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1 . 

l. l 

1.2 

lnleiding 

Doel van de Toelichting 
Deze Toelichting maakt deel uit van een onderzoeksrapportage dot bestaat uit twee delen 

(Onderzoeksrapport en Toelichting) met daarbij een praktische Handreiking, welke dienen ter 

afronding van de studie Construction Management and Engineering aan de Technische 

Universiteit Eindhoven . 

Het onderzoeksrapport beschrijft het onderzoek dot is verricht ter ontwikkeling van de 

Handreiking voor de ondersteuning in de informele 'sociologische' kant van het integrole 

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

'sociologische' aandachtspunten van de planvormingsfase van een integraal samenwerkings

proces inzichtelijk en verklaarbaar maakt. Door naast de aandachtspunten ook bijhorende 

instrumenten en vaardigheden le belichten is de Handreiking voor de doelgroep een praktisch 

toepasbaar hulpmiddel geworden . 

Deze Toelichting dient ter ondersteuning van het onderzoeksrapport. In de Toelichting is 

achtergrondinformatie opgenomen ten aanzien van de dataverzameling, onderzoekskader en 

het theoretisch kader van het onderzoek . 

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

l . Onderzoeksrapport 

2. Toelichting 

3. Handreiking 

Deze Toelichting is zoveel mogelijk een afspiegeling van het onderzoeksropport. Het geeft de 

achtergrondinformatie en onderbouwing op basis waarvan het onderzoeksrapport en de 

Handreiking samengesteld zijn . 

In hoofdstuk twee wordt een beeld gegeven van de veranderingen die de lootste jaren in de 

bouw heeft plaatsgevonden. Vervolgens wordt in hoofdstuk twee de achtergrond van de 

DBFMO-samenwerking kort toegelicht. Hoofdstuk drie en vier geven een toelichting op integraal 

samenwerken en diverse samenwerkingsvormen. De hoofdstukken die daarna volgen, geven 

een weergave van de geanalyseerde informele 'sociologische' aandachtspunten en bijhorende 

instrumenten en vaordigheden . 
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2. 

2.1 

,-
I (ij 
~ ·c: 

Metamorfose van de bouw 
In dit hoofdstuk zal een toelichting gegeven worden op de wijze waarop de bouw zich aan het 

muteren is tot een beter samenwerkende sector. die meer capabel is om complexe 

vraagstukken op te lossen. Eerst zal een beeld worden gegeven van het traditionele 

bouwproces (§2.1) en de verschillende ontwikkelingen in samenwerkingsvormen (§2.2) . 

Vervolgens zal worden ingegaan op de verschillende aanbestedingsvormen die hierop 

aansluiten (§2.3) . Met daarbij weergegeven de veranderende rol van de verschillende partijen 

die teweeg wordt gebracht door deze tendens naar innovatieve samenwerkingsvormen. 

Daaropvolgend wordt kort ingegaan op de marktwerking richting DBFMO in het bijzonder (§2.4) . 

Met dit hoofdstuk word! getracht de lezer een beler begrip le geven over de context 

waarbinnen de DBFMO-samenwerking plaalsvindt . 

Traditionele bouwproces 
Het bouwproces volgens de lraditionele samenwerkingsvorm wordt schemalisch weergegeven 

in figuur 2-1 dot vrij opgenomen is uit de bij velen bekende Jellema-reeks (Flapper, 1999) . 

Kenmerkend aan dit proces is dot he! door de opdrachtgevende partij opgedeeld wordt in 

verschillende fasen. Waarbij voor de vollooiing van een lase steeds een andere partij 

gecontacteerd word! die hier verantwoordelijk voor is. (Chao-Duivis en Weijnen, 1999) 

Ontwerpen, realiseren en beheren worden ondergebrachl bij uiteenlopende partijen die ook per 

project kunnen verschillen. De betrokken partijen voeren het deel van he! proces waar zij 

verantwoordelijk voor zijn zo optimaal mogelijk uif. (Geraedls en Koolwijk, 2006) 

Ql 
Cl '6 0.. 0.. c 

:::l .. ~ Q; Q; 
Cl Cl '6 iii ·;:: ~ 3: c c ·a; Cl Cl -0 

"' '6 c :::l 3: 
"C ~ c c '°"' E Q; c Q; 0 
'Qj 0 0 <D .!!! ·c -~ .r::. :::l 

:s iii 0 "' 
.n Ql Ql 

Q; 
0 

-E :; Qi Ql 0 0 > .r::. -e u Ql > ~ 
Q) Ji "' <D :::l ·.:::: co C/l .n 0 a. -0 Ql 

"' ·e- t) ·c: :=- c > 5 0 
c > 

.0 2 ..:: it "' '°"' 0 
1il a.. Ql <t: Q; 

"' Ci5 Cl ~ ::r: 

Figuur vrij overgenomen ult Flapper, 1999 

De opdrachlgever slell een Programma van Eisen (PvE) samen waarbij hij zich eventueel door 

een architect en/of een projectmanager loot bijstaan. Vervolgens zal een architect een 

ontwerp maken en di! specificeren fol een beslek met lekeningen. Regelmalig worden lijdens 

deze ontwerpfase odviseurs ingeschokeld om speciolislische kennis in te brengen, zools 

specialisme op he! gebied van bouwfysico, milieu en conslructie. De architect slell vervolgens 

een plan somen uil al deze kennis. 

Wanneer er een definilief ontwerp is, vroagt de opdrochlgever (al don niel gedelegeerd) een 

aontal oonnemers een offerte uil le brengen. Vervolgens volgl de oonbesleding woorbij de 

goedkoopste bieder he! project gegund krijgl. De oonnemer reoliseerl he! project. woorbij hij 

hoogsl waorschijnlijk een aanlal onderaannemers, inslolloleurs en leveronciers inhuurl. De 

architect of projectmanager kan voor de opdrochtgever loezichl houden op de 

werkzoomheden. No oplevering zal de opdrachlgever of de catering, focililoire diensl en 

dergelijke zelf regelen of di! uitbesteden. Zo ook met onderhoud, beveiliging en ondere 

werkzoamheden rondom het gebouw. (Van Eekelen en Moos, 2004; Geraedls en Koolwijk, 2006) 

2 
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Voordelen De 'traditionele' aanpak is jaren als standaard procesvorm gehanteerd en is voor verschillende 

lradllionele proces soorten projecten nog steeds een zeer geschikte vorm voor het tot stand komen van een 

bouwwerk en wordt nog steeds bij meer don de helft van de projecten toegepast. (De Ridder, 

2003) Vooral in de opbouwjaren no de tweede wereldoorlog was dit traditionele bouwproces 

erg efficient . Het was door de opdeling in fasen overzichtelijk voor de veelal publieke 

opdrachtgever en het was redelijk duidelijk wot en hoe er gebouwd moest warden. Bovendien 

werd gebruik gemaakt van marktwerking door aan le besteden. Het traditionele bouwproces 

heeft als voordeel dot het opgedeeld is in redelijk overzichtelijke gescheiden 

verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden (Bouwkennis, 2006). Daarnaast biedt het de 

mogelijkheid om partijen op prijs te laten concurreren. Het is don ook goed geschikt voor minder 

complexe bouwprojecten waarbij de opdrachtgever de laagst mogelijke prijs vraagt. (Van 

Eekelen en Maas. 2004) 

Nadelen Het traditionele bouwproces kenmerkt zich echter ook met een aantal aspecten die niet altijd 

tradllionele proces gunstig uitpakken voor de waardecreatie binnen de bouwketen, zoals: 

- Concurrentie op basis van prijs. Doordat opdrachtgevers de aannemer om een aanbieding 

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

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

concurrentie op prijs zijn hoofdaannemers jaren long de duimschroeven bij onderaannemers 

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

een gezonde sector. (De Ridder, 2006, Voordijk, 1994) 

- Amper tot geen gebruik van ultwerkende disciplines tijdens ontwerp. Diegene die het product 

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

onderhouden, worden gedurende de eerste en belangrijkste lase van het planvormings

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

tijdens de ontwerpfase de meeste invulling krijgt. Er wordt dus weinig tot geen gebruik 

gemaakt van de kennis van de verschillende disciplines gedurende het ontwerpproces. (o.a . 

Bouwkennis, 2007; Janssen, 2002; Maas & Van Eekelen 2004) 

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

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

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

Koolwijk, 2006) 

3 
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2.2 

2.2.1 

Redenen tot meer samenwerking 
Voorgoond zijn een oantal ospecten genoemd die bij hontering van het troditionele 

bouwproces minder goed tot uiting komen. In deze porogroof worden de redenen om voor 

bepoolde projecten le kiezen voor een ondere somenwerkingsvorm verder toegelicht. 

Planvormingsfase 
Uit onderzoek van o.a. Borschot (2006) en Gallagher (2002) is het volgende op le maken: 

Gedurende de ontwikkeling van een vostgoedobject neemt de flexibilileit van ontwerp en 

product steeds verder of. Het product krijgt steeds meer gestalte (blouwe lijn) en de mogelijkheid 

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

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

plonvormingsfase I ontwerpfose, woorbij de flexibiliteit nog hoog is, de wijzigingen in een later 

stadium zoveel mogelijk le voorkomen. Voornomelijk vanof begin reolisotie lopen de kosten zo 

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

'plonvormingsfose' de disciplines uit de andere fasen van de levenscyclus le betrekken, worden 

latere oonpossingen en wijzigingen zoveel mogelijk voorkomen. (Borschot, 2006; Gallagher, 2002) 

Oil voordeel geld! voorol voor complexere projecten woorbij voor ontwerpende portijen zools 

orchitecten het moeilijk is le overzien wot de invloed is van ontwerpkeuzes op de vervolgfosen 

van het project. 

TIJD 

Figuur vrij overgenomen uit: Barschot (2006) en Gallagher (2002) 

De redenen om portijen die in de latere stadia van de levenscyclus van een vostgoedobject a l 

in het ontwerpstodium le betrekken, mag duidelijk zijn. Oil heeft echter wel ols consequentie dot 

er veel portijen betrokken zullen zijn bij de plonvormingsfase die alien in een onder stadium een 

eigen belong hebben. Oil mookt de ontwerpfose ingewikkelder om le monogen en is vaak pas 

rendobel bij de grotere en complexere vraogstukken . 
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2.2.2 Risiconiveau van het project 
Wanneer gekeken wordt naar risico's en de complexiteit hiervan kan verondersteld worden dot 

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

don worden de kosten en moeite voor een gezamenlijke aanpak steeds interessanter. Dit wordt 

duidelijk weergegeven in het figuur onderstaande figuur. (Capel, 2006) 

Vastomlijnd 111111 

Volledig vastgelegd ~c·-----· 
Omstandigheden van het 

project ••••••••• Veel ' onbekendheden 

Flguur vrij overgenomen ult Capel (2006) 

2.2.3 

Dus bij complexere vraagstukken waarbij nog veel onduidelijkheden zijn in het verloop van het 

proces en de uitkomsten van het product, wordt gezomenlijke risicodeling en dus integrool 

somenwerken een steeds geschiktere somenwerkingsvorm . 

Vermindering faafkosten door intensieve samenwerking 
Uit onderzoek van Bouwkennis (2007) blijkt dot een ruime meerderheid van de Nederlondse 

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

foalkosten zullen afnemen. De gedochtegang hierbij is dot ols opdrochtgevers, ontwerpers, 

adviseurs, instolloteurs en bouwers nouwer somenwerken er kwolitotief hoogwoordiger 

gebouwen worden gereoliseerd. Gebouwen die bovendien beter aonsluiten bij de steeds 

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

samenwerking geven hierbij aan dot deze integrole somenwerking ook zal zorgen voor minder 

faalkosten. In meerdere onderzoeken wordt dit tevens beaamt (Jansen, 2002; De Ridder; 2006; 

Scheublin, 2002) . 

Als conclusie van het onderzoek van Bouwkennis (2007) volgt dot de scheiding tussen de 

verschillende portijen, dot kenmerkend is voor het troditionele bouwproces, deels ploots zou 

moeten maken voor een uitwisseling van kennis en ervaringen. De partijen zullen volgens 

Bouwkennis door een intensievere samenwerking meer leren denken vanuit gemeen

schappelijke doelstellingen en ambities, woordoor foolkosten afnemen. Bovendien wordt 

verwocht dot er voor de eindgebruiker een beter resultaat behaald zal worden. Deze 

gedochtegang sluit oan bij de redenen waarom er tijdens een DBFMO-oanbesteding zoveel 

mogelijk integraol samengewerkt zal worden . 
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2.3 Ontwikkelingen in samenwerkingsvormen 
De laatste jaren is het beset gegroeid dot voor verschillende projecten alternatieve vormen van 

samenwerking ten opzichte van het traditionele proces een aantal voordelen kunnen opleveren. 

Op de nadelen die zich voordoen bij het traditionele bouwproces ( autonoom werken, selectie 

op prijs, weinig kennis meenemen in het ontwerpproces) zijn bijvoorbeeld de volgende 

alternatieven bedacht . 
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Turnkey J 
DBM I 

DBMO I 

Flguur samengesteld ult flguren van o.a. Geraedts en Koolwljk (2006) en Flapper (1999) 

Van autonoom 

De ontwikkeling in aantal alternatieve samenwerkingsvormen hebben zich snel ac hier elkaar 

opgevolgd. Het goat er met name om dot verschillende disciplines die traditioneel pas tijdens 

de realisatie en exploitatiefase in beeld kwamen, nu bij het ontwerpproces betrokken worden. In 

het figuur hierboven zijn een aantal van deze alternatieven vereenvoudigd weergegeven . 

Het gebruik maken van een bouwteam is hier een goed voorbeeld van. Tijdens de programma

en ontwerpfase wordt onder andere een aannemer en installateur betrokken die in de rol van 

adviseur deelneemt aan het ontwerpproces. De aannemer en installateur brengen tijdens het 

ontwerpproces hun realisatie- en kostenkennis in. Deze partijen zijn in dit model niet direct ook 

degene die het werk ook uit mogen voeren. Er volgt namelijk een traditionele aanbesteding 

waarbij zij hoogstwaarschijnlijk het project gegund krijgen. Bij de opvolgende 

samenwerkingsvormen neemt de verantwoordelijkheid van de partijen voor realisatie en beheer 

steeds verder toe. Bij deze alternatieve vormen wordt getracht middels nauwere samenwerking 

tussen de verschillende disciplines afstemmingsrisico's beter onder controle te krijgen en door 

integratie van deze partijen extra waarde te creeren . 

Het bovenstaande model geeft dus enerzijds de traditionele vorm weer, waar partijen ge·lsoleerd 

• near gezamenlljke 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 wordt 

voor bijna de gehele levenscyc lus van het project. (Geraedts en Koolwijk, 2006: Van Eekelen en 

Maas, 2004) 
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Groei De behoefte aan nieuwe samenwerkingsvormen wordt in Nederland breed onderkend. Niel 

samenwerklngs- alleen door innovatiestimulerende initiatieven als de Regieraad Bouw, PSIBouw en BouwBeter, 

vormen moor ook bij opdrachtgevers en opdrachtnemers als de Rijksgebouwendienst en VolkerWessels 

leeft deze behoefte (o.a. IV- l, 2007; IV-3, 2006 en IV-7 ,2006). Vooral binnen complexere 

vraagstukken zoals grote overheidsgebouwen, verkeersproblematiek en gebiedsontwikkeling 

lijken innovatieve samenwerkingsvormen tot verbetering le leiden. 

Uit onderzoek van Bouwkennis (2006, 11) blijkt dot bouwsectorbreed de meeste opdrachten nog 

steeds verkregen worden via een enkelvoudige uitnodiging gevolgd door de onderhandse 

aanbesteding. Gemiddeld geeft 163 van de bedrijven hebben ook met andere wijzen van 

aanbesteden le maken le hebben. Nog steeds zijn het de aannemers in de grond-, weg- en 

waterbouw die vooral le maken hebben met PPS-vormen als Design & Construct. Morktportijen 

vervvachten volgens Bouwkennis echter dot deze wijze van aanbesteden in de toekomst qua 

belong goon toenemen. Wat erop wijst dot deze aanbestedingsvormen steeds meer acceptatie 

krijgen binnen de bouwsector . 

Uit het onderzoek van Bouwkennis (2006, II) blijkt ook dot veel gesproken wordt over nieuwe 

samenwerkingsvormen en nieuwe aanbestedingsvormen in de bouw. Gemiddeld ziet 303 van 

de respondenten in het onderzoek de nieuwe aanbestedingsvormen ook daadwerkelijk 

ontstaan. Wat een aanzienlijke stijging is ten opzichte van voorgaande joren. PPS en DBFMO 

worden door ongeveer een kwart genoemd. Met het bouwteam en Europese aanbesteding 

hebben in de praktijk nog relatief weinig portijen le maken. Als kantekening kan hierbij gegeven 

worden dot het onderzoek bouwsector breed heeft plaatsgevonden, tervvijl vele projecten die in 

aanmerking komen voor aanbestedingsvormen zoals DBFMO. Kleinere organisaties zullen don 

ook minder ervoring hebben met dergelijk soort aanbestedingsvormen . 

van autonoom Uit het onderzoek van Bouwkennis (2006 11), moor ook uit vele geluiden vanuit opdrachtgevers-

naar gezamenlijke en opdrachtnemerszijde, volt op le maken dot steeds meer portijen vervvachten dot de 

ontwikkelingen in ge"lntegreerde aanbestedingsvormen groeiende zijn. Opvallend is dot vooral 

de overheid, advies- en managementbureaus, hoofdaannemers en ontwikkelaors een 

ontwikkeling richting nieuwe aanbestedingsvormen vervvachten. Tervvijl woningcorporaties, 

architecten en klusbedrijven deze ontwikkeling minder ervoren. Vooral de overheid, die vaak 

opdrachtgever is van grote en complexe projecten, geeft dus aan nieuwe vormen van 

aanbesteden le vervvachten. Voor grote (complexe) vraagstukken wordt er dus steeds vaker 

voor integrale samenwerkingsvormen zoals DBFMO gekozen. 

2.3.1 

Als kantekening kan wel geplaatst worden dot uit verschillende interviews en gesprekken 

gebleken is dot de manier waorop deze integrale projecten ingericht worden nog erg nieuw is . 

Hierbij wordt vooral vanuit opdrachtnemende portijen aangegeven, dot de manier waorop nu 

een DBFMO-aanbesteding verloopt erg hoge transactiekosten met zich meebrengt. Het blijft 

don ook volgens velen duidelijk een zoektocht naor optimalisatie van deze vormen met behoud 

van het integrale korakter. (o.a. IV- l, 2006; IV-3, 2006; IV-4, 2006; IV- l l, 2007) 

Veranderende ro/ van partijen 
De in de bouw toenemende keuze om integraal samen le werken aan complexe vraagstukken 

heeft ook gevolgen voor de rol die diverse portijen bekleden binnen het bouwproces. Uit het 

Bouwkennis Jaorrapport 2006 blijkt dot een groot aantal portijen binnen de bouw aangeeft dot 

hun rol binnen het bouwproces daadwerkelijk veranderd is. Ook voor de toekomst worden 

veranderingen vervvacht. 

Uit een grootschalig onderzoek van Bouwkennis (2006, I) binnen de Nederlandse bouwsector, 

geeft gemiddeld 643 van de respondenten aan van mening le zijn dot de rol van het eigen 

bedrijf in het bouwproces de laatste joren is veranderd. In 2005 was dit nog 593. Van de 

hoofdaannemers B&U geeft zelfs 853 aan dit het geval is en bij de orchitecten is dit 713. Van de 

respondenten die aangeven dot hun rol in het bouwproces is veranderd, is 653 van mening dot 

er steeds meer eisen worden gesteld en dot er meer van hen wordt vervvacht. Daarnaast geeft 

403 aan dot de adviserende rol van de aannemer is toegenomen. Verder stelt 383 dot zij eerder 
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bij het bouwproces worden betrokken. Deze laatste ontwikkeling duidt erop dot de keuze voor 

integrale samenwerking tijdens de ontwerpfase, inderdaad is toegenomen . 

Uit de bovenstaande gegevens volt op le maken dot er een verandering in de markt plaatsvindt 

en het hier niet goat om een hype, moor om een trend. Vooral aannemers ervaren deze 

verandering en krijgen steeds meer verantwoordelijkheid en betrokkenheid in he! bouwproces . 

Cultuurverondering Dit wordt ook tijdens de verschillende interviews beaamt. Daorbij wordt tevens aangegeven dot 

er ook een cultuurverandering gepaard goat met de veranderende rol van de partijen. Veel 

organisaties ervoren hierbij dot vooral personen die al enige tijd volgens traditioneel proces 

werkzaam zijn, er moeite mee hebben deze switch le maken. Daarnaast zijn er nog weinig 

mensen le vinden die goed bekend zijn met dit soort integrale processen. (IV-1, 2006; IV-3, 2006; 

IV-1 l, 2006;) Dus niet alleen de rol van de organisatie moor ook van personeelsleden verandert 

duidelijk . 

2.4 

2.4 .1 

Marktwerking DBFMO 
Bij de opdrachtgevers heefl een verschuiving plaatsgevonden van 'zelf' inkopen naor steeds 

meer uilbesleden. Organisaties spitsen zich steeds meer toe op werkzaamheden waor ze 

speciaal goed in zijn (kerncompetenties) en besteden andere zaken als bouwen en 

onderhouden van hun vastgoedportefeuille uit. Daarnaast huren zij regelmatig porlijen in voor 

schoonmaak, catering, beveiliging en andere facilitaire werkzaamheden ten behoeve van het 

gebruik van het gebouw. Dit leidt ertoe dot zij steeds vaker naor totaal aanbiedingen opzoek 

zijn, waorbij zij te doen hebben met een loket. Een aanbesledingsvorm die deze mogelijkheid 

biedl is DBFMO. Een consortium zal hierbij bijna alle gebouwgebonden nevenactiviteiten van de 

opdrachtgever in handen nemen, waordoor de opdrachtgever meer ruimte krijgt voor de 

uitoefening van zijn core business. Na vele positieve berichlen uit he! buitenland komt nu medio 

2007 de PPS-aanbesledingsvorm: Design, Build, Finance, Maintain and Operate (DBFMO) 

opgang voor gebouwgebonden overheidsprojecten. Een privaat consortium zal hierbij niel 

alleen zorg dragen voor het ontwerp en de realisatie, moor ook voor de exploitatie, beheer en 

onderhoud van een project . 

