwerk en 

infegratie worden opgenomen in de individuele beloning van een parfij. Middels een weloverwogen 

beloningsstructuur kan een belangrijke impuls gegeven worden om makkelijker tot consensus fe 

komen .s3 en S• 

In sommige infegrale samenwerkingsverbanden komf hef voor dot de opdrachfgever acfief 

Opdrachtgever en deelneemf binnen de samenwerking. Tussen partijen van opdrachfgeverszijde en 

opdrachtnemer opdrachfnemerszijde is een duidelijk spanningsveld waar le nemen. Namelijk hef sfreven naar 

waarden voor de laagsf mogelijke prijs en hef sfreven naar wins! oflewel veel omzef voor de laagst 

mogelijke kosten (waarden). Om le kunnen functioneren als een team kunnen deze doelstellingen 

midde!s financie!e Stimuli naar elkOOfWOrden gebrachf fol een gezamenlijke doe!sfel!ing . SS 

Sturen op 

gezamenlljk 

resullaat 

Voorkomen van 

opportunlsme 

Aon de hand van een beloningssysfeem kunnen inspanningen voor he! behalen van he! gezamenlijk 

resullaat worden gesfimuleerd. Door de beloning (deels) afhankelijk le maken van he! gerealiseerde 

projectresullaat worden partijen extra gestimuleerd di! resultaat le behalen en kan integratie in hef 

team geprikkeld worden. Zo zou een Bonus-Malus regeling getroffen kunnen worden die de 

inspanningsverplichting koppelf aan de resullaafverplichfing van he! team. 

Door financiele maatregelen le treffen kan bovendien opportunistisch gedrag worden vermindert en 

de balans in he! voordeel van de samenwerking doen doorslaan. Zo is een Bonus-Malus regeling dus 

een effeclief middel om opportunisme fegen le goon. Di! door he! belonen van gewenst gedrag en 

onfmoediging van minder gewensf handelen door een boefesysteem.s6 en s7 
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Gezien de complexiteit en onzekerheid die kenmerkend is voor integrale samenwerkingsverbanden. 

zullen zich tijdens het samenwerkingsproces waorschijnlijk problemen. onduidelijkheden en 

vergissingen voordoen. die leiden tot conflictsituaties. Om destructieve conflictsituaties enerzijds te 

voorkomen en anderzijds op te lossen zijn drie instrumenten in deze Handreiking opgenomen, 

namelijk: 

Conflictoplossingsmethoden 

Conflictoplossingsprocedure 

Conflictoplossingsregels 

7. I Conflictoplosslngprocedure 

Er zullen een aantal voorzieningen getroffen moeten worden om te voorkomen dot conflicten te 

hoog oplopen en ze portijen teveel uit elkaor drijven. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de 

organisotiestructuur het samenwerkingsverbond. Deze heeft namelijk, zoals oangegeven in hoofdstuk 

3, een bepaalde gelaagdheid, namelijk strategisch, tactisch en operationeel. In de stuurgroep 

worden de centrole en grote beslissingen op strategisch niveau genomen. Deze worden voorbereid 

en gemanaged door het kernteam of dagelijks management en worden doorgaans gedelegeerd 

aan de werkgroepen . 

Management I 
kemtaarn 

Doorschuiven conflict (j'------------------l 
Uitvoerend I 

Werkgroepen 

Wanneer een conflic t binnen de Operationele laag (werkgroep) niet opgelost kan worden zal het 

doorschuiven noar de Tactische laag (Dagelijks management) en vervolgens de Strategische laag 

(Stuurgroep) van de orgonisatie . Op strotegisch niveau wordt voak meer gekeken naor de tonge 

termijn van de samenwerking e n zal naor alle waorsc hijnlijkheid ee n oplossing gevonden worden . 

- - - - -,..---,.. . 
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Figuur 14-2 geeft weer middels welke melhoden confliclen in een inlegraal samenwerkings-verband 

kunnen worden opgelost. De eersle vier genoemde melhoden kunnen toegepasl worden binnen de 

samenwerking. de laalsle twee dient een rechter aan le pas le komen. ledere melhoden die verder 

verwijderd stoat van de preventiemethode heel! een hogere mate van vijandigheid en brengl 

succesvol verloop van de samenwerking steeds verder in gevaar. Middels he! hanteren van een 

conflictoplossingstructuur kan opporlunislisch gedrag voorkomen worden.ss 

Toenemend conflict en 
oplopende kosten 

Methoden die alleen 
bij uitzondertijke 

gevallen dienen le 
warden toegepast. 

~ Rechler 

Raad van Arbitrage 

MediatiOtl or mini proces 

Meest geschikte Neutraal adviseur 
melhoden voor 

toepassing binnen de 
samenwerking Dlrecle ondemandeling 

Stimulans tot samenwerking 

Toenemende voorbereidingstijd en 
hoeveelheid benodigde gegevens 

Vrij overgenomen uil Koolwijk en Geraerdls 2006 die he! vrij overgenomen heeft van Cheun. 1999 

Prevenlle 
Ten eerste probeert men destructieve confliclen te voorkomen. Het creeren van een team, goede 

relaties. en versterken van commitment en vertouwen kunnen hier een positieve bijdrage aan 

leveren. Belongen liggen veelal ten grondslag van een confliclsiluatie en belangrijkste 

eigenbelangen (core values) dienen don ook gewaarborgd le worden. Een goede 

bes/u/tvormingsmethoden kan leiden lot meer commitment en verlrouwen in een beslissing . 

waarmee kans op een deslructieve c onflictsiluatie verminderd word!. 

Om le voorkomen dot wanlrouwe en destructieve confliclen ontstaan is het aan te roden te werken 

met een onafhankelijke procesmanager/projectdirecteur. Daarnaast kan prevenlief gebruik 

gemaakt worden van een (onafhankelijke) adviseurs of klonkbordgroep. Hierdoor ontstaat een circuit 

met belangen en een circuit voor onafhankelijke experts. Hiermee kunnen conflicten gematigd 

worde n en word! voorkomen dot partijen elkaar goon controleren en wantrouwen.s9 

Onderhandellng He! is niel le voorkomen dot ondanks goed gebruik van preventiemelhoden zich soms confliclen 

voordoen. Conflic len hoeven ook niel allijd als negalief gezien le worden. Het houdt partners scherp 

en bij de les. Daarnaast kan een confliclsituatie soms leiden tot nieuwe inzichten. Om een conflic t te 

verhelpen kon gelrachl worden consensus le bereiken lussen de verschillende partijen. Partijen 

kunnen hierb ij onderling de onderhandeling aangaan om hierloe te komen. Hierbij is wel van belong 

dot zij bereidl zijn samen le werken . 

----
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Neutraal advies Een onafhankelijke adviseur kan enerzijds met zijn expertise een bijdrage leveren aan de 

conflictsituatie door een niet bindend advies over de situatie uit le brengen. Anderzijds kan een 

onafhankelijke adviseur op informele basis het geschil proberen op le lossen. door partijen weer 

dichler bij elkaar le brengen . 

Nfet blndend beslult Ook kan een onafhankelijke parlij een bijdrage leveren door het toepassen van een niet bindend 

besluil. Dit word! veelal Mediation genoemd. Mediation is de methode van geschilbemiddeling 

waarbij. de in het spel zijnde belangen in balans met elkaar worden gebracht. Hierbij word! getracht 

een oplossing le vinden die de belrokken partijen als redelijk ervaren. Dit kan !evens ook middels een 

jurering (klankbord) of miniproces. Hierbij is wel van belong dot partijen vooraf commitment 

uitspreken voor het advies van de mediator. ondanks dot deze nie t bindend is.60 

Bindend beslult of 

gerechtelljk proces 

Als het intern niet lukl het conflict op te lossen. is de volgende slap le vragen om een bindend besluit. 

oftewel het Raad van Arbitrage of zelfs de rec hter. Dit is een grote en moeilijke slap en eigenlijk is de 

samenwerking hier al dusdanig verstoord dot deze moeilijk voorgezet kan worden. Deze stappen 

verstoren de relaties tussen de verschillende partijen sterk en hebben vaak destructieve gevolgen . 

7.3 Regels voor conflictoplossing 

Op basis van observaties van topmanagementteams hebben Eisenhardt et al. ( 1997) een zestal 

regels geformuleerd voor de wijze waarop het beste met conflicten omgegaan kan worden. 

1. Focus zoveel mogelijk op feiten. niet op meningen. Dit he/pt om conflicten op het persoonlijke 

vlok te vermijden. omdot de verdenking dot meningen geboseerd zijn eigenbelong: 

2. Verge/ijk meerdere alternatieven. Als slechts twee mogelijkheden vergeleken worden. is de kons 

op horde persoonlijke botsingen groter don wonneer een groter oontol olfernotieven in 

beschouwing wordt genomen; 

3. Creeer een gezamenlijke visie. Een focus op gezomenlijke (eind)doelen he/pt om de 

onenigheden in het juiste perspectief te blijven zien. Dit is een van de redenen woorom sessies 

voor het opstellen van gezomenlijke (eind)doelen belangrijk zijn; 

4. Gebruik humor. Het is belongrijk dot er binnen een project ruimte is voor humor. omdot dit het 

mogelijk mookt om moeilijke boodschoppen le brengen op een wijze die niet persoonlijk 

bedreigend is; 

5. Zorg voor een ultgeba/anceerd machtsevenwlcht. Hiermee word! bedoeld dot portijen en 

personen ten opzichte van elkoar niet le dominant mogen zijn. moor ook niet le zwok. Als 

portijen en personen ten opzichte van elkoor te zwok zijn. zal er een strijd om de moc ht 

ontstaon. Als portijen en personen zich te outocrotisch opstellen. zol he t besluitvormingsproces 

door de andere betrokkenen ols niet-rechtvoardig worden beschouwd. woordoor de kwo/iteit 

van de somenwerking ochteruit zol gaon . 

6. Streef in de beslultvorming naar 'gekwalif/ceerde consensus'. Hiermee word! bedoeld dot een 

kwestie met a/le betrokkenen wordt besproken en dot doorin naor consensus wordt gestreefd . 

Moor o/s die niet bereikt kon worden hokt de /eider zelf de knoop door. gebruikmokend van de 

input van de /eden van a/le betrokkenen (let op: dit lootste punt heeft betrekking op de 

'besliskracht' en 'beslisbevoegdheid' van een /eider binnen een monagementteom I binnen 

een integrale somenwerking zal dit minder voor de hand liggen) . 
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Communicalie is een zeer ruim begrip en speell een cruciale rol voor het slagen van een integraal 

samenwerkingsverband. Een groot deel daarvan beslaal uil de formele kant van samenwerken. Om 

niel le verdrinken in de grote hoeveelheid van mogelijkheden om deze formele communicalie te 

verslerken wordt specifiek ingegaan op een aanlal instrumenlen met belrekking tot de informele 

kanl van inlegrale samenwerkingsprocessen . 

8. 1 JCT en sociale relaties 

lnformalie en Communicalie Technologie (ICT) neeml een steeds belangrijkere rol in voor he! 

funclioneren van organisaties. Toch lijkl de inzet van ICT binnen organisalies zich nog steeds le 

beperken lot he! ondersleunen van fysieke processen, zoals informalieoverdracht (mail) 

kennismanagement (inlranel) en reductie van onzekerheden. Oflewel de meer formele 

'economische' kanl van de samenwerking . 