Te bereiken doe/en 
Uit diverse literatuur en een presentatie van de Rijks Gebouwen Dienst (RGD) (Bronnen: ........ ) 

blijkt dot vanuit de klant en eindgebruiker van he! vastgoedobject een DBFMO-aanpak de 

volgende voordelen biedl: 

Doelen opdrachtgeverszijde DBFMO 

Sturen op de levensduur 

Klantvraag stoat veel meer centraal 

lntegrale aanbieding 

maximaal gebruik van competenties 

Benutten van private investering 

Risico's liggen bij de risicobeheerder 

Duidelijke wins! en risico verdeling 

lntegratie op levenscyclus 

Bron: RGD en Hermans, 2006 

Vrij vertaald betekent dlt dat: 

lntegratie van disciplines 
Aanvullen van capaciteiten 
Prijs en kwaliteit verhouding 
Minder geschillen 
Waordecreatie vanuit synergie 
Een loket gedachte 
In vroeg mogelijk stadium kunnen 
bijsturen 

Door partijen die tezamen betrokken zijn bij de gehele levenscyclus van he! project, tijdens de 

planvormingsfase le laten samenwerken, er een belere integratie van verschillende disciplines 

plaatsvindt. Oil leidl tot een belere focus op de waorde voor de eindgebruiker, in plaats van he! 

focussen op autonome werkzaamheden. Met andere woorden: de klantvraag komt veel meer 

centraal te staan . 
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Daarnaasl word! de kennis van de verschillende betrokken disciplines vroeglijdig gebruikt wot 

moet leiden tol een belere afslemming lussen deze partijen en reductie van de faalkosten . 

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

waardecreatie en innovatie van het proces. diensl en product. Op deze word! wijze is het 

bovendien mogelijk om private partijen het project le laten financieren en komen risico 's meer 

bij de risicobeheerder le liggen. De opdrachtgever kan zich zo veel meer met zijn eigen 

werkzaamheden bezig houden en heeft hij le doen met moor een lokel. Uileraard gelden deze 

voordelen niet voor ieder project. 

Toekomst DBFMO De Rijksgebouwendienst heeft in 2005 voor 10 projecten een PublicPrivateComperator (PPC) 

vergelijking opgesteld. Hieruit bleek dot een DBFMO-aanbesleding in 9 van de l 0 gevallen in 

prijs-kwaliteil verhouding waarschijnlijk efficienter don traditionele uitvoering zou zijn. De 

verwachte efficientiewinst varieert hierbij tussen de 2,5 en 20 procent. (Ministerie van Financien, 

2006) Deze groeiende vraag vanuit de publieke kant wijst uit dot er steeds meer 

overheidsprojecten op deze wijze aanbesteedt zullen warden. 

Jn december 2004 heeft in Nederland de eerste gebouwgebonden DBFMO-aanbesteding 

plaatsgevonden, namelijk voor het Montaigne Lyceum te Den Haag. Dit project is overigens niet 

geheel als positief ervaren door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. IV-4, 2007) Wat deels 

le maken had met de betrekkelijk kleine omvang van het project en de nieuwigheid hiervan . 

Men is don ook nog zoekende naar de juiste invulling van het DBFMO-tenderproces, moor blijft 

positief over de manier van samenwerken. In 2007 zal gestart warden met de renovatie van het 

financiengebouw voor hel Ministerie van Financien. Dot ook middels DBFMO is aanbesteed. 

Verder lopen eind 2006 er een viertal gebouwgebonden DBFMO-aanbestedingen namelijk; de 

nieuwbouw van het belastingkantoor te Doetinchem; De nieuwbouw van een detentiecentrum 

le Rotterdam-airport: De herstructurering van de Kromhoutkazerne le Utrecht en de nieuwbouw 

van een kantoorcomplex voor de Belastingdienst en de lnformatie Beheergroep le Groningen. 

Naast deze projecten zal eind 2006 blijken of er nog vier projecten geschikt zijn voor deze vorm 

van aanbesteden. (Ministerie van Financien, 2006; RGD en Hermans. 206)) Het is duidelijk dot de 

marktvraag naar deze vorm van aanbesteden groeiende is en vandaar ook de interesse naar 

dergelijk soort onderzoeken . 
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3. Gebouwgebonden DBFMO 
In di! hoofdsluk warden de achlergronden beschreven van een gebouwgebonden DBFMO-

3 .1 

aanbestedingen. Ten eersle wordt he! aanbesledingsproces nader bekeken. Verder zal 

ingegaan warden op de organisalorische, juridische, en financiele aspeclen van de 

samenwerking . 

Aanbestedingsproces 
DBFMO-projeclen warden in concurrenlie aanbesleed en gegund op basis van de besle prijs-

kwalileil verhouding, oflewel de economisch meesl voordelige aanbieding. Grofweg beslaal di! 

aanbestedingsproces uil !wee fasen (zie figuur 3- l) . Namelijk de prekwalificalie en de 

dialoogfase . 

> €25 miljoen ~ PPC 

ambitiedocument 

leiddraad 
aanbesteding 

outputspecificaties 
risicoverdeling 

contractc ondities 

' r 
outputspecificaties 

inputspecificatie 
c ontr actc on dities 

• 
• 

Wil##ltlill. 

Vooraankondiging 

Prekwalificat1e 

Dialoogronde 1 

D1aloogronde 2 

Dialoogronde x 

lnschrijving 

Gunning 

Contractbeheer 

• 
• 
• 
• 
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bedrijfsgegevens en 
samen stelling 

consortium 

Projectvisie 

Dialo ogproducten 
( ontwerp i prijs I 

p lannen I ris icover <lelin g / ... ) 

financiering 

Flguur vrij overgenomen ult : RGD en Herman, 2006 

Bij de inilialief en haalbaarheidsfase van een overheidsprojecl boven de 25 miljoen euro word! 

een PPC loels uitgevoerd (Public-Privale-Comparalor}. Wanneer uil deze loels blijkl dal he! 

gunslig is om he! project middels DBFMO aan te besleden, gaol men over in een 

vooraankondiging van de aanbesteding. In de bijhorende prekwalificalie kan ieder consorlium 

reageren op de vooraankondiging van de opdrachtgever. In deze ronden warden consorlia 

geselecleerd op basis van hun financiele draagkracht en referenlies om deel te nemen aan de 

volgende ronde . 

Vijf consorlia goon uileindelijk verder in de dialoogfase, waarbij zij gedurende een ileralief 

proces me! de opdrachlgever lo! een aanbieding komen. Tijdens deze dialoog zijn een aanlal 

momenten waarbij opdrachtgever en opdrachlnemer in dialoog goon over hun wensen, eisen 

en mogelijkheden. Om de transacliekosten voor de verschillende partijen beperkt le houden, 

word! er vaak voor gekozen tussendoor een seleclie le houden. Hierbij zal er van de vijf parlijen, 

drie parlijen gekozen warden om lot een eindaanbieding le komen. Als afsluiling van de 

dialoogfase zal een consortium he! projecl gegund krijgen op basis van de economisch meesl 

voordelige aanbieding. (RGD en Hermans, 2006) 

.,, 
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Organisatie 
Het consortium is in zijn geheel verantwoordelijk voor het ontwerp en realisatie van het project en 

vervolgens zullen zij zorg dragen voor een deel van het beheer, onderhoud en facilitaire 

werkzaamheden. De opdrachtgever goat een contract aan met het consortium. Namelijk het 

DBFMO-contract, waarmee alle deelnemende partijen zich verantwoordelijk stellen voor het 

eindresultaat. De relatie tussen de verschillende disciplines verandert dus ten opzichte van het 

traditionele bouwproces, dot hieronder in figuur 3-2 vereenvoudigt weergegeven stoat. 

ADVISE URS 
(architect, 
lt!dl1·...;1>. 

ju<odi!Gh r11andeeJ) 

TEcHNJSCHE 
OIENST 

VERlENEl'I 

OPDRACHTGEVER 

UIT~OEREljl)E 
PARTI.IFN 

!'\HAN fER 

FACIUTAJRE 
DleiSJ; 

\IU!t.ENER 

In plaats van het doorgeven van verantwoordelijkheid en taken, wordt men bij een DBFMO 

organisatiemodel met zijn alien verantwoordelijk voor de verschillende fasen van de levenscyclus 

van een gebouw. De partijen verdelen onderling de winst en risico's waardoor de belangen van 

de partijen worden gecombineerd. Het consortium zal gezamenlijk tot een ontwerp en plan van 

het te leveren product of dienst komen . Hieronder is in figuur 3-3 het organisatiemodel van een 

DBFMO-consortium eenvoudig weergegeven . 

Aandeelhouders 
fil)8n<:8 

Opdrachtgever 

V enekeraars 

Externe F nanc1er ,.___ __ Finance 

Ondl!fllou!len 
Beheet 

Maml.!1n II. Openae 

Uit bovenstaande figuren wordt duidelijk dot het grootste verschil van DBFMO ten opzichte van 

traditioneel is dot de opdrachtgever een contract heeft met een partij, het consortium. Binnen 

het traditionele proces waren disciplines dus opgesplitst door contracten en werkten autonoom . 

Terwijl bij DBFMO de disciplines een gezamenlijk contract en doel hebben en samengevoegd 

worden door een contract. Dit is dus een andere benaderingswijzen voor het invullen van het 

ontwikkelingsproces . 

.,, 
a 
c: 
c: 
~ 

.,, 
a 
c: 
c: 
~ 
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3.3 Juridisch 
Juridisch gezien kan een consortium op verschillende manieren worden vormgegeven. Van 

mondelinge afspraken, contracten, tot jointventures en partnering door deelneming. Echter is er 

wel een soort van standaard te herkennen die in deze paragraaf zo eenvoudig mogelijk 

omschreven wordt. Voor de duidelijkheid wordt onderscheidt gemaakt in de drie 

organisatielagen; strategisch, tactisch en operationeel. 

Ten eerste zal de opdrachtgever een DBFMO-contract sluiten met het opdrachtnemende 

consortium. Hierbij wordt het consortium gedurende de contractduur van ± 20 jaar 

verantwoordelijk voor het ontwerp, realisatie, beheer, onderhoud en exploitatie van het 

bouwwerk en eventueel omgeving. Dit financier! het consortium voor een groot deel zelf 

(middels externe financiers), waarvoor zij volgens contract gedurende de looptijd een 

beschikbaarheids vergoeding krijgen . 

Aon het consortium zijn een aantal deelnemende organisaties, als aandeelhouders 

risicodragend verbonden. Dit zijn vaak de bouwende partij met de installateur, onderhoudspartij 

en facilitaire d ienstverlener. Momenteel wordt hierbij veelal gewerkt met jointventure contract. 

Waarbij de partners gezamenlijk een nieuwe onderneming opzetten en e lke partner, met een 

bepaald percentage aan aandelen, eigenaar wordt van die onderneming. Deze onderneming 

wordt ook wel de SPC, of special purpose company genoemd. Binnen de SPC doet ook vaak 

een externe financier mee die een financieringsovereenkomst sluit mef de aandeelhouders. De 

jointventure (SPC) is vaak ingericht a ls een Besloten Vennootschap, welke het DBFMO-contract 

met de opdrachtgever aangaat. Deze aandeelhouders en SPC kunnen gezien worden a ls de 

strategische laag van de samenwerking . 

Aandeelhouders 
Finance 

Aandeelhwders 
overeenlalmsl 

Bouwcombina1ill 
Design A 
Conslnu.1 

Opdrachtgever 

Vetzekeringen 

Flnenclefl gs 
overee11komst 

Exleme Financier 
Finance 

Ondemouden 
Be~ 

Mam1ain & 
Operate 

Om de visie, wensen en eisen van de SPC tot uitvoering le brengen wordt vaak een dagelijks 

management aangesteld die vaak werkzaam zijn bij een van de aandeelhoudende 

organisaties. Deze personen krijgen veelal een werknemersovereenkomst met daarbij een 

bonus-malusregeling afhankelijk van het succes van de samenwerking . 

Op operationeel niveau worden veel verschillende contractvormen gebruikt. De juridische vorm 

hiervan is afhankelijk van de deelneming van partners in het project. Het grootste onderscheidt 

kan gemaakt worden tussen partijen die ook als aandeelhouder deelnemen voor de lange 

termijn, partijen die voor de lange termijn zonder aandeelhouderschap deelnemen en partijen 

die voor de korte termijn deelnemen. Zo wordt er bij partijen die voor de korte termijn 

deelnemen zoals een architect veelal gekozen voor een vorm van opdrachtgever I opdracht

nemerscontrac t met een succesfee. Terwijl voor echte leveranc iers alleen een leveranciers

overeenkomst wordt gehanteerd. Het is per project afhankelijk voor welke contractvorm hierbij 

het beste gekozen kan worden . 
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3.4 

3.4.1 

3.4 .2 

Financieel 
Er kon onderscheidt gemookt warden tussen de finonciele stromingen binnen een consortium 

tijdens de progrommo-, ontwerp- en reolisotiefose en de exploitotie-, beheer- en 

onderhoudsfose van het project. Dit onderscheidtin finonciele stromingen word! hieronder 

verder toegelicht . 

Programmo, ontwerp en realisotie 
Von initiotief tot en met ingebruiknome van het project ontvongt het deelnemende consortium 

olleen een beperkte ontwerpvergoeding van de opdrochtgever. Dit dekt echter niet de kosten 

die een consortium mookt voor ten eerste het oonbestedingsproces woorvoor zij diverse stukken 

dienen in te leveren zools een ontwerp en businessplon . 

Allndeelhouders 
Fir\8nce 

Opdrachlgever 

Voor het mogelijk moken van het ontwerp, moor ook de reolisotie mookt de SPC gebruik van het 

eigen vermogen dot door de oondeelhouders in de SPC ge·rnvesteerd is. Doornoost mookt de 

SPC eventueel gebruik van het beschikbore vreemd vermogen van de externe financiers . 

Hiermee krijgen de portijen die zorgdrogen voor het ontwerp en realisotie een vergoeding . 

Exploitatie, beheer en onderhoud 
Voor de beschikboorstelling van het product dus exploitotie, beheer en onderhoud van het 

project en levering van dienst zools de focilitoire dienstverlening, krijgt de SPC een 

beschikboorheidvergoeding volgens het DBFMO-controct. Deze vergoeding word! 

onderverdeeld onder de portijen die deze producten en diensten leveren. Doornoost wordt met 

het overgebleven deel de externe financier ofgelost met een doorbij horende interest en 

ontvongen de oandeelhouders dividend noor hun oondelenverhouding . 

Aandeelhouders 1~=r>Mdond==::::!-l 
Finance 

Bouwcombinatie 
Design & 
Construct 

Opdracntq-ever 

.,, 

13 



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

3.5 Kenmerken DBFMO-samenwerking 
Om van de samenwerking tijdens de planontwikkelingsfase een beter beeld te krijgen is in 

literatuur en interviews gezocht naar kenmerken waarmee verschillende samenwerkingsvormen 

zich karakteriseren (O.a. De Man, 2006, en Geraedts en Koolwijk, 2006, Nooteboom, 1998). Deze 

kenmerken zijn vervolgens aan een expertpanel voorgelegd (o.a. B, waarmee gekeken is wot 

kenmerkend is aan een DBFMO-samenwerking. Hier kwamen de volgende punten uit: 

Doelstelling van de samenwerking: De partners werken samen aan een gezamenlijk doel, 

namelijk het ontwikkelen van een plan I ontwerp dot voldoet aan de klantwens en dus 

aansluit op een goede prijs-kwaliteitverhouding . Zij werken dus samen om te komen tot een 

product. De doelstelling heeft dus een strategisch karakter. 

ldentlteit: Bij DBFMO behouden alle partners hen eigen identiteit van hun eigen organisaties . 

Gelijke of uniek partners: Bij de DBFMO samenwerking goat het duidelijk om partners uit 

verschillende disciplines. 

Aantal partners: Er zal met meerdere organisaties afkomstig van verschillende disciplines 

samengewerkt worden. 

Afhankelijkheld: Om de gezamenlijke doelstelling te behalen hebben deze partners elkaars 

kennis en expertise nodig en kunnen deze doelstelling niet tijdig bereiken zonder de ander. 

Besluitvormlng: De beslissingen worden gezamenlijk genomen en er is geen spraken van 

volledig eenzijdige besluitvorming. Hierbij wordt geen volledige democratie bedoeld, moor 

het moet ook niet zo zijn dot hierarchisch bepaald een partij alle beslissingen neemt . 

Permanent of tljdelUk: Per DBFMO-project zal een team van partners samengesteld worden 

dot goat werken aan een atgebakende scope, namelijk het project. Na beeindiging van 

het project wordt in principe de samenwerking in deze vorm opgeheven. Dot wil niet 

zeggen dot dezelfde partijen niet aan andere soortgelijke projecten samenwerken of blijven 

samenwerken. Het kan dus zowel permanent als tijdelijk zijn. In eerste instantie goat het 

echter om een tijdelijk karakter. 

Dellng van rlsico's, winst en verlles: De kosten, opbrengsten en risico's die het consortium 

heeft worden naar took en proportie verdeeld onder de partners. Er wordt zorg gedragen 

voor een verdeling van de opbrengsten in overeenstemming met de inbreng van middelen 

en de risicoaanvaarding door elk der partners . 

Soort integratie: De partners vormen gezamenlijk een consortium en richten hier eventueel 

zelfs een aparte organisatie voorop. De partners behouden echter wel hun identiteit met 

eigen doelstellingen en verantwoordelijkheden als aparte organisaties zijnde. 

Afspraken en contractvormen: Contract tussen partijen om consortium te vormen, dot een 

contract heeft met de opdrachtgever . 

14 
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4. lntegraal samenwerken 
Samenwerken met andere organisaties, zowel binnen als buiten een concern, is tegenwoordig 

een strategische keuze die gemaakt wordt voor de toekomst van een onderneming (Kaats et al, 

2006). Zoals in de voorgaande hoofdstukken geschetst, wordt er steeds meer gekozen om 

complexe vraagstukken op een integrale wijze op te lossen. Aanbestedingen vinden steeds 

frequenter plaats op het niveau van een integrale aanbieding, oftewel samengestelde 

producten en diensten die op moat voor de klant geleverd worden. Daarnaast zijn er veel 

bewegingen gaande om een totaaloplossing integraal aan te bieden in plaats van het wachten 

op een marktvraag (De Ridder, 2007) . 

Ter wille van efficientie voordelen, strategische positie, integratie van discipline en proces. Moor 

ook met het oog op het leerproces zullen organisaties in de bouwsector in toenemende mate 

samenwerkingsverbanden aangaan met andere organisaties en instellingen. Zo kan 

samenwerking met andere organisaties een betere benutting van schaalvoordelen, 

risicoverspreiding en een grotere diversiteit van bronnen van kennis en competenties teweeg 

brengen . 

De literatuur met betrekking tot samenwerken kent een immense omvang. Het onderwerp 

samenwerken wordt besproken in verschillende vakgebieden (zoals sociologie, economie, 

management, psychologie en communicatiewetenschappen). Het goat hierbij echter veelal 

over samenwerken binnen de eigen organisatie. Echter binnen een integraal 

samenwerkingsverband zullen diverse personen, afkomstig van verschillende organisaties en met 

een eigen identiteit, goon samenwerken om het gezamenlijke doel te bereiken. 

Het samenwerken in teams met meerdere andere organisaties uit verschillende disciplines, wordt 

ook wel cross-functioneel of integraal samenwerken genoemd (zie figuur 4-1 ). (Robbins. 2001) 

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende aspecten van deze vorm van 

samenwerken, is dit hoofdstuk hieraan gewijd . 

Probleemoplossend 
team 

I 

-~ 
Zelfmanagement 

team 

/· ·~ 

\15f1 
. ' 
~ 

Figuur vrij overgenomen van Robbins, 2001 

Voor crossfunctionele of integrale samenwerkingsverbanden bestaan vele 
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4.1 

Wal is lntegraal 

samenwerken? 

lntegrale aanpak 
Uit een analyse die verricht is door Huijbregts (2002) voor Stichting Bouw Research naar integraal 

samenwerken in de bouw kan de volgende uitleg van integraal samenwerken opgemaakt 

word en: 

Onderstaand figuur is een afgeleide van de theorie van Zaal (2003) en Huijbregts (2002) met 

betrekking tot integraal samenwerken. Het model van Zaal is echter toegespitst op algemene 

bedrijfskundige processen en niet op de processen binnen de bouw. Het onderstaande model 

en de bijhorende verklaring hebben als verschil dot Zaal werkt met een lijn van 'Abstractie '. Het 

model van Huijbregts is wel toegespitst op de bouw, moor bestaat enkel uit de twee lijnen 

'integratie van disciplines' en 'integratie van fasen' , zoals hierboven is toegelicht. 

Na een kwalitatief lileratuuronderzoek en een aantal gesprekken met deskundigen, zijn de 

modellen van Huijbregts en Zaal samengevoegd en is de lijn van Abstractie (van Zaal) 

vervangen voor de lijn van bedrijfskundige integratie. Wat onderbouwd wordt door de theorie 

van Klein Woolthuis ( 1999), Duysters (2003) en Geraedts en Koolwijk (2006) die samenwerken 

opdelen in drie niveaus; strategisch-, tactisch- en operationeel niveau . 

/,..FBOUW 

CASCO 

OMGEVING 

DIENSlElf AAN 
BEHEERDER 

KENNIS EN TOOLS 
BUNOELEN DISCIPLINES 

I PROGRAMMA 11 OlfTWERP 

4 

KENNIS EN TOOLS 
BUNDELEN ORGANISATIES 

-----

UITWERKllfG I REALISATIE I BEHEER & 
• • OltDERHOUD 

1111¥i1R"11111¥ti1 ii116 

KENNIS EN TOOLS BUNOELEN 
l.EVENSCYCLUS BENADERING 

--- --
--- --

\ 
\ 

GEBRUIK RENOVATIE \ 
of SLOOP 
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./ 

11111 1 

JI 
I 

/ 
/ 

Figuur afgeleide van Zaal (2004) 

De integrale aanpak kan verdeeld worden in drie deelgebieden die in de Handreiking verder 

toegelicht worden, namelijk: 

Samenwerking vanuit de disciplines (ketenintegratie) 

Samenwerking vanuit levenscyclus benadering (integratie van proces) 

Samenwerking vanuit organisaties (bedrijfskundige integratie) 
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4.2 

STRATEGISCH 

TACTISCH 

Samenwerking op drie organisatieniveaus 
In DBFMO-consortia zitten verschillende vertegenwoordigers van de betrokken partijen. Deze 

personen vertegenwoordigen ieder hun eigen discipline en vormen samen verschillende teams 

om de samenwerking tot een eindresultaat te brengen. De organisatie kan hierbij. zoals 

weergegeven in figuur 4-3 opgedeeld worden in drie organisatieniveaus: 

Management I 
kemteam 

Verantwoordlng afleggen G.__ ______ Ti_a_c_tJ_s_c_h _______ J Mandaat 

Uitvoerend I 
Werkgroepen 

0 erationeel 

Op strategisch niveau zit het bestuurlijke orgaan van de organisatie. Oil zijn doorgaans 

afgevaardigden van de road van bestuur of directieleden van de verschillende 

aandeelhouders. Deze bestuurlijke laag word! veelal de stuurgroep genoemd en is 

eindveranfwoordelijk voor de samenwerking en de le sluiten DBFMO-overeenkomst. Deze groep 

aandeelhouders vormt gezamenlijk met de projectdirecteur en eventuele adviseurs het bestuur 

van het consortium. Zij werken op strategisch niveau samen en zetten een beleid en visie uit 

richting de twee andere organisatieniveaus . 

Oil (strategische) 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 fer ondersteuning van het beleid van de organisatie. Het tactisch management 

houdt zich meer bezig met he! dagelijks management van het consortium. In het kernteam zitten 

vaak afgevaardigde (project)managers van de verschillende deelnemende partijen. Dit 

kernteam word! doorgaans gemanaged door een procesmanager oftewel de projectdirecteur . 

OPERATIONEEL De dagelijkse werkzaamheden worden in de operationele laag door de werkgroepen 

uitgevoerd. Op het operationeel niveau worden de le leveren producten en diensten tot 

uitvoering gebracht. Dus samenwerking ter ondersteuning van de dagelijkse werkzaamheden . 

Het operationeel management beperkt zich hoofdzakelijk tot de operationele zaken, waaronder 

ontwerp, realisatie, facilitaire dienst, beheer, onderhoud en exploitatie. Binnen de operationele 

Jaag zal het onfwerp en de plannen van het product en dienst vormgegeven worden. Naas! 

partijen van de aandeelhouders zullen hier ook andere partijen deelnemen, zoals waarschijnlijk 

een architect, constructeur, bouwfysicus en eventuele onderaannemers en leveranciers. Het 

komt voor dot verschillende personen zich in meerdere Jagen begeven. Zo zit de 

projectdirecteur vaak zowel in de stuurgroep, als in het kernteam . 
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4.3 Samenwerking vanuit levenscyclus benadering 
Bij een DBFMO-aanbesteding heeft het consortium de mogelijkheid om vanaf het beginstadium 

no te denken over de consequenties van de keuzes in huisvesting en dienstverlening voor de 

langere termijn. Bij het traditionele bouwproces warden daarentegen keuzes over en voor het 

uitvoeren van dienstverlening veelal pas tijdens de realisatiefase of zelfs daarna gemaakt 

(RegieraadBouw, 2006). 

Door vanaf he! begin no te denken over de relatie tussen ontwerp, realisatie, inrichting, 

onderhoud, beheer en dienstverlening, kan niet alleen een kwalitatief hoogwaardiger resultaat 

behaald warden, moor ook kunnen aanzienlijke besparingen op de levensduurkosten warden 

bereikt (RegieraadBouw, 2006) . Opdrachtgevende partijen selecteren de winnende bieding op 

basis van de prijs-kwaliteilverhouding, waarbij als prijs, de levensduurkosten geldend zijn . 

Levenscycluskosten Bij het sturen op levensduurkosten (in het Engels: Total Cost of Ownership, TCoO) richt men zich 

op de totale kosten die gemaakt warden gedurende alle fasen van de levenscyclus van een 

bouwwerk. Er wordt dus niet alleen nagedacht over de kosten van de realisatie, het beheer en 

de exploitatie, moor zelfs over de kosten van afstoten, slopen of renoveren van het project. 

Kosten van aanpassingen in het ontwerp van de te leveren producten en diensten zijn veelal het 

laagst gedurende de programma- en ontwerpfase van een bouwproject (zie ook figuur 1-3) . 

Zoals in paragraaf 2.2.2 weergegeven stoat, is de invloed op de uiteindelijke realisatiekosten het 

grootst tijdens de ontwerpfase, terwijl wijziging don juist het goedkoopst zijn. (Coffee, Mearig en 

Morgan. 1999) Bij de huidige DBFMO-projecten word! gewerkt met een Netto Contante Waarde 

(NCW) benadering. Met NCW warden de kosten en opbrengsten op een tijdslijn geplaatst en 

teruggerekend naar de waarde van nu. De opdrachtgevende partij geeft een plafondbedrag 

van de NCW met daarbij een disconteringsvoet. Partijen weten don waar ze minimaal aan 

dienen te voldoen . 

lterallef proces De DBFMO-samenwerking is dus gericht op de gehele levenscyclus van het object. Dit resulteert 

in een cyclisch proces (zie figuur 4-4), waarbij vanaf de start van de aanbesteding tot en met het 

einde van de exploitatiefase iteratief en interactief wordt gestuurd op het optimaliseren van het 

proces en het project. Hiervoor zullen voornamelijk t6t contractering van de DBFMO

overeenkomst de verschillende partijen integraal samenwerken om te komen tot de juiste 

beslissing met betrekking tot de levenscycluskosten van het project en de aan te bieden 

diensten. 

lteratief proces levenscyclusbenodering 

Kiezen 
maatregelen 

m.b.t. lifecycle 

Financieel I 

C)6C)6 

Aanpassen 

Evalueren 
effect m.b.t. 

lifecycle 
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Vurenhout of 

aluminium? 
Een goed voorbeeld van denken in levensduurkosten is de keuze voor een vurenhouten kozijn of 

een aluminium kozijn . De aanschafkosten van een vurenhouten kozijn liggen velen malen lager . 

Echter wanneer je kijkt naor de gehele levensduur van een project, don heeft een vurenhouten 

kozijn veel meer onderhoud nodig en is veel eerder aan vervanging toe. De keuze voor een 

goedkopere optie kan in de toekomst don ook erg ongunstig uitvallen . 

Niet alleen voor de opdrachtgever is het van belong dot er gestuurd wordt op de 

levensduurkosten van een project. Bij een ge·integreerd contract zoals bij DBFMO wordt het 

opdrachtnemende consortium verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en exploitatie voor 

een periode van ongeveer 25 jaor. Voor hen is he! don ook van belong dot zij v66r bieding al 

enigszins grip hebben op de kosten die zij goon maken gedurende deze periode . 

Levenscycluskosten De focus op levensduurkosten is in een aantal Europese landen al zeer gebruikelijk. Zo is in 

in Europa Engeland sinds de invoering van PFI (private finance initaitives) in de jaren tachtig, al een trend 

ontstaan richting het denken in levensduurkosten. Moor ook in de Scandinavische landen is het 

al zeer gebruikelijk om de levensduurkosten vroegtijdig in een ontwikkelingsproces mee te 

nemen. Noorwegen is hier duidelijk koploper in. Door is het bij publieke gebouwen zelfs wettelijk 

verplicht bij ontwerp de levensduurkosten mee le nemen. Er zijn don ook verschillende 

methoden en kostenmodellen waormee de levensduurkosten vrij nauwkeurig berekend kunnen 

worden. (Regieraad bouw, 2006) . 

Levenscycluskosfen In de praktijksituatie brengt het sturen op de levensduurkosten een aantal veranderingen tijdens 

in Europa 

4.4 

het ontwerpproces met zich mee. Zo is ook kennis van exploitatie, beheer en onderhoud nodig. 

Er wordt dus een integrale benadering van het ontwerp gevraagd. Dit heeft als gevolg dot 

portijen integraal dienen samen te werken om le komen tot een gunstige bieding qua 

levensduurkosten . 

De levensduurkosten-benadering heeft wel als consequentie, dot keuzes vaak voor de ene portij 

meerwerk en voor de andere partij minderwerk betekenen. Even terugkomend op de keuze 

tussen aluminium of vurenhouten kozijnen. Hierbij zal de aannemer bij aluminium waorschijnlijk 

hogere investeringskosten met zich meebrengen en dus ook meer wins!, terwijl di! voor de 

onderhoudsportij betekent dot zij een stuk minder onderhoud hebben. De keuze dient uiteraord 

rationeel gemaakt le worden op basis van de meest gunstige aanbieding. Echter kan dit nog 

weleens tot confliclen leiden binnen de samenwerking . 

Samenwerking vanuit de disciplines 
Binnen he! consortium zullen vele disciplines ontwerpers, adviseurs, aannemers . 

facillitymanagement, installateurs. investeerders, onderhoudsportijen enz. samenwerken. Door 

deze verschillende disciplines binnen een team samen te brengen ontstaan verschillende 

mogelijkheden tot optimalisering, waardoor een betere prijs-kwalileitverhouding geleverd kan 

worden. Hierbij zal vanaf een loket de klant worden bediend. Doordat risico's niet tussen de 

disciplines worden doorgeschoven moor gezamenlijk worden opgepakt, tracht men de kans op 

onverwachte tegenvallers le minimaliseren. (Goossens, 2006) Bij het samenwerken tussen de 

verschillende disciplines kunnen kennis. kunde en middelen van alle betrokkenen benut worden 

om samen op een efficiente wijze tot de meest optimale oplossing le komen . 
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4.5 

4.6 

4.7 

Deflnilie integraal 

onlwerp 

Meerwaarde integraal samenwerken 
Vanuit een organisatie wordt de opdrachtgever bediend, waardoor er klantgerichter kan 

worden gewerkt. Risico's worden niet, zoals in het traditionele proces doorgeschoven, moor 

gezamenlijk beheerst, wot de kans op risico's verkleind. De kennis en kunde van de verschillende 

betrokken partijen worden gebundeld waardoor het mogelijk wordt op een efficiente wijze te 

komen tot oplossingen (Janssen, 2002). Bijvoorbeeld door gebruik van uitvoerings-, beheer- en 

exploitatiekennis tijdens het ontwerp, waardoor de ontwerpende partijen gezamenlijk kunnen 

komen tot een in prijs-kwaliteitverhouding haalbaar ontwerp. lnstrumenten en 

productiemiddelen kunnen door toepassing van integrale samenwerking effectiever worden 

gebruikt en beter worden afgestemd (Zaal, 2003). Door afstemming van elkaars werkzaamheden 

wordt er minder dubbelwerk verricht. 

Samenwerkingsvormen en contractvormen 
In hoofdstuk 2. 'Metamorfose van de Bouw' van de Toelichting is de groei naar andere 

samenwerkingsvormen en contractvormen kenbaar gemaakt. Er zijn de afgelopen decennia 

verschillende contractvormen ontwikkeld waarbij kennis van uitvoering en ontwerp 

samengevoegd worden, zoals Bouwteam, Turnkey, D&B, General Contracting etc. Volgens 

Huijbregts (2002) onderscheidt integraal samenwerken zich van deze contractvormen door de 

integratie van het procesmanagement. 

lntegraal ontwerpen 
Het onderzoek is afgebakend op samenwerking tijdens de planvormingsfase van de DBFMO-

samenwerking. De planvormingsfase kan grotendeels gezien worden als de ontwerp- of 

conceptontwikkelingsfase. Dot er integraal samengewerkt zal worden is in de voorgaande 

paragraven al duidelijk geworden. Nu wordt het proces van integraal samenwerken tijdens de 

ontwerpfase in veel literatuur ook wel 'integraal ontwerpen' genoemd (Goossens, 2006; Zaal, 

2004; Zeiler, 2004). Over integraal ontwerp zijn meerdere benaderingswijze in omloop. Zaal (2004) 

geeft in een publicatie bij afronding van zijn lectoraat de volgende definitie van integraal 

samenwerken: 

'lntegraaf ontwerpen is een denk- en werkwijze die betrekking heeft op het totafe proces van 

bedenken, ontwerpen, produceren, impfementeren, instafferen, gebruiken, onderhouden en 

herbergen van producten, diensten en processen. fntegraa/ ontwerpen is het zodanig inrichten 

van de ontwerpprocessen dot er zoveef mogefijk toegevoegde waarden wordt gecreeerd.' 

Ondanks dot deze definitie tamelijk groot is, geeft het wel een duidelijk en volledig beeld van de 

verschillende definities die integraal ontwerpen beschrijven. Uit de definitie volt op te maken dot 

binnen de DBFMO-samenwerking ook gedaan wordt aan 'integraal ontwerpen' . 
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5 . 

Gebrek aan kennls 

en ervaring 

Samenwerkingsvormen 
In de voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden dot steeds vaker gekozen wordt voor het 

integraal ontwikkelen van vastgoedobjecten. Deze keuze wordt niet alleen gemaakt door grote 

concerns, moor ook door de kleine en middelgrote organisaties. In veel branches is de 

noodzaak tot integraal samenwerken al eerder ontstaan . 

Dit komt deels voort uit de noodzaak van concentratie op kerncompetenties en flexibiliteit. Om 

te kunnen blijven concurreren was specialisatie nodig om research en development op een 

gedetailleerd niveau te brengen. (Porter, 1985) (Godde en Shenota, 2000) Het belong van 

integraal samenwerken is no de parlementaire enquete 'bouw' steeds sterker toegenomen. Na 

de parlementaire enquete is de bouwkolom goon inzien dot samenwerking een oplossing zou 

zijn tot vele problemen. Moor ook ontwikkelingen in technologie, groeiende complexiteit van 

projecten, de wereldmarkt en daaruit voortvloeiende concurrentieverhoudingen hebben ervoor 

gezorgd dot het aantal samenwerkingsverbanden. zowel in de bouw, als in andere sectoren zijn 

toegenomen (Nooteboom, 1998). Opvallend is wel dot de bouw in deze groei achterloopt op 

vele andere sectoren. Waar di! mee te maken heeft is niet geheel duidelijk, waarschijnlijk is de 

complexiteit en uniekheid van bouwprojecten een van de oorzaken hiervan . 

De theorieen van onder andere Porter (1985), om aan te sturen op primaire activileiten, hebben 

ertoe geleidt dot er steeds meer een focus gelegd word op kerncompelenties van organisaties. 

De focus op kerncompetenties is don ook goed terug te vinden in de publieke sector. Zij 

besleden steeds meer projecten uit middels aanbestedingsmodellen die afwijkend zijn van de 

lraditionele vorm. Veel activileiten worden daarbij aan de private sector 'de markt ' 

overgelaten. De DBFMO-aanbesteding is hier een duidelijke voorbeeld van . 

Mel integrale samenwerking zoals in DBFMO-consortia, is in de Nederlandse Utiliteitsbouwsector 

nog weinig ervaring opgedaan. Zoals hierboven geschetst, heeft in vele branches de omslag 

naar het werken op kerncompetenties en hel aangaan van samenwerkingsverbanden met 

andere organisaties, al eerder plaatsgevonden. 

In vele branc hes heeft de omslag naar hel werken op kerncompetenties en het aangaan van 

samenwerkingsverbanden met andere organisaties, al eerder plaatsgevonden. In sommige 

branches is al ruime ervaring opgedaan met integrale samenwerkingsverbanden. Veel 

ervaringen die hieruit volgen zouden ook van toepassing kunnen zijn op de DBFMO

samenwerking. Om een vergelijking hiertussen te kunnen maken, zijn in dit hoofdstuk de 

kenmerken van de DBFMO-samenwerking vergeleken met de kenmerken van een aantal 

multidisciplinaire samenwerkingsvormen. Dit om vervolgens de aandachtspunten van deze 

samenwerkingsvormen te kunnen onderzoeken . 

Fusie, (bedrijfs)overname, outsourcing, partnering, allianties en nog veel andere 

samenwerkingsvormen worden genoemd in de literatuur. Er worden legio verschillende termen 

gebruikt om een samenw erkingsverband te benoemen, wot soms erg verwarrend kan werken. Er 

zijn verschillende samenwerkingsvormen met elkaar vergeleken, om le kijken welke vormen veel 

overeenkomsten hebben met de DBFMO-samenwerking. Al snel is in samenspraak met een 

aantal experts gekozen voor het uitdiepen van twee verschillende vormen, namelijk: partnering 

en allianties . 

Oil zijn a lien benamingen voor een samenwerkingsvorm waarbij verschillende competenties / 

disciplines worden samengevoegd 
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5.1.1 

5.1.2 

5. 1.3 

C o-specialisatie 
Met Co-specialisatie wordt bedoeld: een kunde en aanvullende specialisme combineren en 

hiermee meerwaarde bereiken door synergie tussen deze specialismen (Doz, 1999). Volgens de 

theorie van Doz ( 1999) kan een integraal samenwerkingsverband, zoals een DBFMO-consortium, 

getypeerd worden als een Co-specialisatie samenwerking. Er wordt namelijk specifiek gekozen 

voor samenwerking tussen versch1llende disciplines die elkaar aanvullen en waarmee 

gezamenlijk gekomen wordt tot een totaaloplossing . 

Beheersaspecten afkomstig uit de verschillende theorien met betrekking tot Co-specialisatie 

zouden don ook gehanteerd kunnen worden voor lntegrale samenwerkingsverbanden zoals 

DBFMO . 

Solution networks 
Een solution network is een samenwerking waarbij partners vanuit aanvullende goederen en 

diensten (disciplines) zowel horizontaal als verticaal samenwerken om een klantspecifieke 

oplossing te bieden. Waarbij de samenwerking pas vanuit een specifieke vraag vanuit de markt 

actief wordt. (De Man, 2004) Volgens de typologie van de Man (2004) kan een DBFMO

consortium ook gezien worden als een solution network . 

Partnering en ollionties 
In de literatuur is veel spraakverwarring over de termen partnering en allianties. In sommige 

gevallen wordt het gebruikt als synoniemen, door andere worden allianties gezien als een 

onderdeel van partnering . 

Al sinds de jaren tochtig wordt er in andere industrieen veelvuldig gewerkt in allionties en 

portnerschoppen. Deze begrippen zijn ontstoon in de Amerikoonse outo-industrie om antwoord 

te geven op de zware concurrentiedruk vonuit Japan. In de jaren tochtig zijn deze 

somenwerkingsvormen over komen wooien richting de bouwindustrie. Voorol in Ameriko, 

Engelond en Austrolie zijn deze vormen al enkele molen toegepast. Hierbij gebruiken bedrijven 

partners om kennis te delen, te ontwikkelen of om toegong te krijgen tot de competenties en 

netwerken van de partner. De oondocht voor de somenwerkingsvormen is in de jaren negentig 

olleen moor toegenomen en ze zijn niet meer weg te denken in de huidige economie. Deze 

olliontierevolulie is duidelijk zichtboar in het dogelijks !even. Zo heb je de Senseo, de BeerTender 

en McDonolds met hoar Disney happy meals. Woarbij we het nog niet eens hebben over de 

meer onzichtbore ollianties zools in de computerindustrie, woarbij netwerkbeheerders, 

softwareleveronciers en hardwareproducenten somenkomen bij de ontwikkeling van een 

computer. (De Mon, 2006 en Dyer J.H .. en Nobeoko K., (2000) 

De bouwindustrie heeft twee duidelijk onderscheidende kenmerken in vergelijking met vele 

ondere sectoren. Ten eerste is de bouw een behoorlijk vrooggestuurde markt, de opdrachtgever 

zoekt nomelijk een oplossing voor zijn of hoar probleem. Hierdoor word! de rol van de 

opdrochtgever in he! olgemeen anders ingevuld. Hier ontstoat don ook de eerste 

sprookverwarring. In de bouwsector wordt veelol gesproken over een partnering of ollionties 

wonneer de opdrochtgever nouw belrokken wordt bij de ontwikkeling van het project. 