ICT kan echler ook een rol spelen in de meer informele 'sociologische' kanl van de samenwerking, 

zoals al veelal le zien is in persoonlijke privesferen. ICT kan in deze informele kanl van integrale 

samenwerkingsprocessen vooral een ondersteunende rol spelen. Het goal hierbij om samenwerking 

tussen medewerkers van verschillende organisaties die zich niel de gehele werktijd op dezelfde 

loco tie bevinden. Voorbeelden van loepassingen die sociale relaties kunnen bevorderen zijn virtuele 

vergaderruimten, groupware, videoconferencing systems en virtual communities . Deze toepassingen 

zijn veelal gericht op he! bevorderen van informele communicatie en niet zozeer op de inhoudelijke 

aspecten.61en62 

8.2 Shared Service Centers 

Door het opzetten van een ICT-netwerk, waarbij gebruik gemaakl w ordt van gezamenlijke 

softwarepakketten, database en e-mail services kan de communicatie en efficientie van het 

samenwerkingproces aanzienlijk verbeterd worden.63 Dergelijk soorl programma' s maken de 

samenwerking over de grenzen van organisaties een stuk eenvoudiger.6• en 65 Dit warden ook wel 

Shared Service Centers genoemd, waarmee partners onderling informalie op een gestructureerde 

manier kunnen delen. 

Voorbeelden van nelwerkondersteunende systemen zijn inlranet en database programma's die 

gebruikt warden door de samenwerkingspartners en gerichl zijn op partnermanagement. Door dit 

soorl instrumenten beschikbaar te maken, vergroot men de vaardigheid van managers om het 

samenwerkingsverband goed vorm le geven.66 

8.3 Vergaderregels 

Gedurende het oplossen van een complex vraagstuk komen verschillende partijen bijeen, soms zitten 

er zelfs meer don lien personen aan lafel . Gedurende di! proces is veel overleg en afstemming nodig. 

De effeclivileit van vergaderingen komen hierbij met regelmaat in het verschief.67 Daarom is het 

goed om gezamenlijk vergaderregels vast te stellen. Dit lijkt kinderachlig over le komen, moor in de 

praklijksitualie blijken teamleden deze regels nog wel eens te vergeten. Door het opslellen van deze 

regels kunnen personen elkaar er makkelijker op altenderen wanneer zij deze niel hanleren. 

Daarnaasl geeft het een soorl van institulie, oftewel he! schepl een culluur waarbinnen mensen zich 

goon acleren . Boudewijn et al (2007) geeft hierbij de volgende vergaderregels: 

ledereen komt voorbereid naar vergaderingen 
De vergodering verloopt gestructureerd (agenda, besluitvorming, acties en afspraken) 
Het team zorgt samen voor een goed verloop van de vergadering en besluitvorming (zowel stifle 
als extraverte personen komen aan bod) 
Discussies vinden plaats op basis van argumenten, waarbij geen dreigementen gebruikt warden 
De team/eden luisteren naar elkaar en /oten elkaar uitpraten 
Gemaakte afspraken, acties en bes/uiten laten zo min mogelijk ruimte voor 
interpretatieverschillen en worden samengevat 
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Wanneer men he! heefl over samenwerkingsverbanden don word! er veelal onderscheidl gemaakl 

lussen lijdelijke of permanenle samenwerking. Mel de term 'lijdelijk' of 'projectgebonden' warden 

samenwerkingsverbanden bedoeld die ingericht worden voor een eenmalig project. Terwijl bij 

'permanente' of 'strategische samenwerking' he! meer gaat om projectongebonden samenwerking 

met een langdurige doelslelling . 

Veel integrale samenwerkingsverbanden in de bouw vinden zich voornamelijk plaats voor de 

planvormingsfase van een project. Ondanks dal sommige samenwerkingsverbanden een 

contractduur van ongeveer 20 jaar hebben, verandert de samenwerking na contractclosure en 

oplevering aanzienlijk. Men goat dan over van een gezamenlijke doelstelling (behalen van gunning) 

naar back-to-back contracten, waarbij de samenwerking meer opdrachtgever-opdrachlnemer 

vormen aanneemf.6B In de bouw heel! integrale samenwerking in eerste instantie dan ook een 

projectgebonden of tijdelijk karakter. 

Veelal gaat he! om dezelfde disciplines die voor een vraagsluk nodig zijn. Voor deze (kern)disciplines 

kunnen partijen ervoor kiezen een projecloverschrijdende samenwerking aan le gaan. Dan krijgt de 

samenwerking een meer permanent en strolegisch karakter . 

Flexlbilltelf vraagf Flexibilileit word! vaak als hoo fdreden genoemd voor he! aangaan van een projectgebonden of 

om een lijdelijk samenwerkingsverbanden. Een argument hierbij is dat permanente vormen geen ruimle 

fljdelljkheld geven voor partnerkeuze aan le passen aan de klanlwensen. Daarnaasl kan hel zo zijn dot een 

partner geen capacileil of behoefle heel! om samen le werken. Uileraard bestaal bovendien de 

kans dat een partner niet volledig voldoet aan verwachtingen of er biedt zich een betere partner 

aan, waardoor partijen terughoudend zijn in he! aangaan van een permanente verbintenis . 

Permanent 

voordellg voor 

soclologlsche kant 

Daarentegen blijken de voordelen van integrale samenwerking een stuk beler naar voren le komen 

bij permanente samenwerking. Wanneer de samenwerking een duidelijk eind heel! 

(projeclgebonden) is de houding van partners anders is dan wanneer de samenwerking van meer 

permanent karakler is. Sociologische aandachtspunten zoals verlrouwen, commitment en 

openheid komen beler tot uildrukking bij permanente samenwerkingsvormen. Deze 

aandachtspunten hebben voak lijd nodig om zich le onlwikkelen en zullen bij lijdelijke samenwerking 

iedere keer opnieuw moelen groeien.69 en 70 Er ontstaal een leereffec t binnen een team. waarbij 

teamleden eersl moeten atlasten welke personen ze voor zich hebben en kunnen wennen aan de 

verschillende organisalieculluren.71 

Bij langdurige samenwerkingsverbanden kunnen parlijen investeren in een gezamenlijke strategie . 
lnvesferlngen ziffen 

visie en doelslelling (businessplan) en indien nodig zelfs gezamenlijk invesleren in middelen. 
verzonken In de 

relafle Dusdanige invesleringen warden minder snel gedaan voor eenmalige samenwerkingsverbanden 

omdal deze koslen niel in een project kunnen w orden terugverdiend. De afslemming binnen de 

samenwerking gaal in meer of mindere mate gepaard met invesleringen die specifiek zijn voor de 

relalie, dot wil zeggen die elders, bij overgong naar een andere relalie deze waarden voor een grool 

deel verloren gaan.72 

Met andere woorden: de investeringen zijn verzonken in de relatie . Deze investeringen zijn belangrijk 

mee le nemen in de keuze lussen permanent o f lijde lijk, omdal zij swilchingkosten met zich 

meebrengen 

Permanent of lijdelijk samenwerken heel! ieder zijn eigen voor- en nadelen. Qua de informele kanl 

van samenwerken en relaliespecifieke invesleringen is hel aan le raden projectoverslijgend samen le 

werken. Vaak groeien lijdelijke vormen van samenwerken om deze reden dan ook uit to t meer 

permanente vormen . 

- ~- ----
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Bijlagen 

I. Metamorfose van de bouw 

II. lntegraal samenwerken 

Ill. Aandachtspunten toegelicht 
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7. 1 Traditionele bouwproces 

He! bouwproces volgens de tradilionele samenwerkingsvorm word! schematisch weergegeven in 

figuur 1-1.73 Kenmerkend aan di! proces is dot he! door de opdrachtgevende parlij opgedeeld word! 

in verschillende fasen. Woarbij voor de voltooiing van een lose steeds een andere portij 

gecontacleerd word! die hier verantwoordelijk voor wordl.74 Ontwerpen, realiseren en beheren 

warden per project ondergebracht bij uiteenlopende partijen, die he! deel van he! proces waor zij 

verantwoordelijk voor zijn zo optimaal mogelijk uitvoeren. 75 

Figuur vrij overgenomen uit Flapper, 1999 

Voordelen 

tradltlonele proces 

De 'lraditionele' aanpak is joren als standaard procesvorm gehanteerd en word! nog steeds bij meer 

don de hell! van de projecten toegepasl.76 He! is voor vele projecten don ook een zeer geschikle 

vorm voor he! tot stand komen van een bouwwerk. He! tradilionele bouwproces heel! als voordeel 

dot he! opgedeeld is in redelijk overzichlelijke gescheiden verantwoordelijkheden en 

aansprakelijkheden.77 Doornaast biedt he! de mogelijkheid om portijen op prijs le loten concurreren . 

He! is don ook goed geschikl voor minder complexe bouwprojecten waarbij de opdrachtgever de 

laagst mogelijke prijs vraogl. 78 en 79 

Nadelen He! traditionele bouwproces kenmerkt zich echter ook met een aantol aspecten die niel altijd even 

tradlllonele proces gunstig uitpakken voor de waardecreotie binnen de bouwketen, zools: 

Concurrentle op basis van prljs. Doordal opdrochtgevers de oonnemer om een aanbieding 

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

concurreren. Eigenlijk biedt iedere aannemer dus nogenoeg hetzelfde product aon. Door deze 

concurrentie op prijs zijn hoofdaannemers jaren long de duimschroeven bij onderoannemers en 

toeleveronciers goon oandraaien, waorbij men zich kan afvrogen o f di! heeft geleidl tot een 

gezonde sector. Bovendien kan dit a ls gevolg hebben dot de partij die de loogste kwoliteit biedl 

of meeste meerwerk heel! onldekl, geselecteerd wordt.eo en 01 

Amper tot geen gebrulk van uilwerkende dlsclplines tijdens ontwerp. Diegene die he! produc t 

maken (de aannemer) , moor ook diegene die he! exploiteren en onderhouden, worden 

gedurende de eerste en belangrijkste lase van het planvormingsproces niet of omper belrokken. 

Wat onlogisch lijkt oongezien he! produc t tijdens deze lase de meeste invulling krijgl. Er word! dus 

weinig to t geen gebruik gemaakt van de kennis van de verschillende disciplines gedurende he! 
Onlwerpproces.82. 83 en 84 

Veel geschlllen. Doordat he! proces middels contrac ten opgeknipt word! in allemaol kleine 

fasen ontstaan er geschillen over fou ten en oonsprokelijkheden die vaok leiden tot vertragingen 

in he! proces. 85 
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7.2 Redenen tot meer samenwerking 

Voorgaand zijn een aantal aspecten genoemd die bij hantering van he! traditionele bouwproces 

minder goed tot uiting komen. In deze paragraaf worden de redenen wanneer le kiezen voor een 

andere samenwerkingsvorm verder toegelichl. 

7.2.1 Planvormtngsfase 

Gedurende de onlwikkeling van een vastgoedobject neemt de flexibiliteit van ontwerp en product 

steeds verder of. He! product krijgt steeds meer gestalle (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, 

waarbij de flexibiliteit nog hoog is, de wijzigingen in een later stadium zoveel mogelijk le voorkomen . 