(Woerkum, 2001) Echter wordt in de olgemene theorie over ollionties niet direct gesproken over 

het wel of niet belrekken van opdrochtgevers, moor veel meer over het verschil in hoeveelheid 

partners en of he! een meer tijdelijk of permanent korokter heel!. Projectmotige (tijdelijke) 

partnering en ollionties zijn le beschrijven ols een somenwerkingsvorm voor een specifiek project 

waorvoor een multidisciplinoir team wordt somengesleld uit verschillende orgonisoties, woorbij 

partijen vonuit individuele belongen een gemeenschoppelijk doel nastreven. Deze 

samenwerkingsvormen stoppen in principe no ofronding van he! project en zijn de van lijdelijke 

aard. De projectoverstijgende vormen van partnering en ollianties hebben een meer strategisch 

karakter en hebben een permanente doorlooptijd. (Arts en Heijden, 2005; Quist, 2006)De 

samenwerking binnen DBFMO-consortia zijn tot nu toe veelol van projectmotige en dus van 

tijdelijke oard . 
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5.2 

Veel omschrijvingen van ollionties kennen veel overeenkomsten met omschrijvingen over 

partnering. Het grote verschil is dot veelol genoemd wordt is dot bij ollionties de partners niet 

olleen een team vormen moor ook nog een orgonisotie. Hierbij wordt door Quist (2006) moor 

ook door Von Woerkum (2001) en Arts en Von der Heijden (2005) oongegeven dot door de 

vorming van een orgonisotie (olliontie) een tweede verschil ontstoot omdot de partners risico's 

goon delen terwijl bij een partnering de risico's worden verdeeld. Echter spreekt een oontol 

proktijk situoties dit tegen. In eerste instontie vongt de gehele orgonisotie (de olliontie) het risico 

op, echter worden er ook onderling tussen de partners controcten opgesteld woorbij de te 

definieren risico's weer onderverdeeld worden. Wot risicoverdeling betreft blijven het dus 

begrippen met veel overlap en overeenkomsten. 

Er bestoot !evens enige onduidelijkheid in de literotuur of de opdrochtgever wel of niet 

betrokken is binnen ollionties of partnering somenwerkingsverbonden. Sommige outeurs geven in 

hun definitie oon dot een opdrochtgever duidelijk ols partner betrokken is in de somenwerking, 

terwijl ondere literotuur hier niet over spreekt. Opvollend hierbij is dot literotuur met betrekking tot 

ondere industrieen don de bouw veelol de opdrochtgever er niet bij betrekken en literotuur over 

de bouw dit wel doet. Omdot er verschillende literotuur, zowel uit de bouwsector ols buiten de 

sector gebruikt is, wordt hier verder geen onderscheidt in gemookt. 

Multipartnerallianties 
Veel literotuur en onderzoek goat over ollionties tussen twee partners, moor er zijn ook ollionties 

woorin diverse partners porticiperen, oftewel multiportnerollionties. Een klein deel van het oontol 

ollionties die in totool plootsvinden zijn multiportnerollionties. Zo is in de IT-sector moor 173, in de 

telecom 133 en de finonciele sector 153 procent multiportnerollionties (De Mon, 2006) . 

Volgens De Mon (2006) zijn multiportnerollionties tussen portijen uit de IT-sector met portijen 

doorbuiten duidelijk groeiend. Vook goon portijen middels een multiportnerolliontie 

somenwerken om oon gezomenlijke productontwikkeling le doen. Een ondere reden kon ook de 

verbintenis van kleinere portijen zijn om een grote portij te beconcurreren . 

Bij DBFMO vroogt de opdrochtgever een ge'lntegreerd pokkel van oplossingen in en rondom 

hoar gebouw. Hierbij zullen de verschillende partners don ook ofsproken goon moken om 

tezomen tot een bieding te komen en de klontwens zoveel mogelijk te vervullen. Er wordt zelfs 

een nieuwe orgonisotie opgericht voor een project (Special Purpose Company I Joint Venture) . 

Volgens De Mon (2006) is de Tolentgroep; een somenwerking tussen onder ondere ISS, Strukton, 

lmtech en KPMG voor de DBFMO oonbesteding van het Montaigne Lyceum, een 

multiportnerolliontie. Doorbij geeft De Mon oon dot deze DBFMO somenwerking verschilt van de 

trodilionele somenwerking, omdot de verschillende disciplines hier doodwerkelijk gezomenlijk tot 

een product komen. In een interview geeft Dhr. de Mon (2006) extra oon dot de somenwerking 

die plootsvindt binnen DBFMO-consortio te zien is ols een multiportnerolliontie . 
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STU E TE EN AANDACHT PU TE 

Het begrip 'samenwerken' heeft een prettige en positieve klonk en het lijkt in eerste instantie een 

eenvoudig iets. ledereen is bekend met dit begrip, moor er wordt beperkt nagedacht over de 

exocte inhoud. Tot stand brengen, vormen, uitbreiden, behouden en verbeteren is allemaal 

noodzakelijk om de gewenste doelstelling van het samenwerken te bereiken. Over de 'horde 

formele kant' kunnen vaok duidelijke ofspraken op papier gezet worden, moor voor de 'zachte 

en informele' kont zijn er amper papieren wetten op te stellen 
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6. Opportunisme 
Opportunistisch gedrag wordt veelal genoemd als een van de grootste boosdoeners voor het 

falen van een integraal samenwerkingsverband (De Man, 2006; Nooteboom, 1998: Williamson 

1985). In dit onderzoek is de volgende werkdefinitie van opportunisme gehanteerd: 

Opportunisme omvot hondelingen tegen het belong van de partner en tegen de letter of geest 

van een overeenkomst ols de gelegenheid zich voordoet, met woor nodig behulp van leugens 

of het verbergen van de woorheid . 

Lindenberg (2000) stelt dot er fwee algemene doelstellingen te onderscheiden zijn waaraan 

opportunisme ten grondslog ligt. Als eerste doel, het voorkomen van verlies, oftewel myoop 

opportunisme. Ten fweede verkrijgen van winst, middels het binnenhalen van kennis, mocht, 

geld etc., wot ook wel strotegisc h opportunisme wordt genoemd. Onderscheidt tussen deze 

twee vormen van opportunisme is van belong omdat voor beheersing en sturing voor beide 

vormen andere mechanismen voorhanden zijn (Lindenberg, 2000) 

Opportunisme kan leiden tot grote schade en stoat hooks op de doelstelling van samenwerken . 

De neiging en ruimte tot opportunisme wordt be'lnvloed door informele aandachtspunten zoals, 

vertrouwen, betrouwbaarheid, commitment. reputatie, persoonlijk korokter etc . (Nooteboom, 

1998: Williamson, 1985). Opportunisme kan destructieve consequenties hebben voor integrole 

samenwerkingsverbanden en diegene die met integrale samenwerkingsvormen bezig goon, is 

het don ook aan te raden een goed begrip te hebben van opportunisme en de mogelijkheden 

om dit te beperken . 
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7. 

7.1 

7.1.1 

7.1.2 

Vertrouwen 
Wanneer gesproken wordt over het aangaan van een relatie wordt vrijwel altijd gesproken over 

het belong van vertrouwen. Velen zullen don ook beamen dot vertrouwen, zowel in persoonlijke 

als in zakelijke relaties, een belangrijke menselijke waarde is (o.a. Lewicki, McAllister en Bies, 1998; 

Gambetta, 1988; Robbins, 2001; Scott, 2001 ). Uit de vele interviews met betrekking tot DBFMO en 

integraal samenwerken, komt het belong van vertrouwen don ook veelvuldig naar voren (o.a. 

IV-2, 2006; IV-3, 2007). Scott (2001) bekrachtigd dit met zijn studie naar partnering en allianties in 

de Europese bouwsector. Hij komt tot de conclusie dot er een waarneembaar verband is tussen 

de mate van vertrouwen tussen de teamleden en het succes van de samenwerking. Teamwork 

is volgens Scott zelfs niet mogelijk wanneer er geen vertrouwen bestaat in de bekwaamheid en 

betrouwbaarheid tussen de partners . 

Er wordt dus veel over vertrouwen gesproken, moor het blijft een zweverig begrip. Om een beter 

vat te kunnen krijgen op dit complexe aandachtspunt is getracht in de volgende paragraven 

meer voeten en handen hieraan te geven . 

lnitieel, cognitief en affectief vertrouwen 
Cullen (2002) maakt een onderscheidt tussen het vertrouwen bij de vertrouwer en de 

betrouwbaarheid van de vertrouwde. Binnen een samenwerkingsverband is degene die 

vertrouwd altijd een persoon, terwijl het object van vertrouwen zowel een persoon als een 

organisatie kan zijn . Om het begrip vertrouwen van een tamelijk vaag, gevoelsmatig begrip 

operationeel bruikbaar te maken wordt door (Klein Woolthuis, 1999) onderscheidt gemaakt 

tussen drie basisvormen van vertrouwen: 

lnitieel vertrouwen 

Cognitief vertrouwen 

Affectief vertrouwen 

lnitiee/ vertrouwen 
Het initiele vertrouwen heeft te maken met de basishouding van personen ten opzichte van 

andere. De ene persoon zal iemand al snel in vertrouwen nemen en zal dit bijstellen wanneer het 

tegendeel blijkt, terwijl de ander eerst bewijs nodig heeft alvorens hij iemand in vertrouwen 

neemt. Het initiele vertrouwen betreft een persoonliJk karaktertrek die niet snel bij te stellen is. 

Personen die minder snel geneigd zijn iemand te vertrouwen zullen minder snel tot samenwerking 

overgaan. Het initiele vertrouwen kan bovendien ook gericht zijn op de organlsaHecultuur. Er zijn 

organisaties die gefocust zijn op het aangaan van samenwerkingsverbanden, terwijl andere 

deze het liefs! uit de weg goon. Vaak heeft het initiele vertrouwen betrekking op de angst voor 

de onbekwaamheid of onbetrouwbaarheid van een partner. (Robbins, 200 l ; Klein Woolthuis, 

1999) 

Cognitief vertrouwen I betrouwbaarheid 
Het cognitieve vertrouwen heeft betrekking op de betrouwbaarheid van een partner . 

Betrouwbaarheid uit zich in bijvoorbeeld; het nakomen van afspraken, leveren van een goede 

kwaliteit, op tijd leveren en betalen enzovoorts. Dit vertrouwen kan opgebouwd worden door 

met elkaar samen te werken . 

Dit hoeft echter niet. Betrouwbaarheid kan namelijk ook aangeduid worden in andere vormen. 

lo kan men kijken naar de reputaHe van de partner, moor ook naar verschillende waarmerken 

zoals certificaten, diploma's enzovoorts. 

De basis van een betrouwbare reputatle komt voort uit verschillende aspecten zoals: karakter, 

normen, gewenning, emoties, verleden, gebrachte offers, etc (Nooteboom, 1998) . Het doen van 

concessies en het laten varen van opportunlsme speelt hierin een grote rol en kan een 

betrouwbare reputatie opleveren. Partners zullen bij het gevoel een betrouwbare partner te 

hebben zelf ook minder snel overgaan in opportunistisch gedrag. Wat ook logisch is, aangezien 

je zelf ook sneller voor je eigen belangen kiest als je het gevoel hebt dot de ander dot ook zou 

doen. (Cullen, 2000) 
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Er bestaat altijd de dreiging dot er zich een grote kans voordoet dot een partij ervoor kiest zijn 

betrouwbare reputatie op te geven voor een 'gouden kans'. De keuze tot opportunisme zal een 

mengsel zijn tussen verschillende motieven, de band met de partner, de grote van beloning voor 

opportunisme en het karakter dot de betreffende persoon heeft. (Nooteboom, 1999) 

Het cognitieve vertrouwen zal toe- of afnemen wanneer de partners elkaar beter leren kennen 

en begrijpen. Wanneer, partners positieve ervaringen hebben, zal het samenwerkingsproces 

steeds soepeler goon verlopen en men zal gemakkelijker afspraken kunnen maken. Men raakt 

dus vertrouwd met de partner. (Robbins, 200 l ; Klein Woolthuis, 1999) 

Affectief vertrouwen 
De laatste vorm van vertrouwen die hier onderscheiden wordt is het affectief vertrouwen. Dit is 

de meest algemeen besproken vorm van vertrouwen. Het wordt veelal aangeduid als 'het 

klikken tussen mensen' , 'goed met elkaar door een deur kunnen' of 'elkaar mogen' etc .. 

Volgens Klein Woolthuis ( 1999) is dit gebaseerd op gevoelens als genegenheid en loyalitelt. 

Het affectieve vertrouwen is een zeer persoonlijk gevoel en kan geheel los staan van het 

cognitieve vertrouwen. Men kan elkaar dus mogen, moor geen zaken met elkaar willen doen, of 

andersom. (Robbins, 2001; Klein Woolthuis, 1999) 

Processen van vertrouwen en wantrouwen 
Binnen (complexe) integrale samenwerkingsverbanden speelt vertrouwen een essentiele rol (o.a . 

De Man, 2006; IV-2, 2007, Klein Woolthuis, 1999). Wanneer we vertrouwen beter bekijken is waar 

te nemen dot vertrouwen gezien kan worden als twee tegengestelde processen, namelijk de 

cyclus van wantrouwen en de cyclus van vertrouwen (zie figuur 9-1). Het vertrouwen van een 

persoon is grotendeels gebaseerd op het gedrag van een ander en het ontwikkelt zich 

naarmate de samenwerking voortduurt. (Cullen, 2000) 
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De figuren hierboven zijn een simpele weergave van het proces van vertrouwen en 

wantrouwen. Deze hebben een opslingerend effect. Dit kan positief uitpakken, als bijvoorbeeld 

een partij vertrouwen schenkt, dot beloond ziet en vervolgens nog meer vertrouwen schenkt . 

Wanneer vertrouwen heerst, heeft dit een positief effect op een aantal aandachtspunten die de 

relaHe be'lnvloeden. Zo zal de openheld tussen partners toenemen, men zal gemakkelijker taken 

aan elkaar afstaan (delegeren van verantwoordelijkheld) Moor ook zal men waarschijnlijk 

gemakkelijker iets van elkaar oannemen, waarmee gezamenlljke besluitvormlng bevorderd 

wordt. Verder zal men zich met meer overtuiging commltteren aan een samenwerking met een 

partner die men vertrouwd. Door de uitwisseling van informatie, het geven van vertrouwen, door 

te delegeren en door gelijkwaardigheid in besluitvorming, geeft men de partner het gevoel van 

waardering en betrokkenheid (commitment). Volgens Klein Woolthuis (1999) kan hiermee de 
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1.2.1 

7.3 

1.3.1 

Controledrang 

doelmatigheid en creativiteit van de samenwerking sterk toenemen. Als de samenwerking op 

deze manier goed verloopt, zal het vertrouwen verder toenemen en de samenwerking zich 

bevinden in een positieve spiraal van opbouwend gedrag. (Cullen, 2000) 

"Vertrouwen komt te voet en goat te poord" is niet voor niets een algemene wijsheid, die hier 

nogmaals benadrukt wordt. De cyclus van vertrouwen kan namelijk zeker ook negatief 

uitpakken. Men spreekt don van de cyclus van wantrouwen. Bijvoorbeeld wanneer veronderstelt 

wordt dot een partner zich opportunistisch zal gedragen, zou kunnen leiden tot opportunistisch 

gedrag bij de ander. Het omgekeerde (negatieve) proces kan don plaatsvinden . 

Bij wantrouwe wordt het vaak moeilijker om tot overeenstemming te komen. Partijen zullen een 

afwachtende houding aannemen en niet willen investeren, voordat men aanneemt dot de 

andere partij dit ook doet. Door deze houding kunnen onderhandelingen moeizamer verlopen 

(conflicten). waardoor de efficientie van de relatie geschaad wordt en de productiviteit zal 

afnemen. Bovendien kan door toename van wantrouwen een soort van 'hokken in het zand' 

mentaliteit ontstaan. 

Door wantrouwe in competenties en gedrag van partners zal men eerder geneigd zijn over te 

goon tot controle en monitoring van de partner. Daarnaast zal men de beslissingen naar zich toe 

willen trekken, waardoor er een eenzijdige besluitvorming plaatsvindt. Dit alles geeft andere 

partijen het gevoel geen vertrouwen le krijgen, wot leidt tot vervreemding en een 'wij-zij' 

mentaliteit. Dit vermindert weer het vertrouwen en daarmee is de cirkel rond . 

Selffulfilling prophecy 
Bij vertrouwen en wantrouwen dient goed gelet te worden op het gevaar van de zogenaamde 

self-fullfllllng prophecy. Waarmee bedoeld wordt dot een verkeerde interpretatie uiteindelijk kan 

leiden tot uitkomst van deze interpretatie. (Cullen, 2000) 

De procesmanager dient ervoor te waken dot partijen in een sneltrein tempo hun vertrouwen 

verliezen door een aantal misverstanden en opeenvolgende percepties. Hierbij kan spraken zijn 

van een irrationele bewustzijnsvernauwing waarbij juist de procesmanager als onafhankelijke 

derde ervoor zou moeten waken dot partijen opportunistisch gedrag goon vertonen . 

Omgang met vertrouwen 
Het belong van vertrouwen kan per samenwerking behoorlijk verschillen en is bijvoorbeeld 

afhankelijk van de belangen die gemoeid zijn met de samenwerking, de intensiteit van de 

samenwerking en de omgeving waarin de samenwerking plaatsvindt. Er zijn altijd kleine 

onregelmatigheden in een relatie die vertrouwen in elkaar noodzakelijk maken (Blomqvist, 2002). 

Over het algemeen zal vertrouwen een grotere rol spelen wanneer de belangen en intentie van 

de samenwerking toeneemt. Dit vertrouwen is don noodzakelijk om de onbekende risico's zoveel 

mogelijk gezamenlijk op te pakken. Relaties die gebaseerd zijn op een hoge mate van 

vertrouwen zijn gekarakteriseerd door wederzijdse afhankelljkheld en sterke banden. (Wicks et 

al, 1999; Rosseau, 1998) Er zijn verschillende manieren om beter om te goon met vertrouwen en 

een vertrouwensband le versterken . 

Control of trust? lnitieel vertrouwen 
Het initiele vertrouwen goat over de basishouding van een persoon of organisatie voor het 

aangaan van een vertrouwensband. Dit heeft onder andere le maken met de persoon zelf of 

de organlsatlecultuur. Beide zijn niet makkelijk op korte termijn te veranderen. 

Personen en organisaties die weinig initieel vertrouwen hebben zullen moeilijker een 

samenwerkingsrelatie aangaan. In eerste instantie kunnen personen hierop geselecteerd 

worden. Teveel van deze personen leidt tot een stroperig lopend samenwerkingsproces, echter 

kunnen deze personen de samenwerkingspartners ook scherp houden. Tijdens de partnerselectte 

kan hier ook rekening mee gehouden worden door de organlsatlecultuur van de partners in 

ogenschouw te nemen . 
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7.3.2 

7.3.3 

7.3.4 

Het initiele vertrouwen kan leiden tot een grote controledrang, of zelfs het uit handen nemen 

van werkzaamheden, omdat men het gevoel heeft dot de partner onbekwaam is . 

Voor een projectmanager in het 'traditionele' bouwproces is het denkbaar dot deze 

controledrang een positieve eigenschap is. Partijen hebben ieder hun eigen 

verantwoordelijkheden en zullen gecontroleerd worden deze naar contractuele overeenkomst 

uit te voeren. 

Wanneer we daarentegen spreken over een integrale samenwerking, waarvoor de informele 

kant van het samenwerkingsproces van groter belong is, kan deze houding juist leiden tot 

strubbelingen. Door teveel uitoefening van controle, weinig uithanden geven van beslissingen en 

werkzaamheden etc. geeft andere partijen het gevoel dot er geen vertouwen is in hun 

expertise . 

Leidinggevende en vertrouwen 
De initierende personen (procesmanager I projectdirecteur) binnen een integrale samenwerking 

spelen een cruciale rol in het slagen van de samenwerking. Ten eerste moet de leidinggevende 

persoon vertrouwd worden door zijn partners anderzijds draagt hij in he! team als een van de 

eerste uil verlrouwen te hebben in de samenwerking en de partners . 

Uit interviews blijkt dot wanneer de leidinggevende weinig verlrouwen heel! in de competenties 

van zijn partners, he! gevaar dreigt deze een te grote controle uitoefenl op de partners . Dit kan 

duidelijk een negatieve stempel op de samenwerking drukken. De leidinggevende trekt door 

een laag initieel vertrouwen veel beslissingen en werkzaamheden naar zic h toe. Oit waarschijnlijk 

uit angst voor onbekwaamheid en onbetrouwbaarheid van anderen, moor ook omdat hij/zij 

denkt het 'beter' te kunnen. Partners I teamleden voelen zich hierdoor niet gewaardeerd, 

vertrouwd en bekwaam genoeg gevonden. Het commitment en vertrouwen binnen een team 

kan hierdoor al snel wegvallen . 

Per team is afhankelijk in hoeverre een hierarchisch dominante leider nodig is. De integrale 

teams waarover gesproken wordt bestaan uit diverse veelal hoogopgeleide specialisten 

waarvan een hoge mate van eigen inbreng verwacht wordt. Teveel macht en hierarchie vanuit 

de leidersrol kan deze personen ertoe bewegen dicht le slaan en niet meer aan het project deel 

te willen nemen (c ommitment). He! is don ook aan le raden de leidinggevende 

(projectdirecteur I proc esmanager) hierop le selecteren . 

Versterken van betrouwbaorheid: cognitief vertrouwen 
Cognitief vertrouwen, of betrouwbaarheid heel! weer een hele andere benadering nodig don 

affectief vertrouwen. He! goat hierbij voornamelijk erom dot men vertrouwen krijgt in de 

(zakelijke) competenties van de partner (Klein Woolthuis, 1999) . 

Om het cognitieve vertrouwen te versterken kunnen partijen een bedrijfspresentatie geven en 

referenties uitwisselen. Met openheid spreken over capaciteit en werkwijze is hierbij van groot 

belong. Oit zou tijdens de opstartfase van he! project kunnen plaatsvinden en eventueel zalfs 

tijdens de stratbljeenkomst. 