Voornamelijk vanaf begin realisatie lopen de kosten zo snel op, dot je eigenlijk geen grote wijzigingen 

meer wilt verrichten. Door lijdens deze 'planvormingsfase' de disciplines uit de andere fasen van de 

levenscyclus le betrekken, worden latere aanpassingen en wijzigingen zoveel mogelijk voorkomen.06 

en 07 Dit voordeel geldt vooral voor complexere projecten waarbij voor ontwerpende partijen he! 

moeilijk is le overzien wot de invloed is van ontwerpkeuzes op de vervolgfasen van he! project zijn . 

TIJD 

enomen uit: Borschot 2006 en Gallo her 2002 

De redenen om partijen die in de lalere stadia van de levenscyclus van een vastgoedobject a l in he! 

ontwerpstadium le betrekken, mag duidelijk zijn. Oil heel! echter wel als consequentie dot er veel 

partijen betrokken zullen zijn bij de planvormingsfase die alien in een andere fasen een eigen belong 

hebben. Di! maakt de ontwerp fase ingewikkelder om le managen en is vaak pas rendabel bij de 

grotere en complexere vraagslukken . 
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7.2.2 Rlslconiveau van het project 

Als gekeken word! naar risico's en de complexiteil van he! project kan verondersteld worden dot 

wanneer risico's moeilijker te definieren zijn en niet gemakkelijk bij een partij onder le brengen. 

worden de kosten en moeite voor een gezamenlijke aanpak steeds interessanter. Di! word! 

weergegeven in het onderstaande figuur. 88 

Figuur vrij overgenomen uit Capel (2006) 

Omstandigheden van het 
project ••••••Ill>• Veel ' onbekendheden 

Dus bij complexere vraagstukken waarbij nog veel onduidelijkheden zijn in he! verloop van he! proces 

en de uitkomsten van het product. word! gezamenlijke risicodeling en dus integraal samenwerken 

een steeds geschiktere samenwerkingsvorm . 

Vermindering faalkosten 

lnlensievere samenwerking in he! bouwproces zorgt ervoor dot faalkosten zullen afnemen. De 

gedachtegang hierbij is dot de verschillende disciplines als nauwer samenwerken er kwalitatief 

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

steeds hogere wensen en eisen van de eindgebruiker. 89. 90. 9 1 en 92 

Focus op eindgebruiker door intensievere samenwerking 

De scheiding tussen de verschillende partijen, dot kenmerkend is voor he! traditionele bouwproces, 

zal bij integraal samenwerken deels plaats moeten maken voor een uitwisseling van kennis en 

ervaringen. De partijen zullen hierbij meer moeten leren denken vanuit gemeenschappelijke 

doelstellingen en ambities, waardoor faalkosten afnemen. Bovendien word! verwacht dot er voor de 

eindgebruiker een beler resultaat behaald zal worden, doordal men zich gezamenlijk rich! op de 

totaaloplossing in plaats van allerlei deeloplossingen. 93 
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7.3 Ontwikkelingen in samenwerkingsvormen 

De laatste jaren is het besef gegroeid dot voor verschillende projecten alternatieve vormen van 

samenwerking een aantal voordelen kunnen opleveren. Op de nadelen die zich voordoen bij het 

traditionele bouwproces (autonoom werken, selectie op prijs, weinig gebruik van uitwerkende 

disciplines tijdens he! ontwerpproces} zijn bijvoorbeeld de volgende allernatieven bedachl. 
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De ontwikkeling in aantal alternatieve samenwerkingsvormen hebben zich snel achier elkaar 

opgevolgd. He! goat er met name om dot verschillende disciplines die traditioneel pas tijdens de 

realisatie en exploitaliefase in beeld kwamen, nu bij he! ontwerpproces betrokken worden. In he! 

figuur hierboven zijn een aantal van deze alternatieven vereenvoudigd weergegeven. 

Het model geeft dus enerzijds de tradilionele proces weer, waar partijen ge'lsoleerd binnen de 

verschillende fasen te werk goon en vervolgens hun werk overdragen aan de volgende 

verantwoordelijke partij. Aon de andere kant van het model stoat DBFMO, waarbij een consortium 

(concessiehouder} voor een bepaalde periode (± 25 jaar} verantwoordelijk word! voor bijna de 

gehele levenscyclUS van he! project. 9• en9S 

Bij de opvolgende samenwerkingsvormen neemt de verantwoordelijkheid van de partijen voor 

realisatie en beheer dus steeds verder toe. Bij deze a lternatieve vormen word! getracht middels 

nauwere samenwerking tussen de verschillende disciplines afstemmingsrisico's beter onder contro le 

te krijgen en door integralie van deze partijen extra waarde le creeren . 

De behoefte aan nieuwe samenwerkingsvormen word! in Nederland breed onderkend. Vooral 

binnen complexere vraagstukken zoals grote overheidsgebouwen, verkeersproblematiek en 

gebiedsontwikkeling lijken innovatieve samenwerkingsvormen tot verbelering le leiden. 96 

Steeds meer partijen verwachten dot de ontwikkelingen in ge'lntegreerde aanbestedings-vormen 

groeiende zijn . Vooral de overheid, die vaak opdrachtgever is van grote en complexe projec ten, 

geeft aan nieuwe vormen van aanbesleden te verwac hten. Voor grote (complexe} vraagstukken 

word! er dus steeds vaker voor integrale samenwerkingsvormen gekozen. 97 Als kantekening kan wel 

geplaatst worden dot gebleken is dot de manier waarop deze integrale projecten ingericht worden 

nog erg nieuw is. Hierbij word! vooral vanuit opdrachtnemende partijen aangegeven, dot de manier 

waarop bijvoorbeeld een DBFMO-aanbesteding verloopt erg hoge transactiekosten met zich 

meebrengt. He! blijft don ook duidelijk een zoektocht naar optimalisatie van deze vormen met 

behoud van he t integra le karakter. 
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. -. I Bijlage II: lntegraal samenwerken . ~· - ~· . f' • .. ·:,· : 

Dellnitle lntegraal 

samenwerken 

Bij vele opdrachtgevende partijen in de bouwsectar heel! een verschuiving plaatsgevonden van 

'zel f' inkopen naar steeds meer uitbesteden. Zij spitsen zich steeds meer toe op werkzaamheden 

waar ze gespecialiseerd in zijn (kerncompetenties) en besteden zaken als ontwerpen. bouwen en 

onderhouden van hun vastgoedportefeuille uil. Zij huren !evens partijen in voar schoonmaak . 

catering, beveiliging en andere fac ilitaire diensten ten behoeve van he! gebruik van he! gebouw. 

Vraagslukken warden bovendien steeds complexer en een integrale benaderingswijze lever! hierbij 

veelal meerwaarde op ten opzichle van he! 'traditionele' proces. Er ontstaat dus enerzijds een steeds 

grotere vraag voor he! benaderen van complexe projecten op integrale wijze. Anderzijds zijn er 

bewegingen gaande om totaaloplossingen integraal aan le bieden in plaats van he! wachten op 

een marktvraag. (zie H l .) 

Bij integraal samenwerken stoat de eindgebruiker centraal. Organisaties en personen werken als een 

team aan de meest geschikte oplossing. Hierbij ondersteunen zij elkaar in he! op interac tieve wijze bij 

elkaar brengen van huisvestingsvraag. Deze samenwerking is noodzakelijk voar he! opheffen van de 

scheiding tussen de fasen (parallel in plaats van serieel. werken. o ftewel horizontale integralie) , 

tussen disciplines (interac lief in plaats van directief. oftewel verticale integratie) en samenwerking 

op verschillende organisatieniveaus voor onder andere he! gezamenlijk managen van 

overgenomen risico's (horizontale in plaats van verticale organisa lie ). lntegraal samenwerken hoeft 

geen betrekking le hebben op he! hele project. Dal wil zeggen op alle fasen. op alle disciplines of op 

he! totale projectrisico. He! kan zich ook beperken tot specifieke delen hiervan.9a, 99, 100, 10 1 en 102 

-- -- ---
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Figuur afgeleide van Zoal. 2004; en Huijbregts. 2003 

De integrale aanpak kan opgedeeld warden in drie deelgebieden die in de volgende 

subparagrafen verder worden toegelicht: 

Samenwerking vanuit organisatleniveaus (bedrijfskundige integratie) 

Samenwerking vanuit levenscyclus benadering (integratie van proces) 

Samenwerking vanuit de disciplines (ke tenintegra tie) 
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8.1 .1 Samenwerklng op drle organlsatienlveaus 

In integrale samenwerkingsverbanden zitten verschillende vertegenwoordigers van de betrokken 

partners. Deze personen vertegenwoordigen ieder hun eigen discipline en vormen samen 

verschillende teams om de samenwerking tot een eindresultaat le brengen. De organisatie kan 

hierbij. zoals weergegeven in figuur 2-2 opgedeeld warden in drie organisatieniveaus: 

Organisatieniveaus 

Management I 
llemleam 

J Mandaat 

Verantwoording afleggen \;'--------T._a_c_U_s_c_h ______ --l) Mandaat 

Ultvoerend I 
Werkgroepen 

O ratloneel 

Strategisch 

Op strategisch niveau functioneert he! bestuurlijke orgaan van de organisalie. Dit zijn doorgaans 

afgevaardigden van de road van bestuur of directieleden van de verschillende partners 

(aandeelhouders). Deze bestuurlijke laag wordt veelal de stuurgroep genoemd en is 

eindverantwoordelijk voor de samenwerking en eventueel de le sluiten overeenkomst met de 

opdrachtgever. Deze groep (aandeelhouders) vormt gezamenlijk met de projectdirecteur en 

eventuele adviseurs, het bestuur van he! samenwerkingsverband (consorlium/alliantie) . Zij werken op 

strategisch niveau samen en zetten hun beleid en visie uit ric hting de twee andere 

organisatieniveaus . 

Tactisch 

He! (slrategische) bestuurlijke team word! ge'lnformeerd door het kernteam, die de 

verantwoordelijkheid draagt over het dagelijkse gebeuren in de samenwerking. Zij managen en 

faciliteren het operationele deel van de samenwerking. De samenwerking is voornamelijk op tactisch 

niveau !er ondersteuning van he! beleid van de organisatie. He! tac tisch management houdl zich 

bezig met he! dagelijks management van he! samenwerkingsverband. In het kernteam zillen vaak 

afgevaardigde (project)managers van de verschillende deelnemende partijen. Di! kernteam word! 

doorgaans gemanaged door een procesmanager die gezien kan warden als de projecldirecteur . 

Operatloneel 

De dagelijkse werkzaamheden warden in de operationele laag door werkgroepen uitgevoerd. Op 

het operationeel niveau warden de le leveren producten en dienslen to t uitvoering gebrac ht. Dus 

samenwerking ter ondersteuning van de dagelijkse werkzaamheden. He! operationeel management 

beperkt zich hoofdzakelijk tot de operalionele zaken, waaronder he! ontwerp. realisatie. facilitaire 

dienst. beheer. onderhoud en exploitatie . Binnen de operalionele laag zal het ontwerp en de 

plannen van he! product en dienst vormgegeven warden. He t komt voor dot verschillende personen 

zic h in meerdere lagen begeven. Zo zit de projectdirecteur a ls zogenaamde linking pin zowel in de 

stuurgroep als in he! kernteam en stuurt op operationeel niveau oak vaak he! een en ander aan . 
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8.1.2 Samenwerklng vanult levenscyclus benadering 

Bij integrale samenwerking heel! het team de mogelijkheid om vanaf het beginstadium no te denken 

over de consequenties van de keuzes in huisvesting en dienstverlening voor de langere termijn. Zo 

kan gezamenlijk gekeken worden naor de relatie lussen de verschillende fasen van he! project 

(ontwerp, realisatie, beheer, onderhoud etc.) en de gevolgen hiervan op de levensduurkosten. Bij he! 

sturen op levensduurkosten (in he! Engels: Total Cost of Ownership, TCoO) rich! men zich op de totale 

kosten die gemaakt worden gedurende de levenscyclus van een bouwwerk. Er word! dus niet alleen 

nagedachl over de kosten van de realisalie, het beheer en de exploilatie, moor zelfs over de kosten 

van afstoten, slopen of renoveren van he! project. Wat onder andere kan leiden tot een kwalitatief 

hoogwaordig resultaat, reductie van faalkosten en besporingen op de levensduurkosten. 103 

8.1.3 Samenwerklng vanult de disciplines 

Binnen integrale samenwerking zullen verschillende discip lines samenwerken. Door deze disciplines 

binnen een team samen le brengen ontstaan diverse mogelijkheden tot oplimalisering. Zo kunnen 

kennis, kunde en middelen van alle belrokkenen benut warden om zo samen op een efficiente wijze 

tot de meest optimale oplossing le komen. Oil kan leiden tot een hogere prijs-kwaliteitverhouding en 

reductie van faalkosten. Tevens tracht men de kans op onverwachle tegenvallers te minimaliseren 

door risico's niet tussen de disciplines door le schuiven moor gezamenlijk op le pakken,.104 

8.2 Meerwaarde integraal samenwerken 

Door op een integrale wijze samen le werken verwachl men le komen to t de volgende voordelen 

ten opzic hle van het traditionele proces: 

Te behalen voordelen van integraal samenwerl<en 

Klantvraag stoat centraal 

Waordecreatie vanuil synergie 

Levering van totaaloplossing 

Betere verhouding van prijs en kwaliteit 

Vermindering van risico's en faalkosten 

Sturen op de levensduur 

Maximaal gebruik van competenlies 

Bron: RGD en Hermans, 2006: en Huijbregts, 2003 

Aanvullen van capacileiten 

Minder geschillen 

In vroeg mogelijk stadium kunnen bijsturen 

Gezamenlijke risicobeheersing 

Risico's liggen bij de risicobeheerder 

Benutten van private investering 

Dus verschillende disciplines uit de levenscyclus van een project werken integraal samen tijdens de 

planvormingsfase van he! project. Di! leidl tot he! bieden van een to taaloplossing in plaats van he! 

focussen op autonome werkzaamheden en suboptimalisatie. Mel andere woorden: de klantvraag 

komt veel meer centraal le staan. 105 en 106 

De vroegtijdige bundeling van kennis en kunde van de verschillende disciplines moet leiden tot een 

betere afslemming tussen deze partijen en reductie van de faalkosten. 107. 10s en 109 

Door de focus le leggen op integrale samenwerking, ontstaat er een synergie die kan leiden tot 

waardec reatie en innovatie van he! proces, dienst en product. Op deze wijze komen risico's meer bij 

de risicobeheerder te liggen en is he! mogelijk private partijen he! project le laten financieren. Er 

word! een totaaloplossing geboden voor de klantvraag waarbij de klant mogelijk bediend word! 

vanuit een lake! . 

Uiteraord gelden deze voordelen niet voor ieder project, moor voor veelal complexere projecten 

blijkl deze manier van samenwerken to t grotere waardecreatie le komen don middels he! 

' lraditionele' proces . 
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8.3 Samenwerkingsvormen en integraal samenwerken 

Zoals duidelijk geworden in hoofdstuk l heeft in de afgelopen decennia in de bouw een enorme 

toename plaatsgevonden in he! aantal contact- en samenwerkingsmodellen. Daarbij kan gedacht 

worden aan TurnKey, D&B, General Contracting, Partnering, DBFMO en Allianties. Zo worden er legio 

verschillende termen gebruikl om een samenwerkingsverband le benoemen, wot soms erg 

verwarrend kan werken. Vele hebben veel gelijkenissen of zijn zelfs hetzelfde. 110 He! zou don ook 

verhelderend zijn wanneer gewerkt word! met een algemene veelomvattende typologie, zoals 

integraal samenwerken . 

ledere samenwerkingsverband heeft zijn eigen unieke vorm en karakter. Contracten, partners, 

doelstelling en besluitvorming kunnen behoorlijk verschillen. He! is daarom niet gemakkelijk een 

eenduidig beeld le geven van de verschillende samenwerkingsvormen. Vele samenwerkings-vormen 

zoals DBFMO, Partnering en Allianties hebben daarentegen vele gelijkenissen en zijn onder bepaalde 

voorwaarden zelfs gelijk. Zo kan een DBFMO-samenwerking ook gezien worden als een 

multipartneralliantie. Om meer duidelijkheid le krijgen wanneer een samenwerkings-verband behoort 

tot integraal samenwerken zijn de volgende criteria opgesteld: 111. 112. 113 en 11• 

Gezamenlljk doel 

Behoudtvan 
ldentlteit 

Unieke partners 

Team lntegratle 

Meerdere partners 

Afhankelljkheld 

Gezamenlljke 
beslultvormlng 

Tljdelijk karakter 

Dellng van rlsico's, 
winst en verlies 

Overeenkomsten 

Tabel 3-1 : Criteria iniegraal samenwerken 
Naast dot organisaties samenwerken voor het behalen eigen doelstellingen werken zij !evens samen 
aan een gezamenlijke doelstelling . 

Er zl}n verschDlende somenwerldngsvormen waarbij partners hun elgen identitelt verllezen. zoots bij 
ovemomes en fusies. BiJ integrool somenwerken behouden partners hun eigen ldentiteit. Eventueel kan 
wel een nleuwe orgonisotie worden opgestort zools een joint venture. consortium of olRontie. 

Elke partner is anders, echler zit er een duidelijk verschil lussen samenwerking met partners van 

dezelfde discipline (broncheorganisalie van oannemers) of juisl allemaal ondere disciplines (DBFMO). 
Bij inlegraal samenwerken goat he! duidelijk om een mullidisciplinaire samenwerking, oflewel 
samenwerking lussen verschillende disciplines. 

Bij het oongoon van somenwerklngsverbonden kunnen portijen volledig outonoom te werk goon zools 
bij het oongoon van een leveroncierssomenwerldng. tot het overgoon noor een portij zools bij fusles. 
Bij integraol somenwerken dlenen portijen doodwerkelljk somen te werken en vormen duidelijk een 
team. met behoud van elgen ldentilelt. 

Over het algemeen word! een samenwerkingsproces complexer wanneer er meer partners 
deelnemen. lntegraal samenwerken is tussen meerdere partners van verschillende discipline. 

I Om de gezomenlijke doelstelllngen Hjdlg te behalen hebben de partners elkaar nodlg. Oflewel. er 
bestaat een complementariteil en synergle tussen de partners. 

Beslissingen worden gezamenlijk genomen en er is geen sprake van eenzijdige besluilvorming. Hiermee 

word! geen volledige democratie bedoeld, moor he! moet ook niet zo zijn dot hierarchisch bepaald 

een partij alle beslissingen neemt. 

I Mel de termen 'lijdelljk of projectgebonden' worden samenwerklngsverbonden bedoeld die lngericht 
worden vooreen eenmalig project. Te!Wijl bij 'permonente of strateglsche somenwerklng' hel goat 
om projeclongebonden somenwerking met een longdurige doelslelRng. lntegrale sornenwerklng heefl 
een projectgebonden kaakter omdat de somenwerking per project opgestort wordt. Echter kunnen 
ook permanente doelstelfingen worden nogestreefd mlddels langdurige lntenfles . 

Kosten, opbrengslen en risico's worden naar look en proportie verdeeld en in sommige gevallen zelfs 
gedeeld . 

Von een mondeDnge intenlieovereenkornst tot vergaonde contractvormen zljn mogelijk. 

Er zijn verschillende samenwerkingsvormen te herkennen die onder de juiste condilies voldoen aan de 

bovenstaande criteria en to t de typologie van integraal samenwerken behoren, zoals: 

Multipartnerallianlies lnlegraal ontwerpen 
DBFMO Solution networks 
Conc urrent Engineering 
Collaborative Design 

Co-specialisatie 
Partnering 
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9 Bijlage Ill: lnformele 

1 Vertrouwen 
Wanneer gesproken word! over he! aangaan van een samenwerkingsrelatie word! vrijwel altijd he! 

belong van vertrouwen benodrukl. 115 Teamwork is zells amper mogelijk wanneer er geen vertrouwen 

bestaot tussen de portners. 11 6 en 117 Over he! algemeen zal vertrouwen een grotere rol spelen wanneer 

de belongen en intenlie van de samenwerking toeneemt. 118 Hierbij kan onderscheidl worden 

gemaakt tussen he! vertrouwen bij de vertrouwer en de betrouwboarheid van de vertrouwde. 119 He! 

doen van concessies en he! laten varen van opportunisme speelt hierin een grole rol en kan een 

betrouwbare reputotie opleveren. Partners zullen bij he! gevoel een betrouwbare partner le hebben 

zelf ook minder snel overgaon tot opportunistisch gedrog. Wat ook logisch is. aangezien je zell ook 

sneller voor je eigen belangen kiest als je he! gevoel hebl dot de ander dat ook doe1.120, 121 en 122 

Management goeroe Michael Porter bestempelde vertrouwen eens als: Vertrouwen is iets ols het 

weer of moederschop, iedereen heeft het erover moor wonneer het erop aonkomt wot het werkelijk 

is, komt de twijfel in het spel. Om he! begrip vertrouwen van een tomelijk vaag, gevoelsmalig begrip 

operationeel bruikbaor le moken word! onderscheidt gemaokl tussen drie bosisvormen van 

vertrouwen: 123 

1. lnitieel vertrouwen: He! iniliele verlrouwen heefl le maken met de basishouding van personen 

ten opzichte van andere. De ene persoon zal iemond al snel in vertrouwen nemen en zol di! 

bijslellen wonneer he! legendeel blijkt, terwijl de onder eersl bewijs nodig heel! olvorens hij 

iemond in vertrouwen neemt. He! initiele vertrouwen betrefl een persoonli}k karakterlrek die 

niet snel bij le stellen is . 

Personen die minder snel geneigd zijn iemond le vertrouwen zullen minder snel tot 

somenwerking overgoon. He! initiele vertrouwen kon bovendien ook gericht zijn op de 

organlsatlecu/tuur. Er zijn orgonisoties die gefocust zijn op he! oongaan van 

samenwerkingsverbonden. terwijl ondere deze he! liefs! uit de weg gaan. 124 en 125 

2. Cognttief vertrouwen: He! cognilieve vertrouwen heel! betrekking op de betrouwbaarheid van 

een partner. Betrouwboorheid uit zich in bijvoorbeeld in he! nokomen van ofsproken o f he! 

leveren van goede kwoliteil. Doarnoast spelen repulotie van de partner en verschillende 

woarmerken zoals certificoten en diploma's een rol.1 26. 121 en 12a 

3. Affectief vertrouwen: Affeclief verlrouwen word! veelol oongeduid ols de 'persoonlijke kllk 

fussen mensen '. Di! is geboseerd op gevoelens ols genegenheid en loya/iteif. 129 He! aflectieve 

vertrouwen is een zeer persoonlijk gevoel en kan geheel los slaan van he! cognitieve 

vertrouwen. Men kon elkoar dus mogen, moor geen zaken met elkoor willen doen en ondersom. 
130 en 131 
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1. 1 Cyclus van vertrouwen en wanfrouwen 

Vertrouwen kan gezien warden als twee tegengestelde processen. namelijk de eye/us van 
wantrouwen en de eye/us van vertrouwen (zie figuur 9-1) . 