Daarnaasl dient men ervoor te zorgen dot de eigen reputatie van zowel de organisatie als 

p ersoon goed is en hoog gehouden wordt. Bijvoorbeeld door afspraken no te komen, op tijd 

aanwezig le zijn en c onsistent gedrag le vertonen. (Cullen, 2000) Het is ook mogelijk eerst te 

starten met een weinig eisend project, alvorens men besluit over te goon lot een complexere 

vorm van samenwerken . (Klein Woolthuis, 1999) Hiermee kan eerst een goede repulatie en 

vertrouwensband opgebouwd worden, voordat gestart wordt aan een projec t met een hoge 

complexiteit die veel van vertrouwen in elkaar hebben vraagt. 

Versterken van de vertrouwensband: affectief vertrouwen 
Het affectief vertrouwen, oftewel elkaar mogen en aardig vinden, kan bevordert worden door 

persoonlijk kennis te lat en maken (Klein Woolthuis, 1999) Zo kunnen teambulldlngsessles van 

informele aard van pas komen. De essentie hierbij is dot personen iets te weten komen van prlve 

kant van de betreffende persoon. Wellicht ontdekken zij gelijkenissen in hobby's, persoonlijke 
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7.3.5 

7.3.6 

situaties of iets dergelijks. Deze informele aspecten kunnen een zeer positieve uitwerking hebben 

op het ontwikkelen van het affecfieve verlrouwen . 

Vertrouwen komt van bovenaf! 
He! geven van verlrouwen leidl dus waarschijnlijk lot meer verl rouwen, lerwijl een 

verlrouwensbreuk vaak negalieve en desastreuze gevolgen heel! voor de relalie (Klein 

Woollhuis, 1999). Vanaf de hogere regionen en management van een organisalie dienl he! 

gevoel van verlrouwen in partners en in slaagkans van de samenwerking naar het tocfische en 

operalionele niveaus uitgedragen le worden. Hier begint en volt of stoat de vertrouwensband 

tussen partners en leamleden mee. ( 

Onafhankelijke partij / klankbordgroep 
Wanneer partners elkaar niet verlouwen zullen ze elkaars werk willen controleren, echler uil d i! 

vaak in discussies en schaadt hef hiermee he! vertrouwen in elkaor (negalieve cyclus). Voor 

cruciale beslissingen en werkzoomheden (zoals financien bij DBFMO) kan men een 

klankbordgroep en onafhankelijke adviseurs inhuren. Deze hebben geen directe belongen bij 

de samenwerking en worden daarom veelal als betrouwbaar gezien . 

lnstrumenten: Partnerselectie, selectie van personen, transparantie, startbijeenkomst, 

teambuilding, gebruik van onafhankelijke partijen. stimuleren van vertrouwen . 
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8. Commitment 
Een ander aandachtspunt omtrent samenwerkingsrelaties is 'c ommitment'. In het Nederlands 

loot dit zich het makkelijkst vertalen als 'verbintenis' of 'verbondenheid'. De Dikke van Dale (2006) 

vertaalt het als 'het zich betrokken tonen bij en medeverantwoordelijk voe/en voor een bepaa/d 

project'. De mate waarin jewel of niet verbonden (gec ommitteerd) bent met de relatie is een 

sterke voorspeller voor het voortbestaan van deze relatie. Weinig verbonden zijn met een relatie 

vergroot de kans op het afbreken van de relatie. Een hoge mate van verbondenheid 

daarentegen biedt een grate kans op een gezonde relatie. (Mohr en Spekman 1994; 

Nooteboom, 1999) 

Een grate waarde van commitment kan leiden tot een mindsetting, waarbij partijen hun 

individuele en gezamenlijke doelstellingen kunnen behalen, zonder opportunlstfsch gedrag te 

vertonen. Daarnaast uit commitment zich in de mate van inzet en investering in de 

samenwerking. (Cullen, 2000) Uit vele onderzoeken kan zelfs geconcludeerd warden dot 

commitment een van essentiele aandachtspunten is voor het behalen van de doelstell ingen 

van een samenwerkingsverband (o.a . Rousseau, Sitkin, Burt , en Camerer, 1998; Nooteboom, 

1999) . 

De mate van commitment aan een samenwerking wordt door een aantal verschillende 

factoren bepaald. Zo zijn tevredenheid in combinatie met de beschikbaarheid van 

alternatieven, en de mate waarin ge'investeerd is in de relatie belangrijk. Daarbij stoat of volt de 

mate van commitment volledig met hoe de partner persoon/llk tegen al deze factoren aankijkt. 

Waar immers veel waarde aan wordt gehec ht tell zwaarder mee. (Nooteboom, 1999) 

Commitment en Commitment en vertrouwen warden regelmatig in een adem genoemd. Het goat daarbij niel 

vertrouwen direct om financieel commitment en he! bijdrage in capacileil, moor om het gevoel van 

verbondenheid met de samenwerking. (Cullen et al, 2000) Wanneer partijen weinig verlrouwen 

in elkaar hebben zullen zij waarschijnlijk afwachtend reageren en minder c ommitment tonen in 

de samenwerking. Anderzijds door het tonen van commitment en het inzetten van capaciteit en 

middelen, toont men vertrouwen in de samenwerking en de partner, wot een opslingerend 

effect heeft. 

8.1 

8.1 .1 

8.1.2 

Versterken en behouden van commitment 

Verschillen in commitment 
Het kan voorkomen dot er verschil bestaat in commitment van partners. Zo kan een klein bedrijf 

veel waarde hechten aan de relatie, terwijl dit voor het grate bedrijf misschien 'een van vele' 

samenwerkingsrelaties is. Dit verschil hoeft geen probleem le veroorzaken, moor het is echter wel 

verstandig onderling bekend le zijn in deze verschillen om le voorkomen dot er onredelijke 

verwachtingen ontstaan. (De Man, 2006; Klein Woolthuis, 1999) 

De mate van commitment kan bijvoorbeeld leiden tot welke prioriteit aan de samenwerking 

gegeven wordt. Het beschikbaar stellen van capaciteit is daarbij een van de indicatoren die 

commitment aangeven. Uit praktijksituaties blijkt dot scheve verhoudingen in het beschikbaar 

stellen van capaciteit kan leiden tot frustraties binnen teams. Door vooraf tijdens de 

partnerselectie te beoordelen of partners voldoende gecommitteerd zijn om deel te nemen aan 

he! project en verwachtlngen in commitment uit te spreken kan dit de samenwerking ten goede 

komen. (Cullen et al, 2000) 

Commitment overdragen 
Een hoge mate van commitment van een partner of teamlid kan het commitment bij een 

andere partner en teamlid versterken (Cullen et al, 2000). Als een partner gecommitteerd is aan 

de samenwerking, zal hij dit uiten in extra inzet en capaciteit. dit uit zich veelal weer in 

commitment vanuit de andere partners. Wanneer een leamlid bijvoorbeeld zijn commitment 

aan de samenwerking uit door overuren le werken, zet di! de andere partner waarschijnlijk ook 

aan zich extra in le zetten voor de samenwerking . 
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8.1.3 

8.1.4 

Volgens Cullen et al., 2000) heeft commitment dezelfde soort cyclische causaliteit als vertrouwen 

en kunnen partners elkaar versterken of verzwakken in commitment richting de samenwerking . 

Als management van de samenwerking (projectdirecteur) kan commitment verder uitdragen 

worden en daarmee de samenwerking versterken. Dit kan zich al in zeer simpele dingen uiten, 

zoals het altijd op tijd aanwezig zijn, tonen dot men bereid is zich extra in le zetten, tot zwaardere 

middelen als het extra ter beschikking stellen van middelen en capaciteit. Betrokkenen moeten 

zich dus bewust zijn dot zij door hun commitment uit le dragen, het commitment bij andere 

partijen kunnen versterken . 

Commitment achterbon 
Ook de achterban van de samenwerking dient zich bewust te zijn dot zij commitment uit kunnen 

dragn. Met de achterban van een samenwerking worden de indirect betrokkenen van een 

samenwerkingspartner bedoeld. Zo kan een bestuurder, leidinggevende of collega veel invloed 

hebben op de samenwerking door zijn of hoar contact met teamleden. Commitment aon de 

samenwerking vanuit de achlerban en don specifiek vanuit het hogere management, speelt 

een grote rol in samenwerkingsverbanden. Wanneer het management weinig affectie heeft met 

de samenwerking zal een teamlid waarschijnlijk zijn prioriteiten er ook niet volledig neerleggen. 

(Office Goverment Commerce, 2007) 

Commitment, vertrouwen en enthousiasme vanuit hoger management heeft effect door op het 

gehele team en zal ook duidelijk in het team gebracht moeten worden. Door vanaf hoger 

management in alle betrokken organisaties door middel van communicatie en gedrag, 

commitment voor de samenwerking uit te stralen, bevordert dit het commitment onder de 

teamleden . 

Woorborgen belongen 
Een partij participeert niet voor niets in een samenwerking. ledere partij heeft zo zijn eigen 

belangen voor deelname aan een samenwerkingsverband. Wanneer deze belangen geheel of 

gedeeltelijk verloren goon, wilt dot niet zeggen dot de partner direct de samenwerking 

beeindigt. Uit indirecte belangen zoals loyalltelt en betrouwbaarheld zou men deel kunnen 

blijven nemen aan de samenwerking . Moor ook contracten verplichten een partner veelal aan 

zijn deelname. 

Verlies van belangen leidt echter meestal wel tot hel inperken van inzet en capaciteit. Men 

verliest dus een slukje commitment aan de samenwerking, doordat er minder (directe, korte 

termijn) belangen bij gemoeid zijn. Zoals net genoemd kan dit leiden tot een negatieve cyclus in 

de samenwerking waardoor andere partners zich ook minder goon inzetten en commitment 

steeds verder wegebt. Hiervoor dient gewaakt le worden. (Cullen, 2000 uit: Beamish , Killing, 

Lecraw, & Morrison, 1994) 

Een goed voorbeeld hoe hiermee om te goon kwam voort uit de praktijk. Door een omvangrijke 

beslissing diende een partner een groot deel van hoar winst in te leveren en verloor hiermee een 

groot deel van hoar belangen . Het management hod dit op tijd door en heeft ten eerste een 

contractsaanpassing gedaan en ervoor gezorgd dot het verlies van deze belangen door de 

andere partners werd gecompenseerd. Daarnaast kreeg de partner een nieuwe rol waar hij zich 

nog wel gecommitteerd bij voelde. Hiermee is voorkomen dot er een dworsliggende, 

ongemotiveerde partij de samenwerking kon verstoren . 
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9 . 

9.1 

Gezamenlijke doelstelling 
Het aangaan van een samenwerkingsverband doet men om een bepaalde reden (doel). 

Volgens onder andere Spekman et al. ( 1998) en Brinkerhoff (2002) hang! het succes van een 

integraal samenwerkingsverband zelfs of van de gezamenlijke visie en doelstelling die partners 

delen. Onderzoek van Weldon en Weingart ( 1993) naar he! effect van de gezamenlijke 

doelstelling op de effectiviteit van de groep toont aan dot succesvolle teams hun doelstellingen 

in meetbare en realistische doelstellingen vertalen. Een duidelijke doelstelling brengt een team 

tot hogere resultaten . Als deze echter ontbreekt of vaag blijft. heeft de samenwerking vaak 

weinig kans van slagen, er is immers geen duidelijke reden om samen le werken . Jap (2003) 

geeft in zijn onderzoek aan dot overeenstemming en verenigbaarheid in de doelen. ervoor 

kunnen zorgen dot opportunistlsch gedrag kleiner wordt. En besluitvorming vergemakkelijkt. 

Weldon en Weigart tonen bovendien aan dot doelstellingen een bepaalde uitdaging in zich 

dienen te hebben. Een gezamenlijke doelstelling schept bovendien een relatle tussen partners, 

dot voor meer onderling commitment en vertrouwen zorgt (Robbins. 2001 ). Daarnaast versterkt 

een heldere doelstelling de communicatie en bes/uitvormlnq tussen partners (Weldon en 

Weigart. 1993). He! hebben van een gezamenlijke doelstelling is don ook een aandachtspunt . 

Voorkomen van strubbelingen door verschillen in doelstelling 
Belangrijk bij het opstellen van samenwerkingsdoelen is om alert te zijn op de eventuele 

verschillen tussen partners. De interpretatie en betekenis van de samenwerking kan per partner 

verschillen. De doelen van een samenwerking kunnen gericht zijn op drie niveaus; strategisch, 

tactisch en operationeel (Klein Woollhuis, 1999). Zo kan de gezamenlijke doelstelling voor een 

DBFMO-consortium het aanbieden van de winnende bieding zijn. De deelnemende aannemer 

kan naast de operationele doelstelling werk binnen te halen, het strategisch doel hebben 

naamsbekendheid te krijgen binnen deze mark!. Terwijl het doel van een facilitaire dienst 

misschien alleen werk binnen halen is. Het is don ook belangrijk inzichl le hebben in deze 

verschillen. Wanneer deze verschillen te groot zijn kan dit leiden tot verschil in inzet van partijen. 

(Klein Woolthuis. 1999) Verschillen in doelstellingen tussen de partners zullen vrijwel altijd 

voorkomen. Te grote verschillen moeten echter vermeden warden. 

Openheid He! naar elkaar open formuleren van de doelstellingen kan van belong zijn voor het verloop van 

de samenwerking. Partners weten zo beter waar ze aan toe zijn en wot ze van elkaar kunnen 

verwachten. Om dit te bereiken zijn volgens Wipple en Frankel (2000) goed gestructureerde 

procedures nodig die duidelijk gecommuniceerd warden met de betrokkenen. 

• Partnerseleclle Tijdens de partnerselectie kunnen de doelstellingen die eventuele partners bij de samenwerking 

• 
• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 

hebben meegenomen warden. Hierop kan beoordeeld warden in hoeverre de doelstellingen 

verschillen en of dit bezwaarlijk is voor de samenwerking. 

Startbljeenkomst Niel alle teamleden zullen betrokken zijn bij deze partnerselectieprocedure. Daarnaast word! 

tijdens de partnerselectieprocedure voornamelijk gekeken naar doelstellingen van de (moeder) 

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

doelstellingen van teamleden zijn daarin niet meegenomen. Deze zouden in het opstarten van 

het project meegenomen kunnen warden, bijvoorbeeld lijdens de startbijeenkomst . 

Monitoren en evalueren van de doelstellingen 

Zoals hierboven genoemd is het succes van de samenwerking deels gebaseerd op de 

daadkracht van de partners tot he! komen tot uitvoering van verwachtlngen . Dus de uitvoering 

van de doelstellingen van de samenwerking. Goed gedefinieerde doelstellingen zijn nodig om 

vervolgens elkanders prestalies le kunnen meten (Whipple en Frankel. 2000) 

Wanneer tekortkomingen of onregelmatigheden geconstateerd warden zal geevalueerd 

moeten warden of de partner wel voldoende capaciteit en middelen heeft om aan deze 

doelstellingen te voldoen. He! Office of Goverment Commerce (2007) stelt het hebben van een 

gezamenlijk meetbare doelstelling zelfs als een van de krilische aandachtspunten binnen 

integrale samenwerkingsverbanden . 
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10 . 

10.1 

Deflnltle 

Openheid 
Openheid is een aandachtspunt dot veel aangehaald wordt wanneer het goat over 

samenwerken in de bouw. (Regieraad bouw. 2007) Moor ook wanneer gesproken wordt over 

integrale samenwerkingsverbanden wordt openheid veelal aangegeven als een van de kritische 

aandachtspunten (Bennet en Jayes. 1998; De Man. 2006; Goverment Commerce. 2007) . 

Openheid wordt als een breder begrip gezien don transparantie. Het vereist namelijk niet alleen 

een informatiestroom van de organisatie naar de betrokkenen (transparantie). moor ook een 

omgekeerde beweging, waarbij de organisatie open stoat voor de informatie en relevante 

aangelegenheden van de betrokkenen (PSIBouw. 2005) 

Naast dot openheid in informatie vaak noodzakelijk is om functioneel te kunnen samenwerken . 

schept informatiedeling en open omgaan met elkaar. onderling vertroowen en commitment. Het 

bevordert dus de relatle en teamband in een samenwerking. (PSIBouw. 2005) 

Transparantie 
PSIBouw heeft vanuit de Regieraad Bouw grootschalig onderzoek verricht naar transparantie 

binnen bouwprojecten. Transparantie is volgens PSIBouw (2005) een onderdeel van openheid . 

Openheid wordt als een breder begrip gezien omdat het niet alleen een informatiestroom van 

de organisatie naar de betrokkenen vereist (transparantie). moor ook een omgekeerde 

beweging waarbij de organisatie open stoat voor de informatie en relevante aangelegenheden 

van de betrokkenen. PSIBouw (2005) hanteert in hoar onderzoek de volgende definitie voor 

transparantie: 

'Een transparante organisatie verstrekt inzicht in zaken die voor betrokkenen relevant zijn. Oil 

inzicht is noodzakelijk voor de betrokkenen om goede ofgewogen bes/issingen te nemen en 

verontwoording of te kunnen leggen. Betrokkenen betreffen degenen wiens belangen 

bei'nvloed worden door de transacties. zoa/s leveranciers, werknemers. klanten, concurrenten, 

de overheid en het publiek in brede zin ' . 

Volgens PSIBouw heeft transparantie twee kanten, nomelijk: handelen en houding. De 

handelingskant betreft het bieden van informatie over allerlei aspecten die de organisatie 

aangaat. De juiste informatie maakt het handelen van de onderneming controleerbaar en 

toetsbaar . 

Transparantie is echter ook een kwestie van houding. Men moet ook de innerlijke motivatie en 

neiging hebben om open te willen zijn. Als deze ontbreekt. blijft transparantie halverwege sleken, 

omdat niet alle vormen van transparantie afgedwongen kunnen worden. Transparantie als 

houding is een vorm van lntegritelt. De wijze waarop integriteit en transparantie met elkaar 

samenhangen, bestaat echter nog onduidelijkheid . 

Transparantie betekent volgens de Bruijn et al (2004) dot de partijen kunnen nogaan of het 

samenwerkingsproces integer is en hun voldoende kansen biedt. Wanneer een proces 

ondoorzichtig is en partijen dus niet weten wot de afspraken zijn is dit een voedingsbodem voor 

onderling wantrouwe met als gevolg meer confllcten en blokkademachten . 
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10.2 Versterken openheid en transparantie 
Transparantie vergroot de controleerbaarheid en draagt bij aan het creeren van vertrouwen 

tussen de verschillende partners in een samenwerkingsproces door het handelen toetsbaar te 

maken. Openheid is voor partijen die deelnemen aan een multidisciplinaire samenwerking 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 het partijen stimuleren dit ook te doen. Openheid 

en transparantie hebben veel te maken met vertrouwen. Wanneer een goede vertrouwensband 

opgebouwd is zullen partijen elkaar eerder van gevoelige informatie voorzien. In het 

voorgaande hoofdstuk met betrekking tot vertrouwen stoat hier het een en ander over 

toegelicht. Vooral teambulldlngsessles zullen hier een positieve bijdrage in leveren. Daarnaast 

kan een partij openheid bij andere creeren door zelf open om te goon met gevoelige 

informatie . 
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11. l 

Teamwork 
Dot samenwerking in teams van toegevoegde waarde is binnen een integraal 

samenwerkingsproces bestaat doorgaans weinig discussie over. Voor de kwaliteit van de te 

leveren aanbieding is het van belong dot personen met verschillende disciplines en 

vaardigheden goed op elkaar afgestemd worden om te komen tot de gewenste synergie en 

waardecreatie. (Bouwkennis. 2007; Robbins, 2001) Toch is uit interviews en beschouwing van de 

praktijk gebleken dot in de huidige bouwpraktijk de aandacht hiervoor in de meeste gevallen le 

gering gebleken. De zogenaamde formele thema's zoals procedures, contracten, 

vergaderfrequentie, planning, budget etc. krijgen vaak voorrang op de informele aspecten van 

de samenwerking, zoals teambuilding, teamsamenstelling etc. Echter blijkt uit veel 

praktijksituaties en brede lheoretische benaderingen dot investeren in de 'sociologische' 

informele kant van de samenwerking snel wordt terugverdiend . 

Een groep mensen is nog geen team! 

Veelal wordt een samenstelling van een groep mensen al snel bestempeld als een team. Een 

team is echter geen team als het woord 'team' eraan gegeven word!. He! kenmerk van 

teamwork is dot de samenwerking leidt tot synergie, dus het resultaat is meer don de som der 

delen van individuele prestaties. Helaas is dit geen mathematische wijsheid, moor een soort van 

betovering. Helaas is deze synergie niet op bestelling of met een bepaalde receptuur te 

verkrijgen. Een groep mensen smeden tot team vraagt begrip voor de eerder genoemde 

sociologische aandachtspunten. He! positieve effect van teamwork word! volgens Nooteboom 

( 1998) regelmatig onderschat bij grootschalige activileiten. 

Elk team ontwikkelt zich met een bepaalde spontaniteit. Dus zonder een bewuste inspanning, 

echler kunnen teams ook geholpen worden zich le ontwikkelen en de kwalileil van de 

samenwerking te verbeleren (Bel bin, 198 l). In de volgende paragraven word en verschillende 

inslrumenten en vaardigheden behandeld die teamwork bevorderen en versterken . 

Definitie van een team 
Met een team wordt bedoeld : Een team is een (klein) aantal mensen (een groep), dot bij elkaar 

is gebracht, om een gemeenschappelljk doel te bereiken en het in grote lijnen eens is over de 

weg naar di! doel. Behalve een gemeenschappelijk doel en een gedeelde visie over de 

aanpak, dienen de verschillende teamleden elkaar zoveel mogelijk aan le vullen. Voor he! goed 

functioneren van een team, dienen er !eden in he! team le worden opgenomen, die in 

meerdere of mindere mate, dezelfde individuele belangen hebben, kortom: het teambelang 

dient te stroken met de verschillende individuele belangen. Verder dient er sprake le zijn van 

een gedeelde verantwoordelljkheld en aansprakelijkheid . 