Wantrauwen Openataan v-r 

/' "' / --"' 
I" v.-.. "ZIJ'" 

Cyclus van 
WANTROUWEN 

hhoefte tot 
contra 

) 
G-oel van 

betrokkllnhekl 

\ 
Gevoelvan 
vniantering 

Cyclus van 
VERTROUWEN 

OewllUgheld tot 
delegeren 

) 
GezamenllJka 

basluftvormlng 

Opsllngerend effect He! vertrouwen van een persoon is grotendeels gebaseerd op he! gedrag van een ander en he! 

ontwikkell zich naarmate de samenwerking voortduurt. Di! kan positief uilpakken. als bijvoorbeeld 

een partij vertrouwen schenkt. dot beloond ziel en vervolgens nog meer vertrouwen schenkl. 132 

Vertrouwen heel! zo een positief effec t op een aantal informele aandachtspunten. Zo zal openheid 

tussen partners toenemen. men zal gemakkelijker taken aan elkaar afstaan (delegeren van 

verantwoordelijkheid). Moor ook zal men gemakkelijker iets van elkaar aannemen. waarmee 

gezamenlijke besluitvorming bevorderd word!. Verder zal men zich me t meer overtuiging 

committeren aan een samenwerking met een partner die men vertrouwd. Als de samenwerking 

g oed verloopt. zal he! vertrouwen verder toenemen en de samenwerking zich bevinden in een 

positieve spiraal van opbouwend gedrag.133 

"Vertrouwen komt te voet en goat te poord" is niet voor niets een a lgemene wijsheid, die hier 

nogmaals benadrukt word!. De c yc lus van vertrouwen kan namelijk ook negatief uitpakken. Men 

spreekt don van de cyc lus van wantrouwen. Bijvoorbeeld wanneer veronderstelt wordt dot een 

partner zich opportunistisch zal gedragen. zou kunnen leiden tot opportunistisch gedrag bij de ander. 

He! omgekeerde (negatieve) proces van vertrouwen kan don plaatsvinden 
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Controledrang 

en hierachle 

leldlnggevende 

1.2 Omgang met vertrouwen 

Er zijn verschillende manieren van omgang met vertrouwen en een vertrouwensband le versterken. 

waarvan een aantal in deze paragraaf toegelicht worden . 

1.2. 1 Control or trust? lnltleel vertrouwen 

Personen en organisaties die weinig initieel vertrouwen hebben zullen moeilijker een 

samenwerkingsrelatie aangaan. In eerste instantie kunnen personen hierop geselecteerd warden . 

Teveel van deze (wantrouwende) personen leidt tot een stroperig lopend samenwerkingsproces. 

echter kunnen deze personen de samenwerkingspartners ook scherp houden. Tijdens de 

partnerselectie kan hier ook rekening mee gehouden worden door de organisatlecultuur van de 

partners in ogenschouw le nemen . 

He! initiele vertrouwen kan leiden tot een grote contro/edrang, of zelfs he! uit handen nemen van 

werkzaamheden, omdal men het gevoel heeft dot de partner onvoldoende bekwaam is . 

Voor een projectmanager in het 'lraditionele' bouwproces is he! denkbaar dot deze controledrang 

een positieve eigenschap is. Parlijen hebben ieder hun eigen verantwoordelijk-heden en zullen 

gecontroleerd worden deze naar contractuele overeenkomst uit le voeren. Als we daarentegen 

spreken over een integrale samenwerking kan deze houding juist leiden tot strubbelingen. Als de 

leidinggevende weinig vertrouwen heeft in de competenties van zijn partners, dreigt het gevaar dot 

deze persoon een le grote controle uitoefent op de partners. De leidinggevende trek! zo veel 

beslissingen en werkzaamheden naar zich toe. Teamleden voelen zich hierdoor niet gewaardeerd . 

vertrouwd en bekwaam genoeg gevonden. He! commitment en vertrouwen binnen een team kan 

hierdoor al snel wegvallen.13• Het is don ook aan te raden initieel vertrouwen mee le nemen bij de 

selectie van de leidinggevende (projec tdirecteur / procesmanager) . 

1.2.2 Versterken van betrouwbaarheld: cognltlef vertrouwen 

Om het cognilieve vertrouwen le versterken dient men ervoor le zorgen dot de reputatie van zowel 

de organisatie als werknemers hoog gehouden word!. Bijvoorbeeld door afspraken no le komen, op 

tijd aanwezig te zijn en consistent gedrag te vertonen.135 He! is ook mogelijk eerst een 

vertrouwensband op te bouwen door le starten met een weinig eisend project, alvorens men besluit 

over le goon tot een complexere vorm van samenwerken.136 

1.2.3 Versterken van de vertrouwensband: affectlef vertrouwen 

Het attec tief vertrouwen, oftewel elkaar mogen en aardig vinden, kan bevordert worden door 

persoonlijk kennis le laten maken.137 Zo kunnen teambvildingsessies van informele aard van pas 

komen. De essentie hierbij is dot personen iets le weten komen van prfve kant van de betreffende 

persoon. Wellicht ontdekken zij gelijkenissen in hobby' s, persoonlijke situaties o f ie ts dergelijks. Deze 

informele aspecten kunnen een positieve uitwerking hebben op he! ontwikkelen van he! affectieve 

vertrouwen . 
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2 Commitment 
Een ander aandachtspunt omtrent samenwerkingsrelaties is 'commitment'. In he! Nederlands loot di! 

zich he! makkelijkst vertalen als 'verbintenis', 'of 'het zich betrokken tonen bij en medeverantwoordelijk 

voe/en voor een bepaald project'. Commitment is een van de essentiele aandachtspunt voor het 

behalen van de doelslellingen van een samenwerkingsverband en uit zich met name in inzet en 

investeringen van een organisatie. 138, 139 en 140 

De mate waarin een partner verbonden (gecommitteerd) is aan de relatie is een sterke voorspeller 

voor he! voortbestaan van de relatie. Weinig verbondenheid vergroot de kans op het afbreken van 

de relatie. Een hoge mate van verbondenheid daarentegen biedt een grote kans op een gezonde 

relalie en kan leiden tot een mindsetting waarbij partijen hun individuele en gezamenlijke 

doelstellingen kunnen behalen zonder opportunistisch gedrag le vertonen. 141 en 142 

Commitment en vertrouwen worden regelmatig in een adem genoemd.1' 3 Wanneer partijen weinig 

vertrouwen hebben zullen zij afwachtend reageren en minder commitment tonen. Anderzijds door 

he! tonen van commitment en he! inzetten van capaciteit en middelen, toont men vertrouwen in de 

samenwerking, wot een elkaar kan versterken. Zo ken! commitment netzo als vertrouwen een positief 

als negatief opslingerend proces, waarbij partners de samenwerking kunnen versterken of 

verzwakken .1 •4 

2. 1 Omgang met commitment 

2.1.1 Waarborgen autonome belangen 

ledere partij hee l! zo zijn eigen belangen voor deelname aan een samenwerkingsverband. Afname 

van belangen kan leiden tot he! inperken van inzet en capaciteit, of zelfs tot he! beeindiging van de 

samenwerking. Men verliest dus een stukje commitment aan de samenwerking, doordal er minder 

(direcle, korte termijn) belangen bij gemoeid zijn. Wat kan leiden tot een negatieve cyclus in de 

samenwerking, waardoor andere partners zich ook minder goon inzetten en commitment steeds 

verder wegebt. Om dwarsliggende, ongemotiveerde partijen te voorkomen is het aan le raden met 

regelmaat te evalveren of de samenwerking nog aansluil bij de belangen van partners. Eventueel 

ingrijpen door aanpassen van de samenwerking of rol van de partner kan hierbij een nuttig instrument 

zijn.1' 5 

2.1.2 Commitment achterban 

De achterban van de samenwerking dient zich bewust le zijn dot zij commitment uit kunnen dragen. 

De steun die een teamlid krijg t vanuit zijn eigen organisatie en daarmede zijn omgeving is van groot 

belong. Zo kan een bestuurder, leidinggevende of collega veel invloed hebben op de samenwerking 

door zijn of hoar contact met een teamlid. Commitment vanuit de achterban aan de samenwerking 

en don specifiek vanuit het hogere management, speelt een grote rol in samenwerkingsverbanden. 

Wanneer het management weinig affectie heel! met de samenwerking zal een teamlid waarschijnlijk 

zijn prioriteit er ook niet volledig aan geven.146 
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2.1.3 Gedrag management 

Betrokkenen moeten zich ervan bewust zijn dot zij door hun commitment uit te dragen, het 

commitment bij andere partijen kunnen versterken. Dit kan zich al uiten in zeer simpele dingen zoals 

het altijd op tijd aanwezig zijn en tonen dot men bereid is zich extra in te zetten, tot zwaardere 

middelen als het extra fer beschikking stellen van middelen en capaciteit. Met name het 

management van de samenwerking (projectdirecteur) moet zich als boegbeeld van het team ervan 

bewust zijn met zijn gedrag commitment le kunnen versterken of verzwakken. Deze kan bijvoorbeeld 

geen 2003 inzet van een teamlid verwachten en zelf als eindverantwoordelijke de kantjes ervan of 

I open . 

2.1.4 Verschltlen In commitment 

Het kan voorkomen dot er verschil bestaat in commitment van partners. Zo kan een kleine organisatie 

veel waarde hechten aan de relatie, terwijl dit voor een grote organisatie misschien 'een van de 

vele' samenwerkingsrelaties is. Dit verschil hoeft geen probleem te veroorzaken, moor het is wel 

verstandig onderling bekend te zijn met deze verschillen om te voorkomen dot er onredelijke 

verwachtingen onlslaan. 147 en 148 

De mate van commitment kan bijvoorbeeld leiden tot de prioriteit die aan de samenwerking 

gegeven wordt. Het beschikbaar stellen van capaciteit is daarbij een van de indicatoren die 

commitment aangeven. Scheve verhoudingen hierin kan leiden tot frustraties binnen teams en 

uitgroeien tot conflicten.149 Door lijdens de partnerselectie le beoordelen of partners voldoende 

gecommitteerd zijn voor deelname aan hel project en verwachtlngen ult te spreken kunnen deze 

frustraties en eventuele conflicten voorkomen worden. 1so 
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3 Gezamenlijke doelstelling 
Het succes van de samenwerking hang! onder andere al van de gezamenlijke visie en doelstelling 

die partners delen.151 en 152 Succesvolle teams hebben hun doelslellingen in meetbare en realisfische 

termen geformuleerd en hebben een uildagend aspect in zich . 

Als een doelstelling echter ontbreekl o f vaag blijfl, heel! de samenwerking vaak weinig kans tot 

slagen. Er is immers geen duidelijke reden om samen te werken. 153 Overeenstemming en 

verenigbaarheid in de doelstellingen, kunnen ervoor zorgen dal opporlunistisch gedrag kleiner 

wordf. 15• He! schept een relatie tussen partners, wat voor meer onderling commitment en vertrouwen 

zorgf. 155 Daarnaasl versterkt een heldere doelstelling de communica tie en besluitvorming tussen 

partners. 156 

3.1.1 Commitment blj de doelstelllng 

Het is belangrijk dat alien parlijen zich gecommitteerd voelen aan de doelstelling en he! eens zijn 

met de weg ernaartoe (visie) . Om hiertoe te komen kan deze gezamenlijk gelormuleerd worden 

lijdens de opstarlfase van he! project (opstartbijeenkomst) . 

3.1.2 Monitoren en evalueren van de doelstelllngen 

Het succes van de samenwerking is gebaseerd op de daadkracht van de partners bij het komen tot 

uitvoering van de doelstelling van de samenwerking . Duidelijk gedefinieerde doelstellingen zijn nodig 

om elkanders prestaties te kunnen meten.157 Wanneer tekortkomingen of onregel-matigheden 

geconstateerd worden zal geevalueerd moeten worden of de partner wel voldoende capaciteit en 

middelen heel! om aan deze doelstellingen te voldoen. Het hebben van een gezamenlijk meetbare 

doelstelling kan zelfs gezien worden als een van de kritische succesfactoren binnen integrale 

samenwerkingsverbanden. 158 
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4 Openheid 
Openheid word! veel aangehaald wanneer he! goat over samenwerken in de bouw.159 Moor ook 

wanneer gesproken word! over integrale samenwerkingsverbanden word! openheid gezien als een 

van de krilische aandachlspunten voor he! verslerken van een relalie. 160, 161en162 

Openheid vereist niet alleen een informatiestroom van de organisatie naar de partners 

(transparantie), moor ook een omgekeerde beweging, waarbij de organisatie open stoat voor de 

informatie en relevante aangelegenheden van de partners. 163 

Openheid omvat twee kanten, namelijk: handelen en houding. De handelingskant betreft he! 

bieden van informatie die de besluitvorming van de onderneming controleerbaar en toelsbaar 

maakl. He! is echter ook een kwestie van houding. Men moet namelijk de innerlijke motivatie en 

neiging hebben om open te willen zijn. Als deze ontbreekt, blijft openheid halverwege sleken, omdat 

niet alle vormen van openheid afgedwongen kunnen warden . 

Partijen zullen zoal middels verkrijgen van informatie (openheid) kunnen nagaan of het 

samenwerkingsproces integer is en hun voldoende kansen biedl. Wanneer een proces ondoorzichtig 

is levert dit een voedingsbodem voor onderling wantrouwe met eventuele conflicten en 

blokkademachten op. 164 

Middels openheid verstrekt men inzichten die noodzakelijk zijn om afgewogen beslissingen le kunnen 

nemen en verantwoording of te leggen aan de achterban. Naast dot deze openheid in informatie 

vaak noodzakelijk is om functioneel te kunnen samenwerken, schept informatiedeling en open 

omgang, onderling vertrouwen en commitment. Het bevordert dus de relatie en teamband in een 

samenwerking en neemt wantrouwe weg. 105 

4.1 Omgang met openheid 

Openheid is voor partijen die deelnemen aan een integraal samenwerkingsproces niet altijd 

aantrekkelijk. Er bestaat namelijk een risico dot zij in onvoldoende mate hun eigen belangen kunnen 

realiseren. Door vooraf afspraken hierover te maken kan he! parlijen slimuleren ook open te 

handelen. Openheid heeft veel le maken met vertrouwen. Wanneer een goede vertrouwensband 

opgebouwd is zullen partijen elkaar eerder van gevoelige informatie voorzien. Vooral feambuildlng 

zal hier een positieve bijdrage in leveren. Openheid kan !evens versterkt warden door het werken met 

personen die uit zichzelf al een vertrouwende openhouding hebben. De organisatiecultuur van 

partners kan veel invloed hebben op deze open houding. Dit kan eventueel meegenomen worden 

lijdens de selectie van teamleden en partner (partner- en persoonsselecffe) . 

Ook openheid is een cyclisch proces waarneembaar waarbij een open houding leidt tot vertrouwen 

van partners die als reactie hierop zelf sneller geneigd zijn open te reageren etc. Dit proces is tevens 

ook omkeerbaar, waarbij men in wantrouwe en een gesloten omgang kan terugvallen . 
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5 Persoonlijkheid 
Samenwerken is mensenwerk! De persoonlijkheden binnen een team bepalen hel succes van hel 

samenwerkingsverband.166. 167 en 16S Zij brengen de kennis en expertise van hun organisalie over op de 

andere leamleden en zorgen voor de gewensle synergie en waardecrealie lussen de partners. 

Hierbij gaol hel niel alleen over de vakbekwaamheid van deze personen. moor ook de 

persoonlijkheid, kennis van samenwerken en samenwerkingsvaardigheden spelen hierin een 

belangrijke rol. 

Uil de praklijksituatie koml naar voren dot hel vinden van de juisle personen. niel allijd even 

gemakkelijk is. Men is veelal bekend dot de gewensle inler-persoonlijke vaardigheden voor een 

inlegraal samenwerkingsproces verschillen van de gewensle vaardigheden voor een 'tradilioneel' 

bouwproces. Echter kampl men ten eersle met een legenslrijdigheid. Een complex inlegraal project 

vraagl namelijk behoorlijk veel kennis en ervaring van een discipline, wot voldoende aanwezig is bij 

de vaak oudere werknemers. Deze zijn dikwijls jaren aclief geweest in hel 'lradilionele' bouwproces 

en zijn logischerwijs hierdoor gevormd. Werknemers met voldoende expertise hebben dus weinig in 

dergelijk soort samenwerkingsprocessen deelgenomen en voor hen is het moeilijk over te schakelen 

naar het inlegrale samenwerkingsproces. Bovendien heefl de omgeving van deze personen deze 

ervaring ook niel opgebouwd. waardoor hel gevaar dreigl dot leamleden volgens lradilionele wijze 

warden aangestuurd. 

Sommige spreken zelfs van een culluur verandering die nodig is voor deelname aan integrale 

samenwerkingsprocessen. De bouwseclor heefl uileindelijk jaren met een zogenaamde 

'claimculluur' te kampen gehad. waarbij men elkaar eerder tegenwerkle don samenwerkle en 

vertrouwen soms ver le zoeken was . 

5.1 lndividuen maken het team 

Juist vanwege hel verleden van de bouwseclor is hel extra belangrijk dot de juisle personen 

deelnemen aan inlegrale samenwerkingsprocessen. Zij bepalen immers hel succes van de 

samenwerking. Als personen niel over hel juiste karakter, kennls en vaardigheden beschikken zullen 

confliclen sneller uil de hand lopen en kan de samenwerking zelfs slagneren. Tevens dreigl hel 

gevaar dot de samenwerking lerugvall in 'lradilionele' principes en aulonoom gedrag in plaals van 

cooperalief gedrag . 

Personen kunnen geselecteerd worden op hel juisle karakler middels verschillende 

teamrolanalyses . Verder kan men de specifieke kennis en vaardigheden die benodigd zijn voor de 

samenwerking bij deze selectie meenemen. 

Bovendien kunnen personen opgeleid worden in specifieke samenwerkingsvaardigheden (zoals 

confliclhanlering en onderhandelen)en benodigde kennis (zoals procesmanagemenl). Uil 

verschillende onderzoeken met betrekking tot allianlies blijkt dot opleiding van medewerkers in 

specifieke samenwerkingsvaardigheden hel succes van organisalies in he t aangaan van 

samenwerkingsverbanden aanzienlijk vergrool.169 
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6 Cultuur 
Binnen de samenwerking krijgen partners le maken met cultuurverschillen. 110 Deze culturele 

verschillen bestaan op drie niveaus, namelijk tussen organisaties, organisatieonderdelen (teams) en 

personen onderling. Vooral orgonlsatiecu/turele verschlllen kunnen een belangrijke rol spelen in de 

samenwerking. 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 meeste grote organisaties (concerns) hebben een 

dominante overheersende organisatiecultuur, welke zich voornamelijk uildrukt in de kernwaarde van 

de organisatie. Daarnaast hebben afdelingen, werkmaatschappijen en werkteams hun eigen cultuur 

ontwikkeld die vaak ondergeschikl is aan de kernwaarde van de dominante cultuur. Zo kan de ene 

werkmaatschappij een open en op samenwerking gerichte cultuur hebben terwijl de andere 

werkmaatschappij veel meer gericht is op zijn eigen organisatie. Samenwerkingsverbanden die 

opgebouwd zijn uit !eden afkomstig uit verschillende organisaties zullen !evens hun eigen micro

cultuur ontwikkelen, waarin specifieke normen, waarden en gewoontes ontstaan. 111, 112en 113 

Verschillen tussen de tradilionele bouwcultuur en de vereiste cultuur voor integraal samenwerken 
Culluur bouwsector 

v.s. lnlegraal 

samenwerken 

vormt een duidelijke belemmering voor integrale samenwerkingsverbanden. 174 lntegraal 

samenwerken vraagl om een cultuur waarbij vertrouwen, openheid, samenwerken, onderling 

respect, loyalileil, begrip en sleun centrale waarden zijn. 175 De bouwcultuur heefl zich echler jaren 

gekenmerkt door autonoom gedrag, korle termijn belangen en suboptimalisatie, waarbij wantrouwe 

directieve communicalie en formele omgang gebruikelijk was. Veranderen van deze culluur is geen 

eenvoudige zaak. De meeste medewerkers zijn vanaf he! begin van hun carriere opgevoed in de 

traditionele cultuur en he! succes van hen loopbaan hing samen met he! eigen maken van deze 

cultuur. Deze algemene cu/tuu1ve1onde1ing is don ook een apart aandachtspunt voor zowel de 

aansluring van een samenwerkingsverband als de aansturing binnen deelnemende organisalies . 

verschlllen In Organisalieculturele verschillen kunnen de samenwerking versterken, moor ook vertragen of zelfs 

organisalieculturen doen blokkeren. 176 Nietlemin kunnen culluurverschillen evenzo de mogelijkheid bieden iets van elkaar 

le leren. 111 Een goed begrip van deze culturele verschillen vermindert de kons dot zij gedurende de 

samenwerking tot conflicten leiden. 178 Er bestaat zelfs een relatie tussen organisatieculturele dimensies 

en he! succes in samenwerkingsverbanden.119 

Kracht van een 

micro-culluur 

Een micro-cultuur ontstaat waor mensen met elkaar samenwerken en zich op elkaor moeten 

afstemmen. Om erbij le horen en zich goed le voelen, is he! handig om dezelfde punten belangrijk le 

vinden. Mensen vinden elkaar ook aordiger naormate ze meer op elkaor lijken, zo blijkt uit onderzoek . 