Een afgeleide term is teamwork, waarmee gedoeld wordt op de prestatie van he! team, eerder 

don de opgetelde individuele prestaties. Essentieel is, dot met een team gepoogd word! 

synergie te bereiken, men probeert te bewerkstelligen dot he! geheel meer is don louter de som 

der delen. Samenwerking stoat centraal bij het fungeren in een team. 'Twee weten meer don 

een' en 'Samen staan we sterker' zijn gevleugelde uitspraken, welke van toepassing zijn op 

samenwerking en fungeren in een team. Hekel punt bij he! fungeren in een team is dot het 

teambelang, he! gemeenschappelijke doel, niet altijd parallel loop! met de verschillende 

individuele belangen. Dan word! duidelijk dot he! geheel in essentie loch een verzameling van 

delen is . (Verhaar, 2003; Robbins, 2001) 
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Het samenwerken in teams met meerdere andere organisaties uit verschillende disciplines, wordt 

ook wel cross-functioneel of integraal samenwerken genoemd (zie figuur 12-1). (Robbins, 2001) 

l ..... { 
? 

I \ __ 

Probleemoplossend 
team 

I 

fro 
Zelfmanagement 

team team 

Figuur vrij overgenomen van Robbins, 2001 

11.2 

Binnen DBFMO-consortia word! er voornamelijk multidisciplinair samengewerkt, oftewel in 

crossfunctionele teams. Dit maakt het teamwork tamelijk complex van aard. (Robbins, 2001) 

Teamsamenstelling 
De samenstelling van een team is erg bepalend voor het functioneren ervan. Echter blijkt de 

kwalileil niet alleen gegarandeerd te zijn door het selecteren van !outer knappe koppen . 

De selectie van teamleden vindt momenteel in de praktijk vaak plaats op basis van 

vakinhoudelijke kennis en beschikbaarheid. (Liebergen, 2007) De samenwerking binnen teams 

kan verbeterd worden door op andere aspecten don alleen op expertise van teamleden te 

selecteren. (Belbin, 1981) Verhaar (2003) gee ft meerdere eisen aan waarop een team samen te 

stellen is, namelijk: 

Status: He! team moet binnen hoar omgeving enige status hebben om voldoende 

draagkracht te krijgen voor de ontwikkeling van het plan. Vaak wordt deze status bepaald 

door het teamlid met de meeste status. 

Vertrouwen: Het team moet voldoende vertrouwen krijgen binnen hoar omgeving. Dit geldt 

vooral bij projecten die in een later stadium beroep doen op deze omgeving. Hiervoor dient 

enerzijds deze omgeving voldoende en op tijd worden ge"informeerd anderzijds kan he! 

verstandig zijn een aantal sleutelfiguren vanaf begin op te nemen in het team om dit 

vertrouwen te winnen . 

lnhoudelijke deskundigheld: Er moet voldoende deskundigheid in zowel de breedte als 

diepte aanwezig zijn in het team. Verhaar geeft hierbij aan dot "Deskundigen soms de 

neiging hebben een probleem of vraag te verengen naar eigen vakgebied 

(probleemreductie) ." Het is daarom van belong dot de deskundigen zich voor elkaar open 

slellen, want juist in de synergie tussen de teamspelers ligt de kracht van een team . 

Evenwicht tussen individuen: Dus de individuele soc iologische eigensc happen van 

teamleden moeten deels op elkaar aansluiten en aanvullen. Dus op welke manier maken 

teamleden hun persoonlijke kenmerken bruikbaar in het team . 

De eerste drie selectie eisen zijn redelijk goed te overzien en worden in de praktijk vaak ook 

toegepast. De laatste, dus de selectie op sociologische teamrol zie je in de bouwpraktijk minder 

vaak toegepast worden. Verhaar (2003) geeft aan dot het meest effectieve team samengesteld 

is uit verschillende teamrollen, waarbij sommige teamrollen door meerdere personen vervult 

kunnen worden. Hierbij kan wel een ondersc heidt gemaakt worden tussen 'onmisbare' en 

'misbare ' teamrollen. Ook moet erop gelel worden dot wanneer teamrollen 

oververtegenwoordigd zijn, dit kan botsen. Om hier zorg voor te dragen zijn de volgende 

instrumenten geselecteerd : 
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11.2. 1 

, 1.2.2 

In ter-persoonlijke vaardigheden 
Volgens Goossens (2006) en vele andere is de bereidheid integraal samen te werken een 

belangrijk aandachtspunt voor het samenwerken in teams. Dit wordt in hoofdstuk 10 beaamt; 

Mensen met een hoog initieel vertrouwen zijn namelijk eerder bereid in een team samen le 

werken en presteren in een team vaak beter. Ook volgens organisatiepsycholoog Robbins ( 

2005) zijn uitblinkende teams samengesteld uit personen die de voorkeur hebben in teams 

samen te werken. Daornaast zijn volgens Robbins goede inter-persoonlijke vaordigheden zoals, 

conflicthantering, luisterend vermogen en empathisch vermogen van teamleden van groot 

belong. 

Uit de praktijksituatie komt echter naor voren dot he! vinden van de juiste personen, die 

vakbekwaam genoeg zijn en beschikbaor. al moeilijkheden genoeg oplevert. Theoretisch gezien 

is het dus een mooie optie om personen te selecteren op basis van hun inter-persoonlijke 

vaardigheden. Echter is dit praktisch gezien vaak erg moeilijk, vooral aangezien sommige 

portijen nog weinig aan dergelijk soort samenwerkingsprocessen hebben deelgenomen en deze 

personen niet simpel voor handen hebben. Goossens (2006) geeft in zijn onderzoek naor 

integraal ontwerpen, als advies mee dot bij de bekendmaking van de opdracht een 

competentieprofiel toegepast kan worden voor het vinden van de geschikte personen . 

Omdat gebleken is uit verschillende praktijksituaties dot de inter-persoonlijke vaordigheden van 

teamleden zo'n belangrijk aandachtspunt is en organisaties moeite hebben personeelsleden 

hiervoor le vinden, is het volgende hoofdstuk hier specifiek aan geweid . 

Teamrolinstrumenten: Be/bin en het Eneagram 
Een team samengesteld uit de beste specialisten hoeft niet een winnend team le zijn. Moor hoe 

komt het dot zoveel teams, samengesteld uit zeer getalenteerde individuen, falen, terwijl teams 

die met veel bescheidener talenten zijn toegerust, harmonieus en succesvol opereren? Dit heeft 

te maken met de teamrollen die personen vanuit hun persoonlijke karakter innemen . 

Het begrip 'teamrol' is ge'lntroduceerd door Dr. M. Belbin in 1981. Hij onderzocht twee decennia 

long de psychologische wetmatigheden die van invloed zijn op het goed en bevredigend 

samenwerken van teams. Belbin's onderzoek leidde tot het Teamrol Model. Teamrol 

Management is een praktisch en constructief model dot een aantal begrippen en technieken 

omvat die dienen om inzicht te verschaffen in hoe teams werken en hoe hun effectiviteit 

vergroot kan warden. 

Een van de meest in de literatuur besproken teamrolinstrument is don ook de test van Belbin, 

moor ook het Eneagram is een geschikt instrument om teamrollen le testen. Beide instrumenten 

zijn wetenschappelijk breed gedragen teamrol instrumenten die vooral bij bedrijfkundige 

managementstudies veel draagvlak verkrijgen. 

Om als team goed te kunnen functioneren is een goede afstemming van verschillende 

individuele voorkeuren voor het vervullen van een teamrol gewenst (Belbin, 1981; Robbins, 200 1) . 

Het samenstellen van een ideaal team zal daorentegen om verschillende red enen in de praktijk 

niet eenvoudig zijn. Zo wordt in de praktijk een jaor van tevoren bekend dot organisaties goon 

samenwerken in een consortium, moor de invulling van teamleden afhangt van de waan van 

de dog. (IV-6, 2007) Dus wie kan, heel! tijd en welke prioriteit wordt aan het project gegeven om 

bepaalde personen erop in te zetten. Het is daarbij moeilijk een teamrolanalyse te gebruiken 

voor het samenstellen van een team . 

De resultaten van een teamrol analyse kunnen er echter wel toe leiden een beter inzic ht te 

krijgen in het functioneren van een team (Boudewijn, 2007; Verhaar, 2003). Hieruit volgt 

bijvoorbeeld wie in een rol concurreren en welke rollen over of ondervertegenwoordigd zijn . 

Daorbij kan gekeken warden hoe he! beste hiermee om te goon . 
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11.3 

MBTI 

11.4 

11.4.1 

11 .4.2 

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

en zwakke kanten. Tevens is he! belangrijk om te weten met wot voor team je te maken hebt. 

Over het algemeen is een groep techneuten bijvoorbeeld anders don een groep kunstenaars . 

De techneuten zullen vaak snel naar een oplossing willen werken, terwijl kunstenaars eerder aan 

een brede gedachtegang werken. Hierbij is het belangrijk dot het team zich hiervan bewust is. 

Een teamanalyse instrument die zich al veelvuldig heeft bewezen is die van Myers en Briggs; de 

MBTI (Myers Briggs Type Indicator) Onder andere Ronco ( 1998) noemt MBTI een geschikt 

instrument om te gebruiken gedurende de startbijeenkomst van een projec t. 

Het geeft inzicht in de kwoliteit en volkuilen van een team en geeft 16 types die het gedrog 

voorspe/len dot men onder druk vertoont. Na he! evalueren van de uitkomsten per teamlid, 

waarbij de teamleden elkaar beter leren kennen. zal het groepstype bepaald worden. He! 

groepstype geeft meer inzicht in de vaardigheden en zwakten van he! team: is het resultaat 

gericht, hoe verloopt de besluilvorming etc. Belangrijk is wel om le weten dot voor het gebruik 

van MBTI licenties nodig zijn . 

Team building 
Een zorgvuldig samengesteld team is nog niet direct een goed presterend team. Een team heeft 

namelijk lijd nodig zich verder te ontwikkelen tot een effeclieve en efficiente samenwerking. Het 

ontbreken van vertrouwen, uit de hand lopende confllcten, versnipperde belongen, ontbreken 

van commitment kunnen deze leamontwikkeling doen stagneren. Talloze studies tonen aan dot 

pas samengestelde groepen zich vaak volgens een bepaald patroon als team ontwikkelen. Om 

teamontwikkeling te bevorderen zijn er meerder instrumenten voorhanden een aantal hiervan 

zijn hieronder weergegeven . 

Teamwork stimuleren van bovenaf 
Zoals vaker genoemd is teamwork is gekarakteriseerd door vertrouwen en openheld, waarbij 

wins! en risico's worden gedeeld en collec tief worden benaderd in het team. Klink! simpel en 

logisch, moor in de praktijk is het een stuk moeilijker. Door als hoger management een voorbeeld 

te geven hoe te acteren in een team en commitment te tonen aan partners kan tot een positief 

effect leiden bij de andere teamleden. Samenwerking binnen een team kan stagneren wanneer 

partners niet open zijn in hun verwochtingen, de doelen en een gezamenlijke overeenkomst over 

de algemene doelstelling . 

Teambuilding ac tiviteiten 
Teambuilding is een essentieel onderdeel van teamwork. Teambuilding word! ingezet als middel 

om de effectivileit en de onderlinge (informele) binding van een team le versterken . 

Een bekende vorm van teambuilding zijn leamuitstapjes of survivaltrainingen. Stuk voor stuk 

gericht op he! verbeteren van de onderlinge sfeer. Prima initia tieven, moor de noemer 

'teambuilding' is misplaatst als he! bij incidentele ac tiviteiten blijft. Voor teambuilding is meer 

nodig. Denk aan het gezamenlijk formuleren van doelstellingen, het maken (en realiseren!) van 

planningen en he! vaststellen van prestatienormen. Onderlinge verhoudingen kenmerken zich 

door oog en oor voor elkaar: respect en waardering voor elkaars talenten en inbreng. De 

bedoeling is om d e banden tussen de teamleden aan te halen en de 'team spirit' te verbeteren. 

lnformele 'socia le' uitjes verhogen volgens Bennet en Jayes ( 1998) het vertouwen tussen 

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

druk presteren hebben soms een rustmoment nodig waarbij men op sociaal vlak weer met 

elkaar om kan goon in plaats van met serieuze projec tzaken bezig le zijn. Daarnaast zorgt 

teambuilding voor vertrouwen en commitment bij de teamleden wot nodig is voor goede 

c ommunic atie in de samenwerking (Arts en Van der Heijden, 2005) . 
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11.4.3 

11.4.4 

11.4.5 

Er zijn zeer veel manieren om aan teambuilding te werken. Van zeevissen en paintballen, tot luxe 

diners, kookworkshops of gelijksoorlige projecten bezoeken . Uit onderzoek naar 

multipartnerallianties (De Man, 2006) maar ook uit diverse interviews is gebleken dot de 

samenstelling van teamleden om verschillende redenen zelden stabiel is. Doorstroming van 

verschillende teamleden en partners is hierbij gebruikelijk, waardoor er steeds weer 

opgebouwde relaties worden afgebroken en moeten worden opgebouwd. Het is don ook 

belangrijk om hier periodiek aandacht aan te besteden. (Robbins, 2001) Het levert vaak een 

positieve bijdrage aan de sfeer binnen een team. Je kunt dus beter aan het begin van een 

project gaan uiteten don aan he! eind van he! project, zoals 'traditioneel' vaak het geval is . 

Kennismakingsoefeningen 
Wanneer er intensief samengewerkt goat worden in teamverband, is het van belong elkaar zo 

snel mogelijk informeel te leren kennen. Zo worden drempels verlaagd en ontstaat er meer 

openheld onder de teamleden. Bovendien weet men meer over elkaars achtergrond en zo 

ontstaat er meer begrip voor elkaar. (Boudewijn et al, 2007) 

Hiervoor zijn een zeer groot aantal kennismakingsoefeningen bedacht waarvan er een aantal 

opgenomen zijn in bijlage ................... Deze oefeningen zijn over het algemeen het beste toe te 

passen in de beginfase (opstartbijeenkomst) van het project. Wei dient er goed nagedacht te 

worden op welk moment en met welke leden deze oefeningen verricht worden. Het heeft 

bijvoorbeeld geen zin als een stuurgroeplid en een lid van het ontwerpteam elkaar beter leren 

kennen als zij elkaar gedurende het verdere proces niks met elkaar te doen hebben . 

Agenda startbijeenkomst 
Bij aanvang van de planvormingsfase komen nieuwe partners en personen bij elkaar. ledereen 

zal nog wot onwennig zijn en is druk met het (intern) opstarten van het project. Om iedereen met 

een gezamenlijk vertrekpunt van start te laten goon kan een startbijeenkomst georganiseerd. 

Ronco ( 1998) geeft in zijn onderzoek naar partnering en allianties aan dot het gebruik maken 

van vier instrumenten tijdens de startbijeenkomst van een project, een grote hoeveelheid 

strubbelingen tijdens het proces kunnen worden voorkomen: 

Met alle sleutelfiguren in het proces de communicatie aandachtspunten doornemen . 

Duidelijkheid verkrijgen van de individuele en gezamenlijke doelstellingen en deze 

verwoorden in een Goals Statement. 

Ontwikkelen van diverse communicatie procedures. 

Onderling vertrouwen en begrip opbouwen tussen de partners door het gebruik van 

instrumenten als Myer en Briggs. 

Kennismakingsoefening . 

Oog voor informele kant, teambuilding 

Projec t/ocatie 
Een opvallende uitkomst uit meerdere interviews is dot het regelmatig gebruik maken van een 

projectlocatie als zeer positief werd ervaren door verschillende teamleden. Bij een aantal 

projecten werd er wel veelvuldig vergadert op een locatie, moor verder werkte iedere discipline 

hoar werkzaamheden veelal vanaf eigen organisatie verder uit. Echter toen teamleden niet 

alleen wanneer het nodig was op een locatie tewerk gingen, maar ook 'eigen' werkzaamheden 

gingen verrichten vanaf deze locatie, werd dit als erg positief ervaren. Leden leerden elkaar op 

een informele wijze kennen, konden directer over problemen praten en er ontstond veel meer 

een collegiale band . 
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11.5 Evaluatie Team effectiviteit 
Voor het meten van de teameffectiviteit heeft Motionconsult een teammonitor samengesteld 

(zie bijlage) Hierbij werkt men met de vijf aandachtspunten binnen teamwork van Lencioni. Deze 

teammonitor kan middels een eenvoudige vragenlijst ingevuld worden door de teamleden . 

Waar vervolgens een scorelijst van de organisatie en de individuele teamleden uitkomt. Deze 

resultaten kunnen eventueel besproken worden en afspraken gemaakt worden hoe hieraan le 

werken. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar de volgende vijf oorzaken die Lecioni noemt als 

oorzaken die kunnen leiden tot disfunctioneren van een team: 

Vertrouwen 

Conflicten 

Betrokkenheid (commitment) 

Verantwoordelijkheid 

Resultaten 
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12 . Persoonlijkheid 

Samenwerken is mensenwerk! 

Zowel uit de verschillende interviews en literatuur volgt dot de personen binnen een 

samenwerkingsverband het succes van de samenwerking bepalen. (o.a. IV-3, 2006; IV-7, 2006; 

Goossens, 2006; Robbins, 200 l) 

Onder andere de organisatiepsycholoog Robbins (2002) noemt daarbij het karakter van de 

personen en hun inter-persoonlijke voardigheden van groots belong voor het slagen van 

teamwork . De persoonlijkheid bepaald hoe iemand functioneert binnen een team, in hoeverre 

hij afsproken nakomt, bereidt is zich voor het team in le zetten, anderen vertrouwen durft le 

geven etc. Tijdens vele interviews werden meerdere onder persoonlijkheid vallende punten 

genoemd, dot het belong ervan nogmaals onderstreepte . 

Praktijksituatle Uit de praktijksituatie komt naar voren dot het vinden van de juiste vakbekwame personen, niet 

altijd even gemakkelijk is. Men is veelal bekend dot de gewenste inter-persoonlijke 

vaardigheden voor een integraal samenwerkingsproces verschillen van die voor een 

'traditioneel' bouwproces. Daarbij geeft de praktijk aan met een tegenstrijdigheid le kampen. 

Een complex integraai project vroagt namelijk behoorlijk veel kennis van een discipline, wot 

voldoende aanwezig is bij de vaak oudere werknemers. Deze zijn veelal jaren actief geweest in 

dit 'traditionele' bouwproces en zijn dikwijls hierdoor gevormd. Werknemers met voldoende 

expertise hebben dus weinig in dergelijk soort samenwerkingsprocessen deelgenomen en uit 

in terviews blijkt dot dit enige problemen voor het samenwerkingsproces kan opleveren . 

Bovendien heeft de omgeving van deze personen deze ervaring ook niet opgebouwd . 

Sommige spreken zelfs van een cultuur verandering die nodig is voor deelname aan integrale 

samenwerkingsprocessen. De bouwsector heeft uiteindelijk loch jaren met een zogenaamde 

'c laimcultuur' le kampen gehad, waarbij men elkaar eerder tegenwerkte don samenwerkte en 

vertrouwen soms ver le zoeken was . 

Omdat gebleken is uit verschillende praktijksituaties dot de inter-persoonlijke vaardigheden van 

teamleden zo'n belangrijk aandachtspunt is en organisaties moeite hebben personeelsleden 

hiervoor te vinden, is dit beschouwd als een apart aandachtspunt. 
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12.1 lnter-persoonlijke vaardigheden 
Uit praktijksituaties blijkt dus dot vele organisaties moeite hebben de juiste mensen te vinden die 

binnen integrale samenwerkingsverbanden goed kunnen functioneren. Moor aan welke eisen 

dienen deze werknemers don te voldoen? 

Er zijn verschillende studies verricht met betrekking tot, integraal samenwerken, collaborative 

engineering, concurrent engineering, allianties, etc . Daarnaast is deze vraag voorgelegd aan 

zowel deskundigen als personen die veel in de praktijk hebben deelgenomen aan dergelijk soort 

samenwerkingsverbanden. 

Een belangrijke conclusie is dot deze medewerkers niet alleen overleg voeren met partners uit 

andere disciplines, moor ook goed met ze moeten kunnen samenwerken. Dit vraagt naast 

vakinhoudelijke kennis o.a. ook om vaardigheden op sociaal en communicatief gebied. De 

volgende inter-persoonlijke vaardigheden zijn uiteindelijk uit de verschillende interviews en 

literatuur naar voren gekomen: 

Kennis 

P0$1hel intlleel ~ertrouwen 
ae~lelt. 10 101 samenw ri<11n 

• 0 1 1nu111ea1111 
E.mpaJisctJ Yllf1TIO!I rm 
Fl ltlbe4 

• Acl1 v n 1nrt1 llelvolle houdlog 
• Cre tie! en cogn1Uef 

Samenwerkings 
vaardigheden 

Figuur somengesteld uit o.o. Knuimon, 2007: Koots e t a l, 2006; Huijbregts, 2003; Zoo l, 2004 

Het succes van een samenwerkingsverband kan men enerzijds vergroten door het selecteren 

van teamleden op basis van deze drie criteria en anderzijds middels het opleiden van 

werknemers in deze specifieke kennis en vaardigheden . 

.,, 
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13. Cultuur 
Binnen de samenwerking krijgen partners le maken met cultuurverschillen. Deze culturele 

verschillen bestaan op de drie niveaus, namelijk tussen organisaties, organisatieonderdelen 

(teams) en personen onderling. Culturele verschillen kunnen de samenwerking versterken, moor 

ook vertragen of zelfs doen blokkeren (Beugelsdijk, Noorderhaven en Koen. 2002) . Niettemin 

kunnen cultuurverschillen ook de mogelijkheid geven iets van elkaor le leren (Trompenaars en 

Hampden-Turner. 1997) . 