Wanneer binnen een groep mensen eenzelfde culluur heerst, versterkt di! he! verlrouwen, 

commitment en retafle binnen deze groep. Sluring op deze micro-cultuur zou he! succes van een 

samenwerkingsverband kunnen vergroten. i8o 
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6.1 Omgang met cultuur 

6.1 .1 Organlsatiecultuur en de slaagkracht blnnen samenwerklngsverbanden 

Beugelsdijk, Koen en Noorderhaven (20061 hebben in hun onderzoek aangetoond dot er een 

significante relatie bestaat tussen de cultuur van een organisatie en het suc ces voor het aangaan 

van een integrale samenwerking. Daarbij onderscheiden zij drie dimensies van organisatieculluur die 

een duidelijk verband hebben met de slaagkracht van organisaties. namelijk: 

l . Sterke orlentatle op innovatle versterkt de slaagkracht: Organisaties die gericht zijn op 

innovaties, hebben vaak een grote samenwerkingsgerichtheid. Verdieping leidt tot verbetering 

en verbreding tot innovatie, oftewel er wordt meer over de grenzen van organisaties gekeken . 

2. Een stabiele betrouwbare cultuur slaagt beter In samenwerken: Met een stabiele betrouwbare 

cultuur wordt de mate bedoeld waarmee een organisatie de status-quo probeert te behouden 

en niet eenzijdig gericht zijn op groei. Deze organisaties zijn aantrekkelijk omdat ze voorspelbaar 

en betrouwbaar overkomen . 

3. Een resultaatgerlchte cultuur presteert minder goed In samenwerklngsverbanden: De resullaat 

gerichte culluur richt zich voornamelijk op de uitkomsten (winstj die een organisatie met zijn 

werkzaamheden boekl. Dit lijkl hel aangaan van inlegrale samenwerkingsverbanden te 

blokkeren . 

Voor de partnerselecfie kan gebruik gemaakt worden van een cu/tuurtest om de verschillende 

soorten organisatiec ulturen met elkaar le vergelijken. Hierop kunnen partners geselec teerd worden. 

Daarnaasl kan lijdens hel samenwerkingsproces rekening gehouden worden met mogelijke 

verschillen. Door elkaar erop le allenderen, moor ook door elkaar beler te leren kennen 

(leambuilding) kunnen cullurele verschillen overbrugl worden . 

6.2 Van 'autonome organisatie' naar 'teamplayer' 

Ondanks dot een grool deel van dezelfde expertise en kennis gebruikt word! sluil de lradilionele 

werkwijze niel volledig aan bij de integrale werkwijze. Waar voorheen gewerkl werd in aulonome 

contracten binnen eigen discipline, zal nu in een groep samengewerkl worden. Bij sommige 

organisalies (en personeelj is deze lradilionele werkwijze zo slerk aanwezig dot er een ac tieve 

c ultuurverandering ingezet dient te worden voor deelname aan inlegrale samenwerkings

verbanden . 

6.2.1 Creeren van aansluitende subculturen 

De meeste organisaties van enige omvang hebben naast hun dominante culluur verschillende 

subculluren.181 Wanneer de dominante organisatieculluur onvoldoende aansluil bij de culluur van 

inlegraal samenwerken, kan ervoor gekozen w orden om de subcu/fuur van een aanlal 

organisatieonderdelen (werkmaalschappijenj of le stemmen op de gew ensle culluur. Bovendien kan 

gewerkl w orden met een centraa/ team van samenwerkingsspecialislen die hen eigen subculluur 

onlwikkelen. Bovendien onlwikkell het samenwerkingsverband zijn eigen culluur dot extra gestuurd 

kan worden op een samenwerkinggerichle cultuur. 
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7 Belangen 
ledere partner heefl zo zijn eigen belangen voor deelname aan een integraal 

samenwerkingsverband. Deze belangen zijn veelal voorwaarden om le kunnen blijven bestaan als 

autonome organisatie . Er zullen echter amper projecten zijn die voor alle partijen van even groot 

belong zijn. ledere partner heefl zo zijn eigen strategie en belangen en de kans dot deze volledig 

sporen met de strategie en belangen van andere partners is niet groot. Vooral niet wanneer partners, 

zoals bij inlegraal samenwerken uit verschillende disciplines afkomstig zijn.182 

7, 1 Verlies van belangen 

He! risico bestaat dot parlijen in onvoldoende mate hun eigen belangen kunnen realiseren. Deze 

belangen kunnen gedurende he! samenwerkingsproces veranderen. Zo kan er bijvoorbeeld een 

grote order aan werk binnengehaald zijn, zodat he! belong voor he! behalen van een specifiek 

project minder groot word!. Met als gevolg dot partijen gedurende he! proces zich niet meer kunnen 

conformeren aan de doelstelling.183 

Wanneer belangen geheel of gedeeltelijk verloren goon, wil dot niet zeggen dot de partner direct 

de samenwerking beeindigt. Uit indirecte belangen zoals loyaliteit en belrouwbaarheid zou men deel 

kunnen blijven nemen aan de samenwerking, moor ook c ontracten verplichlen een partner veelal 

aan zijn deelname . 

Verlies van belangen leidt meesta l tot a fname van commitment en he t inperken van de inzet en 

capaciteit. Wal kan leiden tot een negatieve cyclus in de samenwerking, waardoor andere partners 

zich ook minder goon inzetten en commitment steeds verder wegebl. 184 He! verlies van belangen kan 

zelfs leiden tot opportunist/sch gedrag 18s en confllcten die de samenwerking behoorlijk onder druk 

kunnen zetten en de samenwerking doen stagneren.186, 1e1, 188, 189en 190 

7.1.1 Verschlllen in belangen 

He! is van belong om bij he! opstellen van samenwerkingsdoelen alert le zijn op de eventuele 

verschillen tussen partners. De interpretatie en betekenis van de samenwerking kan per partner 

verschillen.191 Zo kan de gezamenlijke doelslelling voor een DBFMO-consortium he ! aanbieden va n de 

winnende bieding zijn. De deelnemende aannemer kan hierbij naast de opera tionele doelste lling 

werk binnen le halen, he! stra tegisch doel hebben naamsbekendheid le krijgen binnen deze mark!. 

Terwijl he! doel van een fac ilitaire dienst misschien alleen w erk binnen halen is. He! is belangrijk inzicht 

le hebben in deze verschillen. Wanneer deze verschillen namelijk le groot zijn kan di! leiden tot 

verschil in inzet (commitment) van porlijen.192 Versc hillen in doelstellingen tussen de partners zullen 

vrijwel allijd voorkomen. echter moeten le grote verschillen vermeden w orden . 

7.2 Omgang met belangen 
Partijen die zich committeren aan een samenwerkingsproces zouden enigszins bescherming van 

belangrijkste eigen belangen dienen le krijgen (core values). Zij moeten er zeker van kunnen zijn dot, 

ongeacht de uitkomst van de samenwerking de eigen kernwaarden nie t worden aangetast. Om le 

w aarborgen dot belangen geen c ruciale rol goon spelen in de samenwerking is naar een aa ntal 

instrumenten gezocht. 
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7.2.1 Besluitvormlng en confllcthanterlng 

In een integrale samenwerking moeten veelal beslissingen genomen worden waarbij partijen 

legenstrijdige belangen hebben. Een goede beslultvormingsmefhode kan hierbij helpen 

commitment le verkrijgen bij een beslissing op rationele basis. Echter is het nooil geheel le voorkomen 

dot verschillen in belangen kunnen leiden tot conflicfsituaties. Deze kunnen erg hoog oplopen en 

samenwerkingsrelaties behoorlijk verstoren. Hoe hiermee om te goon is dieper op ingegaan in.193 

7.2.2 Openheld In belangen 

lntegrale samenwerkingsverbanden worden vaak gekenmerkl door belangentegenstellingen. Soms 

zijn die zo fundamenteel of principieel. dot zij niet openlijk uitgesproken worden, wot tot 

strubbelingen in het proces kan leiden. lnzicht in elkaars situatie en belangen kan helpen deze 

rationalileil, en daarmee mogelijk de utiliteil van de samenwerking le vergroten.194 Partners weten zo 

beter wot ze van elkaar kunnen verwachlen . 

Tijdens de partnerse/ectie kunnen de doelstellingen die eventuele partners bij de samenwerking 

hebben meegenomen worden. Hierbij kan beoordeeld worden in hoeverre de doelstellingen 

verschillen en of di! bezwaarlijk is voor de samenwerking. 

Niet alle teamleden zullen betrokken zijn bij de parlnerselec tie van het project. Daarnaast word! 

lijdens de partnerselectieprocedure voornamelijk gekeken naar doelslellingen van de (moeder) 

organisalie van de partners. De doelslellingen van de (dochler) organisaties en individuele 

doelstellingen van leamleden zijn daarin niel meegenomen. Deze zouden tijdens he! opstarten van 

het project uifgewisse/d kunnen worden . 

7.2.3 Onafhankelljkheld procesmanager 

De procesmanager moet zich bezig houden me t het fac ilileren van het proces en niet teveel 

belangen hebben bij de inhoud van beslissingen opzicht. Aantasting van deze onafhankelljkheid 

door veel belong te hebben bij een partij kan worden beschouwd als opportunist/sch 

management. Wal leidl tot wanfrouwe bij andere parlijen. Hiervoor dienl gewaakl le worden. 

Daarnaasl kan een onafhankelijke procesmanager makkelijker op ralionele basis knopen doorhakken 

wanneer dit nodig is . 

7.2.4 Belangenlnventarlsatle 

Belangen voorspellen vaak hoe mensen zich in situaties zullen goon gedragen. Personen hebben zelf 

belangen bij een samenwerking, moor ook de organisatie achier de persoon heefl zo zijn belangen 

om deel te nemen. Door belangen te fnvenfariseren wordt het voor he! management mogelijk 

hierop le sturen en evenlueel verlies van belangen op lijd le delecteren . 

Hiervoor zijn een aantal instrumenten beschikbaar die ingezet kunnen worden om de belangen beter 

te invenlariseren. Oil zijn veelal opdrachten waarbij teamleden middels een aantal vragen 

individuele belangen en projectbelangen uitwerken en over mogelijk conflicterende belangen 

afspraken maken. Belangrijk hierbij is te weten dot deze instrumenten vaak enige openheld van 

parlijen verg l en het eventueel aan te raden is eerst meer verfrouwen in he! team te creeren 

alvorens derge lijk soort oefeningen te doen .19s 
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8 Conflicten 
Het komt geregeld voor dot er zich conflicten voordoen binnen een samenwerkingsverband. De 

impact van een conflict kan zowel consfructieve, als destructieve gevolgen hebben op he! 

samenwerkingsproces. He! is zelfs gezond wanneer er in zekere mate conflicten voorkomen tussen de 

teamleden.196 Door discussie ontstaan er namelijk nieuwe inzichten en oplossingen, bovendien wordt 

een team zelfs apathisch en futloos wanneer zij le vaak conf\icten uit de weg goon en teniet doen 

door zo snel mogelijk tot consensus te zoeken. 191 

Conflicten horen dus bij samenwerken, moor dienen we\ construclief le zijn. Wanneer conflicten le 

hoog oplopen, kunnen zij namelijk grote schade toebrengen aan de samenwerkingsrelatie, waarbij 

langlopende conflicten de relalie onderhuids kunnen blijven verstoren.19e, 199 en 200 Di! is voornamelijk 

he! geval bij relalionele en persoonlijke conflicten, die vrijwel altijd destruclieve gevolgen hebben.20 1 

Dergelijk soort conflicten kunnen een behoorlijke impact hebben op de teamsfeer en 

teameffectiviteit, en zelfs de samenwerking doen slagneren . 