Organlsatlecultuur Uit verschillende interviews is gebleken dot er binnen DBFMO-consortia duidelijke verschillen 

tussen orgonisatieculturen word! ervaren. (o.a. IV-4, 2007; IV-6, 2007) Di! kan ook bijna niet anders 

Micro-cultuur 

13.l 

gezien de diversiteit aan deelnemende organisaties en personen. Deze organisatieculturen 

kunnen behoorlijk uiteenlopen. Zo kan de ene partner een zeer formele manier van omgang 

gewend zijn (financier. ontwikkelaor,) terwijl bij een andere partner een veel lossere en informele 

manier van omgang gebruikelijk is (architect, ontwerper). 

De Man (2006) geeft aan dot er binnen allianties een eigen micro-cultuur ontstaat. waorin zich 

specifieke normen en waarden ontwikkelen. Gedurende het onderzoek is dit ook waorgenomen 

binnen de DBFMO-consortia. Deze gezamenlijke micro-cultuur kan de reloties tussen partners 

versterken en vergroten (Robbins, 2001 ) . 

Een goed begrip van culturele verschillen vermindert de kans dot zij gedurende de 

samenwerking tot conflicten leiden (De Man, 2006) . Beugelsdijk, Noorderhaven en Koen (20021 

concluderen in hen onderzoek dot er een relatie bestaaf tussen organisatieculturele dimensies 

en het succes in samenwerkingsverbanden. Cultuur is don ook meegenomen als aandachtspunt 

binnen de integrale samenwerking. dit is wel opgesplitst in twee onderdelen namelijk: het 

ontstaan van een micro-cultuur binnen he! consortium en de organisatieculturele verschillen 

tussen de partners . 

Organisatiecultuur en de slaagkracht van samenwerken 
Door Beugelsdijk. Koen en Noorderhaven (2006) hebben in hun onderzoek aangetoond dot er 

een significante relatie bestaat tussen de cultuur van een organisatie en het succes voor het 

aangaan van een integrale samenwerking. Daorbij onderscheiden zij drie dimensies van 

organisatiecultuur die een duidelijk verband hebben met de slaagkracht van organisaties, 

namelijk: 

t . Sterke orientatie op lnnovatie versterkt de slaagkracht: Organisaties die gericht zijn op 

innovaties. hebben vaak een grote samenwerkingsgerichtheid. Verdieping leidt tot 

verbetering en verbreding tot innovatie, oflewel er word! meer over de grenzen van 

organisaties gekeken . 

2. Een stabiele betrouwbare cultuur slaagt beter in samenwerken: Mel een stabiele 

befrouwbore cultuur word! de mate bedoeld waarmee een organisatie de status-quo 

probeert le behouden en niet eenzijdig gericht zijn op groei. Deze organisaties zijn 

aantrekkelijk omdat ze voorspelbaar en betrouwbaar overkomen . 

3. Een resultaatgerichte cultuur presteert minder goed in samenwerklngsverbanden: De 

resultaat gerichte cultuur rich! zich voornamelijk op de uitkomsten (winsll die een 

organisatie met zijn werkzaamheden boekt. Dit lijkt het aangaan van integrale 

samenwerkingsverbanden le blokkeren . 

Bij bovenstaande moet wel als kantekening geplaatst warden dot het goat om het aangaan 

van integrale samenwerkingsverbanden. Voor het aangaan van bijvoorbeeld transactionele 

samenwerkingsverbanden, oftewel het 'traditionele bouwproces', kan verondersteld worden 

dot een resultaatgerichte culluur juist positieve uitwerking heeft. 
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13.2 Definitie organisatiecultuur 
Voor het begrip 'cultuur' zijn veel definities opgesteld. Van der Vlist ( 1992) geeft een overzicht 

van gemeenschappelijke kenmerken in die cultuurdefinities: 

Cultuur is iets dot door mensen wordt gedeeld. 

Cultuur wordt gedragen door mensen . 

Cultuur is aangeleerd. 

Cultuur is niet onmiddellijk zichtbaar, noch direct be'invloedbaar . 

Cultuur heeft een duurzaam stabiel karakter . 

In dit rapport wordt de definitie van Hofstede ( 1991) aangehouden, organisatiecultuur is: 'de 

coffectieve men tale programmering die de /eden van de ene organisatie onderscheidt van die 

van een andere.' De cultuur in een organisatie is over het algemeen een onderbewust gegeven 

zowel voor medewerkers als voor het management. loch bepaalt de organisatiecultuur voor 

een groot deel het succes van de onderneming. Door het formuleren van kernwaarden beoogt 

de onderneming intern en extern de cultuur le expliciteren. Juist door buitenstaanders wordt de 

cultuur vaak treffend waargenomen. Quinn en Cameron ( 1999) onderscheiden de volgende 

zichtbare aspecten van een organisatiecultuur: 

Gedragspatronen; organisatiecultuur uit zich in de wijze van omgaan met collega's, 

managers, klanten, aandeelhouders, maatschappelijke instellingen . 

Codes, voorschriften en dergelijke: Sociale normen zijn bijvoorbeeld neergelegd in CAO's en 

veiligheidsvoorschriften . 

Sleutelpersonen die de cultuur scheppen of in stand houden: In elke organisatie zijn mensen 

naar wie wordt opgekeken, die worden bewonderd en een soort standaard vormen voor 

anderen. 

Verhalen; In elke organisatie doen verhalen de ronde. Roddels en geruchten. Moor ook 

verhalen over hoe is gehandeld en door wie bij cruciale gebeurtenissen zoals de oprichting, 

fusies, crises . 

Symbolen; Huisstijl, logo's, huisvesting, interieur en kleding krijgen vaak aandacht als 

uitdrukkingsvormen van een organisatiecultuur. Ook de externe communicatie speelt hierin 

een belangrijke rol. 

De gedachte dot een organisatie een eigen persoonlijkheid heeft zoals personen, landen enz. is 

ontstaan in de jaren tachtig. Een organisatie ontwikkelt zijn eigen cultuur, wot een eigen leven 

goat leiden en effect heeft op het gedrag en van werknemers. Deze ontwikkeling wordt ook wel 

institutionalisatie genoemd. (Robbins, 2001) 

Een organisatie kan ook gezien worden als een eigen institutie. In de sociologie is een institutie 

een maatschappelijk patroon dot de individuen in die maatschappij programmeert volgens (al 

don niet bewuste) regels (Berger et al., 1976). Grote maatschappelijke organisaties, of manieren 

waarop de maatschappij is georganiseerd, vormen zulke instituties. Te denken volt aan 

organisatievormen die een wettelijke of staatkundige basis hebben: het rechtssysteem is een 

institutie, het politieke bedrijf eveneens en het onderwijs is weer een ander voorbeeld. Vaak zijn 

deze instituties voor een individu onmiddellijk als zodanig herkenbaar. Moor de maatschappij is 

ook op minder herkenbare wijzen georganiseerd. Zo volt de economie van een samenleving 

minder op als regulerend patroon voor de individuen, moor loch vormt zij een programma 

waarnaar die individuen hebben te leven. (Robbins, 2001) 

Als een organisatie institutionaliseert, goat het een eigen leven leiden. De organisatie ontwikkeld 

zijn eigen (informele) regels over wot gangbaar, gebruikelijk en fundamenteel gedrag is. (Powell, 

1991) Dus een organisatie ontwikkelt zijn eigen normen en waarden onder de werknemers, moor 

ook voor gedrag naar buiten de organisatie . 
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13.2.1 

13.2.2 

13.2.3 

13.3 

Normen en woorden 
Normen en woorden is het opleggen van restricties op gedrog, door het bevorderen van 

gemeenschoppelijke percepties en doelstellingen. Er zijn veel normen en woorden binnen veel 

culturen geboseerd op hetzelfde: zools positieve woordering van noostenliefde, woorochtigheid 

en vreedzoomheid, terwijl ogressie, liegen en bedriegen worden bestroft . Er zijn een oontol 

duidelijke normen en woorden, moor ook een groot oontol impliciete en stilzwijgende, normen, 

routines en gewoontes die heersen binnen orgonisoties. (Robbins, 2001) 

Subculturen 
De meeste grote orgonisoties (concerns) hebben een dominonte overheersende 

orgonisotiecultuur. Dot wil echter niet zeggen dot er binnen deze orgonisoties geen oporte 

culturen kunnen heersen. De meeste orgonisoties van enige omvong hebben noost hun 

dominonte cultuur verschillende subculturen. (Hofstede, 1991) 

De overheersende dominonte orgonisotiecultuur drukt zich voornomelijk uit in de kernwoorde 

van de orgonisotie. Doornoost hebben ofdelingen, werkmootschoppijen en bijvoorbeeld 

werkteoms ook hun eigen cultuur ontwikkeld die vook ondergeschikt is oon de kernwoorde van 

de dominonte cultuur. Zo kon de ene werkmootschoppij een open en op somenwerking 

gerichte cultuur hebben terwijl de ondere werkmootschoppij veel meer gericht is op zijn eigen 

orgonisotie. (Hofstde, 1991 J Dus ook DBFMO-consortio, die opgebouwd zijn uit led en ofkomstig uit 

verschillende orgonisoties zullen hun eigen cul tuur ontwikkelen . 

Internationale cu/tuur 
Niel olleen de orgonisotiecultuur is van invloed op de somenwerking, moor ook de notionole 

cultuur van partners. Internationale ollionties blijken bijvoorbeeld een stuk minder succesvol te 

zijn don ollionties tussen partners uit hetzelfde land. Internationale ollionties komen nomelijk uit op 

een succespercentoge van 393 terwijl notionole ollionties een succespercentoge van 513 

kennen (Duysters en De Mon, 2002). Wot de invloed van de cultuurverschillen hierop zijn is niet 

geheel duidelijk geworden in het onderzoek, moor De Mon en Duysters leggen hier wel een 

verbond tussen . 

Karakteristieke organisatiecultuur 
Om orgonisatieculturen te kunnen onderscheiden vinden O'Reilly, Chatman en Coldwell ( 1991 J 

in hun onderzoek een oontol korakteristieken woorin een orgonisotie cultuur le onderscheiden is. 

Deze korokteristieken geven een beknopt beeld van de orgonisotie cultuur, woormee men de 

cul tuur beter leert begrijpen.: 

Proces v.s. resultaatgericht: Procesgerichte orgonisoties proberen insponningen en risico 's te 

vermijden en functioneren routinemotig. Resultootgerichte orgonisoties leveren een 

moximole insponning, goon risico's niet uit de weg en pokken uitdogingen met overtuiging 

oon. 

Mens v.s. werkgericht: Mensgerichte orgonisoties houden rekening met persoonlijke 

problemen en het welzijn van medewerkers en nemen beslissingen vook in groepen en 

commissies. In werkgerichte orgoniso ties ervoren mensen vook een hoge werkdruk. De 

orgonisotie is hoofdzokelijk olleen geinteresseerd in het werk en beslissingen warden 

individueel genomen. 

Organisatlegericht v.s. professloneel: In een orgonisotiegerichte cultuur identificeren mensen 

zich met hun orgonisotie. In professionele culturen identificeren mensen zich met hun werk of 

beroep: de orgonisotie doet er minder toe . 

Open v.s. gesloten: De eerste groep stoat open voor nieuwkomers en buitenstoonders: 

nieuwe werknemers voelen zich er snel thuis. Personen in een gesloten culturen ervoren hun 

orgonisotie ols gereserveerd en ondoorzichtig. Hierbij duurt het wot longer voordot 

nieuwkomers zich thuis voelen . 
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13.4 

Strak v.s. los: Mensen in een 'losse' organisatiecultuur maken zich weinig druk over regels en 

zijn zich weinig bewust van kosten. In strakke eenheden gelden stipte regels bijvoorbeeld 

voor de aanvang van de vergadering. Mensen zijn kostenbewust en serieus. 

Pragmatisch v.s. normatief: Organisaties met een pragmatische instelling komen 

gemakkelijker tegemoet aan wensen van klanten. In normatieve organisaties legt men de 

nadruk op het correct toepassen van procedures. In ethische kwesties zal de eerste groep 

organisaties vaker naar pragmatische oplossingen zoeken. De tweede groep organisaties is 

meer geneigd vast te houden aan de hoge ethische normen die men zich heeft gesteld . 

Opmerkelijk is te zien dot deze karakteristieken een duidelijke rol in nemen binnen 

samenwerkingsverbanden. Zo geeft het nemen van risico's ook iets aan over het initiele 

vertrouwen. of de menselijke orientatie, open orientatie en agressie over de wijze waarop men 

met elkaar omgaat en dus samenwerkt. Aangezien deze bijna direct invloed uitoefenen op een 

samenwerkingsverband kan begrip van deze karakteristieken en verschillen hierin binnen een 

samenwerkingsverband leiden tot meerwaarde voor de samenwerking . 

DBFMO: vereniging van organisatieculturen 
Organisatiecultuur ontstaat waar mensen met elkaar samenwerken. Mensen moeten zich op 

elkaar afstemmen. Om erbij te horen en zich goed te voelen, is het handig om dezelfde dingen 

belangrijk te vinden. Mensen vinden elkaar ook aardiger naarmate ze meer op elkaar lijken, zo 

blijkt uit onderzoek. Wanneer binnen een groep mensen eenzelfde (organisatie) cultuur heerst, 

versterkt dit commitment binnen deze groep. (Robbins. 2001) 

Binnen een DBFMO-consortium krijgen partners te maken met cultuurverschillen. lntegrale 

samenwerkingsverbanden zoals DBFMO, kunnen zowel schade oplopen als profiteren van deze 

cultuurverschillen. Begrip in verschillen binnen de organisatiecultuur verhoogt vaak het begrip in 

elkaars handelingswijze en vermindert de kans dot zij tot conflicten leiden . 

Er zijn verschillende testen om de organisatiecultuur in beeld te brengen volgens zogenaamde 

cultuurmodellen. In de literatuur bestaat een grote veelheid aan cultuurmodellen. Bij elk model 

worden andere parameters gebruikt. Een veel gebruikt model is het model van Harrison ( 1991) 

Harrison maakt onderscheidt tussen vier culturen: 

Machtscultuur 

Rolcultuur 

Tookcultuur 

Persoonscultuur 
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14 . 

14.1.1 

Belong en 
ledere deelnemende partner heeft zo zijn eigen belangen om deel te nemen aan een 

samenwerkingsverband. Deze belangen zijn veelal voorwaarden om te kunnen blijven bestaan 

als autonome organisatie. Er zullen amper projecten zijn die voor alle partijen van even groot 

belong zijn. ledere partner heeft zo zijn eigen strategie en belangen, en de kans dot deze 

geheel sporen met de strategie en belangen van verschillende andere partners is niet groot. (De 

Man, 2006) Vooral niet wanneer de partners, zoals bij DBFMO uit verschillende disciplines 

afkomstig zijn. 

Het risico voor participerende partijen bestaat dot zij in onvoldoende mate hun eigen belangen 

kunnen realiseren. Met als gevolg dot zij aan het einde van het proces niet tevreden zijn met het 

resultaat, terwijl zij zich niet meer kunnen terugtrekken uit het proces (loyaliteit en contractuele 

consequenties) . (Nooteboom, 1999) Door afname van belangen zal men minder willen 

investeren in de samenwerking (commitment), waardoor een stuk vertrouwen b ij andere partners 

weg kan vallen (Scott. 200 l ). Hierdoor kan de samenwerking stagneren en in een negatief 

proces terecht komen. Het verlies van belangen kan zelfs leiden tot opporlunisfisch gedrag 

(Gambetta, 1988). Ook kunnen verschillen in belangen ook leiden tot conllicten die de 

samenwerking behoorlijk onder druk kunnen zetten. Belangen spelen op de achtergrond altijd 

mee in het handelen van personen en worden don ook gezien als een van de 

aandachtspunten die de samenwerking kan versterken of verzwakken. (Dyer en Nobeoka, 2000; 

Carcia-Canal et al., 2003; Gomes-Casseres en Bamfort, 200 l) 

ledere deelnemende partner heeft zo zijn eigen belangen om deel te nemen aan een 

samenwerking. Deze belangen zijn veelal voorwaarden om te kunnen blijven bestaan als 

autonome organisatie. Er zullen echter amper projecten zijn die voor alle parlijen van even groot 

belong zijn. ledere partner heeft zo zijn eigen strategie en belangen en de kans dot deze geheel 

sporen met de strategie en belangen van verschillende andere partners is niet groot. Vooral niet 

wanneer de partners, zoals bij DBFMO, uit verschillende disciplines afkomstig zijn . 

De meerwaarde van gelijkschakeling van belangen bij integrale samenwerkingsvormen is 

oangetoond in vele onderzoeken. Zo beschrijft Huxman (2005) dot de voordelen van de 

integrale samenwerking liggen in de synergie die ontstaat door de verschillende elgenschoppen 

en doelstellingen van de partners, moor dot deze verschillen ook oorzaak zijn van verschillende 

strubbelingen in de samenwerking. Wijnen et al. ( 1998) geeft daarbij aan dot projecten zelfs 

vastlopen op belongenverschillen . Deze belangenverschillen kunnen leiden tot conflictsituoties 

en opportunistlsch gedrog omdat partijen van mening kunnen zijn dot het belong van de 

partner conflicteert met hun eigen belong en het gezomenlijke belong. (Vosselman, 2004) 

Wijnen et al. ( 1998) menen dot: projecten die via consortia of netwerken worden ge·lnitieerd, 

worden vaak gekenmerkt door belangentegenstellingen. Soms zijn die zo fundamenteel of 

principieel, dot zij niet openlijk besproken of uitgesproken worden, wot tot strubbelingen in het 

proces kan leiden. lnzicht in elkaars situatie en belangen kan helpen deze rationaliteit, en 

daarmee mogelijk de utiliteit van de samenwerking te vergroten . 

Gelijkschakeling van belongen 
Met gelijkschakeling van belangen wordt niet bedoeld het gelijk maken van belangen. De 

belangen van partijen zijn verschillend en omdat men te doen heeft met autonome organisaties 

niet of amper aan te passen. De uitdaging in het integrale samenwerkingsproces ligt don ook in 

het sturen van de gemeenschappelijke en eigen doelen van partners dot zij elkaar niet teveel 

tegenwerken, en de resultante voor zowel het gezamenlijke als eigenbelang zo groot mogelijk is . 

Belangenverschillen kunnen dus positief en motiverend zijn, moor ook de gewenste integrotie 

van disciplines en procesfasen remmen, waardoor een deel van de meerwaarde van de 

samenwerking verloren kan goon . 
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14.2.1 
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Bescherming belangen 
Partijen die zich commlteren aan een samenwerkingsproces zouden enigszins bescherming van 

belangrijkste eigen belangen dienen te krijgen (core values). Zij moeten er zeker van kunnen zijn 

dot. ongeacht de uitkomst van de samenwerking de eigen kernwaarden niet worden 

aangetast. Om te waarborgen dot belangen geen cruciale rol goon spelen in de samenwerking 

is naar een aantal instrumenten gezocht. 

Belangeninven tarisatie 
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 heeft 

zo zijn belangen om deel le nemen. lemand die jong is en veel will leren van een project. heel! 

mogelijk een ander belong don iemand die het al jaren doe! en he! naast een aantal andere 

projecten doet. Uit de verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dot de afstemming 

van gezamenlijke en individuele belangen een grote rol spelen in samenwerkingsverbanden . 

Moor hoe kun je nu belangen afstemmen als je ze niet kent? 

Hiervoor zijn een aantal instrumenten die ingezet kunnen worden om de belangen beter te 

inventariseren. Zo heel! de Regieraad Bouw een opdracht ontwikkeld om belangen in een team 

beter uit le spreken en gezamenlijke en tegenstrijdige belangen te bespreken. Belangrijk is te 

weten dot deze opdrocht enige openheid van partijen vergt en he! eventueel aan te raden is 

eerst meer openheld in het team le creeren alvorens dergelijk soort oefeningen le doen . 

(Boudewijn, 2007) 

Belangenbalans 
Van Heuckelum (2006) heeft ten behoeve van zijn afstudeeronderzoek een instrument 

ontwikkeld om op basis van drie mogelijke spanningsvelden belangenconflicten binnen DBFMO

consortia kunnen worden geanalyseerd. Hiermee kunnen belangenconflicten eerder 

gesignaleerd worden, waardoor er eerder op geanticipeerd kan worden . 

Verandering in belangen 
De belangen die een organisatie heeft bij de samenwerking kunnen gedurende he! 

samenwerkingsproces veronderen. Zo kan er bijvoorbeeld een grote order aan werk 

binnengehaald zijn, zodal he! belong voor he! behalen van een specifiek project minder groot 

wordt. Wanneer door veranderingen in een van de orgonisaties van een partner de noodzaak 

tot samenwerken verdwijnt. don word! het succes op slagen behoorlijk verkleint (Klein Woolthuis. 