8. 1 Omgaan met conflicten 

Destructieve en vooral persoonlijke conflicten dienen zoveel mogelijk voorkomen le worden. Verder is 

he! van belong dot er op een adequate wijze omgegaan wordt met conflicten zodat zij opbouwend 

zijn en de samenwerking niet teveel verstoren. 

Om de teamsfeer goed te houden dienen conflicten niet le long op operalioneel niveau le blijven 

sudderen. moor doorgeschoven le worden naar het tactisch of zelfs strategische niveau van de 

samenwerking. Hierbij is he! verhelderend wanneer met een duidelijke conflicthanteringprocedure 

wordt afgesproken . 

Conflicten ontstaan veelal door belangenverschlllen, onuitgesproken verwachtingen, verschillen in 

organisoHecu/tuur en miscommunicotie kunnen oorzaak zijn van conflic tsitualies. Moor ook 

wanneer portijen onvoldoende gecommlffeerd zijn aan de criteria van de gehanteerde 

besluitvormingsmethode zullen zich geregeld conflicten blijven voordoen . 

Hiervoor zijn een aantal instrumenten te hanteren die verder toegelicht staan het hoofdstuk 

lnstrumenten 

persoonsselectie 

con flic toplossingregels 

conflictoplossingmethoden 

conflictoplossingprocedure 
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9 Gezamenlijke besluitvorming 
In een grote groep met verschillende belangen is he! gewoonweg moeilijker consensus te 

verkrijgen.202 Een goede besluitvormingsprocedure, die commitment verkrijgt van verschillende 

partijen kan destructieve conflictsltuaties doen voorkomen.203 Anderzijds kan verkeerd beleggen van 

besluitvorming leiden tot conflic tsituaties en zelfs het falen van de samenwerking.20• Besluitvorming is 

een belangrijk onderdeel binnen integrale samenwerkingsverbanden en zal daarom de nodige 

aandacht verdienen. 205 en 206 

Bij integrale samenwerken zijn beslissingen veelal van invloed op meerdere levensfasen van he! 

project en gebaseerd op de verhouding tussen totaalprijs (levensduurkosten) en de kwaliteit van he! 

project. Daarbij zijn meerdere disciplines betrokken met ieder hun eigen belangen. Besluitvorming kan 

op verschillende manieren worden vormgegeven; consensus, meerderheid, lead partner beslist e tc . 

Zo zou op een bepaald expertisegebied een partner beslissingen kunnen nemen, bijvoorbeeld de 

architect voor architectonische keuzes. Daarentegen kan voor vele beslissingen niet een persoon 

volledig oordelen. Enerzijds komt di! door he! mullidisciplinaire karakter van de beslissing, anderzijds 

omdat een beslissing een strategische impact heett en dus van belong is voor alle partners.207 en 208 

Bovendien vraagt de sturing op levenscycluskosten dot er gezamenlijke besluitvorming plaatsvindt.209 

Zo heeft de keuze voor een vurenhouten of aluminium kozijn niet alleen invloed op architectonisch 

uilerlijk, moor ook op de realisatie- en onderhoudskosten van he! project. Om le komen to t de 

gewenste waardecreatie en synergie is lijdens een integraal samenwerkingsproces er dus 

gezamenlijke besluitvorming nodig . 

Een veelbesproken onderwerp in de literatuur over integrale samenwerkingsverbanden is o f een 

duidelijk overwichl van de ene over de andere partner wel of niet beter is don symmetrie in de 

zeggenschap. Hel argument tegen overgewicht is dot de partners die overuled worden niet meer 

gemotiveerd zijn en hen commitment zal afnemen.210 De samenwerking kan daarbij terugvallen in 

een vorm van opdrachtgever - opdrachtnemer verhouding, waarbij de partners reactief tewerk 

zullen goon. 

Er dienen dus over het a lgemeen geen eenzijdige beslissingen genomen le worden, moor in een 

proces van overleg en onderhandeling met andere partijen tot een beslissing le komen. Dit zal veel 

meer recht doen aan de autonomileil. wederzijdse afhankelijkheid en gewenste synergie binnen de 

samenwerking. Hel hierarchische sturingsmechanisme dient hierbij los gelaten le worden omdat 

autonome parlijen dil niet zomaar zullen steunen.211 en 212 Bij symmetrie dient wel gewaakt le worden 

voor stroperige besluitvorming omdat niet duidelijk is wie de knopen doorhakt en er le veel gesteggel 

is over besluitvorming.213 en214 
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9. 1 Kernwaarden besluitvormingsproces 
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Een goed besluitvormingsproces voldoet zoal aan de volgende crileria:215 

Beschermlng van belangen: Vele conflicten in een integraal samenwerkingsproces komen voort 

uit verschillen in belangen. Commitment aan de samenwerking zal zelfs snel wegvallen wanneer 

samenwerking niet recht doe! aan deze belangen (core values). Bescherming van deze 

belangen is don ook een van de belangrijksle kernwaarden in he! besluitvormingsproces . 

Openheld: Een belangrijke factor voor vertrouwen is openheid in de besluitvorming. lnformalie 

die ten grondslag ligt voor he! nemen van een beslissing dient op een transparanfe wijze 

gedeeld le worden met de partners. Oil help! enerzijds le komen tot een afgewogen beslissing 

en anderzijds tot onderling vertrouwen. 

Vaart en voortgang: He! gevaar bij he! komen tot consensus binnen groepen is dot he! leidl tot 

een stroperig besluitvormingsproces. Om enerzijds planningen le halen en anderzijds 

commitment van partners niet le verliezen is he! van belong dot he! besluilvormingsproces enige 

vaarl en voorlgang ken!. Hiervoor kan cooperatiel gedrag geslimuleerd worden met 

winstprikkels (flnanciele stimuli ). He! mandaaf van de teamleden kon ervoor zorgdragen dot 

achterdeurtjes in besluitvorming gesloten blijven en men snel tot beslissingen over kan goon. De 

achterban dient daarbij wel voldoende op de hoogte gehouden le worden om commitment 

van de achterban le bewaken. Om conflicten efficient en effectief op le lossen is he! aan le 

raden gebruik le maken van een conflictoplossingsprocedure . 

lnhoud: De kwaliteit van de besluitvorming is grotendeels afhankelijk van de inhoud. De 

lnhoudelijke kwaliteif dient daarom geborgd le worden . 

9.2 Bes/uitvormingsmefhoden: Mulficriferia analyse 

Er zijn veelal meerdere disciplines met ieder hun eigen belangen betrokken bij de besluitvorming. Oil 

maakt de besluitvorming van complexe aard, waarbij he! gebruik van een besluitvormingsmethode 

het maken van een rationele keuze kan vergemakkelijken. Belongrijk hierbij is dot de gekozen 

methode commitment verkrijgl van de verschillende partners, waarbij men het proces ernaartoe 

belangrijker acht don het resultaat. Hierbij kan gebruik worden van Multi Criteria Analyse . 

Multicriteria analyse is een methode om diverse alternatieve oplossingen voor een vraagstuk le 

evalueren aan de hand van verschillende criteria en op basis daarvon tot een rationele beslissing le 

komen. Bekende methodes die gebaseerd zijn op de multicriterio-analyse zijn de MCDM, Promethee

methode, de Argus-methode en de Mocbeth-methode. Deze methodes verschillen van elkaar moor 

zijn alle gesteund op dezelfde basisprincipes. Het verschil in vraagstuk, integratie en belangen 

bepaald welke methode he! best hierbij gehanteerd kan worden . 
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10 Verwachtingen 
Teamleden nemen ieder hun eigen ervaring mee uit voorgaande projecten en hebben zo een beeld 

geschept van de rol van de partner. Daarbij hebben zij bepaalde verwachtingen van de rol en 

expertise die een partner inbrengt. Tevens heel! men bepaalde verwachtingen van de bereidheid 

tot inzetten van middelen en capaciteit voor de samenwerking (commitment). Veelal blijven deze 

verwachtingen onuitgesproken of komen pas tijdens evaluaties of conflictsituaties naar voren. Ook 

blijkt dot kansen soms onbenut blijven omdat teamleden niet van elkaar weten dot zij over bepaalde 

expertise of ervaring beschikken .216 

Voor he! funclioneren van he! team is he! zinvol om expliciet slil te staan bij de wederzijdse 

verwachtingen binnen de samenwerking. Vooral wanneer teamleden nooit eerder samengewerkt 

hebben kunnen verwachtingen in een latere lase tot teleurstelling, conflicten of onbenutte kansen . 

Om dit le voorkomen zou het zinvol zijn om verwachtingen en ervaringen in een vroeg stadium ult te 

spreken . Hiermee kunnen miscommunicatie en onduidelijkheden voorkomen worden. Het 

overleggen van rollen, verantwoordelijkheden en verwachtingen kan de samenwerkingsrelatie 

!evens versterken omdat men elkaar zo beter leer! kennen. Tijdens de partnerse/ectie is het aan te 

raden verwachtingen in expertise, commitment, inzet en capaciteit helder uit le spreken zodat er 

direct duidelijkheid geschept word! in de intentie van de samenwerking .217 
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11 Communicatie 
lnlegraal samenwerken goal om he! samenkomen van de kennis en kunde van verschillende 

disciplines wot geschiedl via o.a. schrijven, lezen, pralen, luisleren, oflewel communicalie tussen 

partners. Communicatie is dus essenlieel voor he! funclioneren van een team. He! dienl binnen een 

samenwerkingsverband vier belangrijke funclies, namelijk21a: informatievoorzienlng, emollonele 

expressie, motivaHe en contro/e. De ene funclie is hierbij niet belangrijker don de andere. Om als 

team effectief te funclioneren dienl een vorm van controle, slimulafie, emolionele expressie en 

informalie ten behoeve van besluilvorming gehandhaafd le worden. Verondersteld kan worden dot 

iedere inleraclie die plaalsvindl een of meerdere communicafieve funclies in zich heeft.219 

Bovendien beslaan er twee communicalieslromen, namelijk de informele en de formele 

communicalie, die beide van invloed zijn op de samenwerking.220 en221 

Er zijn verschillende mogelijkheden om via communicalie een relatie en gezamenlijke m/cro-cu/luur 

op le bouwen en te verslerken. Zo kan via communicalie he! cyclische proces van vertrouwen en 

openheid worden ingezel.222 Daarenlegen is miscommunicaties een van de groolsle bronnen voor 

lnter-persoonlijke confl/cten.223 Binnen inlegrale teams word! di! veelal gevoed door gebruik van 

vakjargon, connolalie en verschil in communicalieve omgang (formeel of informeel). Daarnaasl 

maakl he! multidisciplinaire karakter en he! verschil in organisalieniveaus de communicafie binnen de 

samenwerking tamelijk complex, wot kan leiden lot problemen in de efficientie en effectivileil van de 

samenwerking . 

Communicalie is een zeer ruim begrip en speell een cruciale rol voor he! slagen van een inlegraal 

somenwer1<ingsverbond. Een groot deel daorvon bestaol uil de formele konl van samenwerken. Om 

niet le verdrinken in de grote hoeveelheid van mogelijkheden om deze formele communicolie le 

verslerken wordt in specifiek ingegoon op een aanlol punlen met belrekking tot de 

informele konl van integrale somenwerkingsprocessen . 
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