1999). Uit loyallteit kan de partner ervoor kiezen deel le blijven nemen aan he! 

samenwerkingsverband. echter zal deze vermoedelijk een lagere prioriteit krijgen. Dit zal 

waarschijnlijk tot frustraties bij andere partijen en dus tot oponthoud kunnen leiden. Stoppen met 

de samenwerking zal echter niet makkelijk zijn. Partijen zullen noor het contract grijpen en de 

relatle zal hiermee behoorlijk verstoord worden. Een eventuele mogelijkheid hierbij is he! opnieuw 

bespreken van belangen en doelstelling, eventueel kan deze aangepasl worden of een 

oplossing worden gezocht voor de nieuwe situatie. Di! verijst echter wel openheid van de 

betreffende organisatie en goede sturing vanaf strategisch en tactisch niveau van de 

organisaties. (Lee en Kim. 1999) 
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14.3.1 

14.3.2 

Belongen, bes/uitvorming en conflicten 
In een integrole somenwerking moeten veelol beslissingen genomen worden woorbij portijen 

tegenstrijdige belongen hebben. Een goede beslultvormlngsmethode kon hierbij helpen 

commitment te verkrijgen bij een beslissing op rotionele basis. Echter is het nooit geheel te 

voorkomen dot verschillen in belongen ook kunnen leiden tot conflictsituoties. Confllctsltuaties 

kunnen erg hoog oplopen en somenwerkingsreloties behoorlijk verstoren. (zie ook hoofdstuk 15) 

Onofhonkelijkheid procesmonoger 
De procesmonoger moet zich bezig houden met het fociliteren van het proces en niet teveel 

belongen hebben bij de inhoud van beslissingen opzicht. Aontosting van deze onafhankelljkheid 

door veel belong te hebben bij een portij kon worden beschouwd ols opportunlstisch 

management. Wot leidt tot wantrouwe bij ondere portijen. Hiervoor dient gewookt te worden. 

Doornoost kon een onofhonkelijke procesmonoger mokkelijker op rotionele basis knopen 

doorhokken wonneer dit nodig is . 
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15. 

15. l 

Conflicten 
Het komt geregeld voor dot er zich conflicten lussen de parlners voordoen. De impact van een 

conflict kan zowel productieve, als destructieve gevolgen hebben op het besluitvormingsproces 

en de relatie lussen de somenwerkingsparlners. Hel is zelfs gezond wonneer er in zekere mole 

confliclen voorkomen lussen de parlners (Hakanson en Shenola, 1995). Door discussie onlstoan 

er namelijk nieuwe inzichlen en oplossingen. Jehn ( 1995) toonl in zijn naar de voor en nadelen 

van confliclen binnen inlegrale learns zelfs aan dot een learn apathisch en fulloos word! 

wanneer zij teveel conflicten leniet doen. Wanneer conflicten echler le hoog oplopen, kunnen 

zij grote schade loebrengen aan deze relatle (Cheung, 1999; Jehn, 1985), waarbij langlopende 

confliclen de relalie onderhuids kunnen blijven verstoren (Mohr en Spekman, 1994) . Dit is 

voornamelijk het geval bij relalionele en persoonlijke confliclen, die vrijwel altijd disfunctionele 

gevolgen hebben (Robbins, 2001 ). Conflicten kunnen zich niet alleen voordoen lussen de 

verschillende parlners moor ook lussen inlerne bedrijfsonderdelen van de partners. Zo kunnen er 

belangenconflicten ontstaan bij de keuze om werkzaamheden in eigenbeheer le houden of uil 

le besteden aan een marktpartij. Dot conflicten een behoorlijke impact kunnen hebben op de 

teamsfeer en teameffectiviteit is niet alleen duidelijk geworden uit het literatuuronderzoek, moor 

tevens uil de beschouwingen van de praktijk. Confliclen zijn don ook meegenomen als 

aandachtspunl binnen dil onderzoek . 

Regels voor conflictoplossing 
Gezien de complexiteit en onzekerheid die kenmerkend is voor integrale 

samenwerkingsverbanden, zullen zich tijdens het samenwerkingsproces hoogst waarschijnlijk 

problemen, onduidelijkheden en vergissingen voordoen, die leiden tot conflictsituaties. 

Probleemoplossingarrangemenlen maken het parlijen mogelijk om onenigheden samen op te 

lossen voordat ze uil de hand lopen. Gezamenlijke probleemoplossing is een beler alternalief 

don hel inroepen van hulp van builen de samenwerking, omdat dil hel gezamenlijk leren 

bevorderl en hel vertrouwen verslerkl. Hel is zaak om ervoor le zorgen dal partijen op een 

conslructieve manier mel onenigheden omgaan. Het grote gevaar is dal meningsverschillen 

over zakelijke kweslies uilmonden in persoonlijke vetes, waardoor de gehele verdere 

samenwerking in gevaar wordt gebracht. (Eisenhardt et al., 1997) Op basis van observaties van 

lopmanagementleams hebben Eisenhardl el al. (l 997) een zeslal regels geformuleerd voor de 

wijze waarop het besle mel problemen omgegaan kan worden . 

1. Focus zovee/ mogelijk op feiten, niet op meningen. Dit he/pt om conflicten op het 

persoonlijke v/ak te vermijden , omdat de verdenking dot meningen gebaseerd zijn 

eigenbelang; 

2. Vergelijk meerdere alternatieven. Als slechts twee mogelijkheden vergeleken worden, is de 

kons op horde persoonlijke botsingen grater don wonneer een grater oontal olternotieven 

in beschouwing wordt genomen; 

3. Creeer een gezamenlijke visie. Een focus op gezamenlijke (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 gezamenlijke (eind)doelen belangrijk njn; 

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

het mogelijk mookt om moeilijke boodschoppen te brengen op een wijze die niet 

persoonlijk bedreigend is; 

5. Zorg voor een uitgebalanceerd machtsevenwicht. Hiermee wordt bedoeld dot portijen en 

personen ten opzichte van elkoor niet te dominant mogen zijn, moor ook niet te zwok. Als 

portijen en personen ten opzichte van elkoar te zwok zijn, zal er een strijd om de macht 

ontstaon. Als portijen en personen zich te outocrotisch opstellen, zol het 

besluitvormingsproces door de ondere betrokkenen als niet-rechtvaordig worden 

• beschouwd, woordoor de kwaliteit van de somenwerking achteruit zo/ goon. 

6. Street in de besluitvorming naar 'gekwalificeerde consensus'. Hierrnee wordt bedoeld dot 

• een kwestie met a/le betrokkenen wordt besproken en dot daorin noar consensus wordt 
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15.2 

15.2.1 

gestreefd. Moor als die niet bereikt kan worden hakt de /eider zelf de knoop door, 

gebruikmakend van de input van de /eden van a/le betrokkenen (let op: dit laatste punt 

heeft betrekking op de 'besliskrac ht' en 'beslisbevoegdheid' van een /eider binnen een 

managementteam I binnen een integrale samenwerking za/ dit minder voor de hand 

liggen) . 

Omgaan met conflicten 
In complexe samenwerkingsprocessen is het aan le raden om vooraf te omschrijven hoe met 

conflictsituaties om le goon. Om verzekerd le zijn dot een probleem niet blijft aanmodderen is 

belangrijk dot partijen niet elkaar van sc huld goon voorzien (het bekende zwartepieten in de 

bouw), moor juist concentreren op een oplossing voor het conflict. Wanneer partijen meewerken 

aan gezamenlijke c onflictoplossing kan een gedeelde oplossing worden gezocht waarbij het 

welslagen van de samenwerking in stand blijlt. (Mohr en Spekman, 1994) 

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

hoog oplopen en ze partijen teveel uit elkaar drijven. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van 

de organisatiestructuur van het consortium. Deze heeft namelijk, zoals aangegeven in hoofdstuk 

3, een bepaalde gelaagdheid, namelijk stuurgroep, dagelijks management en de werkgroepen. 

In de stuurgroep worden de centrale en grote beslissingen op strategisch niveau genomen. Deze 

worden voorbereid en gemanaged door he t kernteam of dagelijks management en worden 

doorgaans gedelegeerd aan de werkgroepen . 

--------------------- - ---------------~ 

Management I 
kemteam 

I 

l Mandaat Strategisch \-; - -- ----- -- - - - -- -- - - -- - -: 
I 
I 

i 
I 
I 

Doorschuiven conflict \;~--------------.... ~\-"~"~"-- ___ Taclisc~ i:: 
Ultvoerend I 

Werkgroepen I '· Operationeel ! 
~----------------·~--~ ---------- --- -

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

het doorschuiven naar de Tactische laag (Dagelijks management) en vervolgens de 

Strategische laag (Stuurgroep) van de organisatie. Op strategisch niveau wordt vaak meer 

gekeken naar de lange termljn van de samenwerking en zal naar alle waarschijnlijkheid een 

oplossing gevonden worden . 

"Tl 

G') 
c: 
c: 
?'? 
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15.3 Conflictoplossingsmethoden 
Figuur 14-2 geeft over het algemeen weer middels welke methoden conflicten in een integraal 

samenwerkingsverband kunnen worden opgelost. De eerste vier genoemde methoden kunnen 

toegepast worden binnen de samenwerking, aan de laatste twee dient een rechter aan te pas 

te komen. ledere methoden die verder verwijderd stoat van de preventiemethode heeft een 

hogere mate van vijandigheid en brengt succesvol verloop van de samenwerking steeds verder 

in gevaar. Middels het hanteren van een conflictoplossingsstructuur kan volgens o.a. Williamson 

( 1996) opportunistisch gedrag voorkomen worden. Vanuit de praktijkstudie en literatuur van o .a . 

Geraedts en Koolwijk (2006) zijn hieronder de verschillende methoden kort toegelicht. 

Conflictoplossingsmethoden 

Toenemend conflict en 
oplopende kosten 

Methoden die aHeen 
bij uitzonderlijke 

gevallen dienen te 
warden toegepast. 

Neulraal advills 

~ Rechler 

Meest geschikte 
methoden voor 

toepassing binnen de 

Raad van Arbitrage 

Mediation or mini proces 

Neutraal adviseur 

samenwerking Directe onderhandeling 

Stimulans tot samenwerking 

T oenemende voorbereidingstijd en 
hoeveelheid benodigde gegevens 

Vrlj overgenomen uit Koolwljk en Geraerdts 2006 die het vrlj overgenomen heeft van Cheun, 1999 

Preventle Ten eerste probeert men destructieve conflicten te voorkomen. Het creeren van teamwork . 

goede relaties, en versterken van commitment en vertouwen kunnen hier een positieve bijdrage 

aan leveren. Een goede beslultvormlngsmethoden kan leiden tot meer commitment en 

vertrouwen in een beslissing. waarmee kans op een conflictsituatie verminderd wordt. 

Om te voorkomen dot wantrouwe en destructieve conflicten ontstaan kan preventief gebruik 

gemaakt worden van een (onafhankelijke) externe adviseur of klankbordgroep. Hierdoor 

ontstaat een circuit met belangen en een circuit voor onafhankelijke experts. Hiermee kunnen 

conflicten gematigd worden en wordt voorkomen dot partijen elkaar goon controleren en 

wantrouwen. (Liebergen. 2007) 

Onderhandellng Het is niet te voorkomen dot ondanks goed gebruik van preventiemethoden zich soms conflicten 

voordoen. Conflicten hoeven ook niet altijd als negatief gezien te worden. Het houdt partners 

scherp en bij de les. Daarnaast kan een conflictsituatie soms leiden tot nieuwe inzichten. Om een 

conflict te verhelpen kan getracht worden consensus te bereiken tussen de verschillende 

partijen. Partijen kunnen hierbij onderling de onderhandeling aangaan om hiertoe te komen. 

Hierbij is wel van belong dot zij bereidt zijn samen te werken . 
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Neutraal advles Een onafhankelijke adviseur kan enerzijds met zijn expertise een bijdrage leveren aan de 

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

onafhankelijke adviseur op informele basis het geschil proberen op te lossen, door partijen weer 

dichter bij elkaar te brengen . 

Nlet blndend besluit Ook kan een onafhankelijke partij een bijdrage leveren door het toepassen van een niet 

bindend besluit. Dit wordt veelal Mediation genoemd. Mediation is de methode van 

geschilbemiddeling waarbij, de in het spel zijnde belangen in balans met elkaar worden 

gebracht. Hierbij wordt getracht een oplossing te vinden die de betrokken partijen als redelijk 

ervaren. Dit kan tevens 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 niet bindend is . (Elsenaar, 2007; Liebergen, 2007) 

Bindend besluit of Als het intern niet lukt het conflict op te lossen, is de volgende stop te vragen om een bindend 

gerechtelljk proces besluit, oftewel het Raad van Arbitrage of zelfs de rechter. Dit is een grote en moeilijke stop 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 . 

16. 

16.1 

Besluitvorming 
Besluitvorming kan op verschillende manieren worden vormgegeven; consensus, meerderheid, 

lead partner beslist etc . Zo ZOU op een bepaald expertisegebied een partner beslissingen 

kunnen nemen, bijvoorbeeld de architect voor architectonische keuzes. Voor vele beslissingen 

kan daarentegen niet een persoon volledig oordelen. Enerzijds komt dit door het 

multidisciplinaire karakter van de beslissing (er zijn meerdere expertises nodig), anderzijds omdat 

een beslissing een strategische impact heeft en dus van belong is voor alle partners. (Bleeke en 

Ernst, 199 l; Killing, 1983) Bovendien vraagt de sturing op levenscycluskosten dot er gezamenlijke 

besluitvorming plaatsvindt. (IV-2, 2007; IV-6, 2007) Zo heeft de keuze voor een vurenhouten of 

aluminium kozijn niet alleen invloed op architectonisch uiterlijk en realisatiekosten, moor ook op 

de onderhoudskosten van het project. In een grote groep met verschillende belangen, speelt 

besluitvorming een grotere rol en is het gewoonweg moeilijker consensus te verkrijgen (De Man, 

2006) . 

Een goede besluitvormingsprocedure, die commitment verkrijgt van verschillende partijen kan 

destructieve confllctsituatles doen voorkomen (Nooteboom, 1999). Anderzijds kan verkeerd 

beleggen van besluitvorming daarentegen leiden tot conflictsituaties en zelfs het falen van de 

samenwerking (Geringer en Herbert, 1989). Besluitvorming is een belangrijk aandachtspunt 

binnen integrale samenwerkingsverbanden zoals DBFMO en zal daarom in dit onderzoek de 

nodige aandacht verkrijgen . 

Besluitvormingsmethoden 
Binnen de DBFMO-samenwerking zijn verschillende partijen bij de besluitvorming betrokken. Zij 

hebben ieder eigen belangen bij de samenwerking moor zijn wel van elkaar afhankelijk voor het 

behalen van de doelstelling. Uit praktijksituaties blijkt dot partijen echter veel onderlinge 

verschillen kennen, waardoor pluriformiteit heerst en de samenwerking en gezamenlijke 

besluitvorming worden bemoeilijkt. Een goed gekozen besluitvormingsmethoden kan ervoor 

zorgen dot destructieve conflicten worden voorkomen . 

Bij aanvang van het planvormingsproces kan het nuttig zijn te beginnen met een uitgebreide 

analyse van de klantvraag, zodat het team een goed beeld krijgt van het vraagstuk. Daarnaast 

kunnen de verschillende partijen hun visie hierop verder worden afgestemd . 
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16.2 

16.3 

Gedurende het proces moet onderlinge afstemming tussen de deelnemende partijen 

gewaarborgd blijven. Verder dient er gestuurd te worden op de levenscycluskosten van het 

project, ook wel TCoO (Total cost of ownership) genoemd. De sturing op de levenscycluskosten 

zal eerst geschieden op basis van een hoog abstractieniveau, waarna gedurende het proces 

de levenscycluskosten op een meer gedetailleerd niveau wordt uitgewerkt. 

Door ideeen met oplossingsrichtingen globaal op te zetten, waarna op een transparante en 

systematische manier wordt gekeken naar de voors en tegens vanuit de verschillende disciplines 

kan op rationele wijze beslissingen worden genomen. 

Besluitvorming dient daarbij plaats le vinden binnen de gezamenlijk vastgeste lde doelslellingen 

en gebaseerd op levenscyclusfilosofie. Dit zorgt uiteindelijk voor de integrale kwaliteit en het 

commitment tussen de samenwerkingspartners. Waarmee getracht wordt zo optimaal mogelijk 

le profiteren van de synergetische voordelen vanuit de respectievelijke competenties om de 

prijs-kwaliteitverhouding daadwerkelijk le bewerkstelligen en continu'iteit over de levensduur van 

he! contract te borgen . 

Omdat dergelijk soort beslissingen soms erg complex van aard en moeilijk te overzien zijn kan 

hierbij gebruik gemaakt worden van multicriteria methodieken zoals MCDM (Multi criteria 

decision making) of QFD (quallity function development) . (zie Bijlage ..... ) De keuze voor dergelijk 

soort technieken vereist wel enige commitment van de verschillende deelnemende partners . 

Symmetrie en hierarchie in besluitvorming 
Een veelbesproken onderwerp in de literatuur over allianties en partnering is of een duidelijk 

overwicht van de ene over de andere partner wel of niet beter is don symmetrie in de 

zeggenschap. Het argument tegen symmetrie is dot he t don niet duidelijk is wie de knopen 

doorhakt en er le veel gesteggel is over besluitvorming (Killing, 1983; Anderson en Galignon, 

1986) Het argument tegen overgewicht is dot een partner, is dot de andere partners don niet 

meer gemotiveerd zijn en hen commitment zal a fnemen (Geringer en Herbert, 1989) De 

samenwerking kan daarbij terugvallen in een vorm van opdrachtgever - opdrachtnemer 

verhouding, waarbij de partner reactief tewerk zullen goon. 

Het hierarchische sturingsmechanisme dient hierbij los gelaten le worden omdat autonome 

partijen, je niet zomaar zullen steunen. (Carcia-Canal et al., 2003; Gomes-Casseres en Bamfort, 

2001 ) 

Op grond van voorgaande analyse wordt de diagnose gesteld dot het laatste standpunt 

aangeraden wordt voor integrale samenwerkingsverbanden, zoals DBFMO. Er dienen dus geen 

eenzijdige beslissingen genomen le worden, moor in een proces van overleggen 

onderhandeling met andere partijen tot een beslissing komen. Dit zal veel meer recht doen aan 

de autonomiteit, wederzijdse afhankelijkheid binnen de samenwerking. 

Wei moet hierbij het onderscheid tussen zeggenschap en aandeel in de wins! betrokken worden . 

Het uiteindelijke zeggenschap kan best geconcentreerd worden ten behoeve van de e fficientie 

van de besluitvorming. Zo zal binnen consortia een behoefte zijn aan een duidelijk 

project/procesmanager, ter wille van coordinatie, moor de deelnemende partners houden elk 

hun motivatie middels aandeel in de opbrengst. 

Groupthinking 
Een belangrijk aspect waar men bij besluitvorming binnen groepen en teams mee le maken 

heeft is groupthinking, of groepsdenken. Groupthinking is het fenomeen dot een dominant idee 

niet meer bekritiseerd word! omdat dit a ls niet-loyaal wordt gezien. Het leidt ertoe dot mogelijke 

nadelen van een idee of plan niet meer worden gezien. Oftewel Het behalen van consensus in 

de groep is zo sterk geworden dot de realiteit overschrijdt. (Robbinson, 2002) 

Door groupthinking blijven groepsleden vasthouden aan hetgeen zij geloven en de mening van 

individuen wordt overstemt d oor de groep. Hierdoor word! realistische beoordeling overruled 

door grotere unanimiteit en voor individuen die hun twijfels hebben is het moeilijk deze te uiten . 

55 



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

16.3. 1 

Groupthinking kan geminimaliseerd worden door (hierarchische en naluurlijke) leiders een 

onpartijdige rol aan le laten nemen en le trachten alle groepsleden hun mening te laten geven . 

Ook is het aan le raden een groepslid de rol van devils advoca te te geven. (Belbin, 198 l) 

Group shift: Polarisatie in besluitvorming 
Er zit een verschil in he! nemen van beslissingen door een individu en door een groep. Een groep 

neemt eerder een extreme beslissing aan omdal men het gevoel heefl elkaar te ondersteunen 

en te versterken. Een beslissing kan hierdoor enerzijds juist conservaliever worden, of juist 

riskanter. Dit wordt grotendeels verklaard doordat een groepsbeslissing de veranfwoordelijkheid 

diffuser maakt. Een groepsbeslissing vrijwaard de individuele leden van veranfwoordelijkheid van 

een beslissing . 
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17 . 

17.l 

Ve rw a ch tings patron en 
In een samenwerkingsverband hebben teamleden bepaalde verwachtingen van de rol en 

expertise die een partner inbrengt. Vooral uit de resultaten van de interviews en 

praktijkevaluaties kan geconcludeerd worden dot verschillen tussen deze verwachting en de 

daadwerkelijke uitvoering tot stagnatie in het proces kunnen leiden. Bovendien blijkt uit diezelfde 

interviews dot kansen soms onbenut blijven omdat teamleden niet van elkaor weten dot zij over 

bepaalde expertise of ervoring beschikken. Dit is meerdere malen naar voren gekomen en 

derhalve meegenomen als aandachtspunt binnen dit onderzoek . 

In een samenwerkingsverband hebben teamleden bepaalde verwachtingen van de rol en 

expertise die een partner inbrengt. Vooral in de interviews en evaluaties is naar voren gekomen 

dot verschillen tussen deze verwachting en de daadwerkelijke uitvoering tot stagnatie in het 

proces kunnen leiden. Bovendien bleek dot kansen soms onbenut bleven omdat personen niet 

van elkaar wisten dot personen over bepaalde expertise of ervaring beschikte. Dit is meerdere 

malen naar voren gekomen en derhalve meegenomen als aandachtspunt binnen de DBFMO

samenwerking . 

Uitspreken verwachtingen 
Veelal blijven verwachtingen onuitgesproken en leiden ze in een latere fase tot teleurstelling, 

conflicten of onbenutte kansen. Dit kwam duidelijk naar voren in een aantal praktijksiluaties. Om 

de teams beter te laten functioneren , zou het zinvol kunnen zijn om verwachtingen en 

ervaringen in een vroeg stadium uit le spreken. Hiermee kunnen miscommunicalie en 

onduidelijkheden voorkomen worden. Daarnaast kan het overleggen van rollen, 

verantwoordelijkheden en verwachtingen per teamlid, de samenwerking bevorderen omdat 

men elkaar leer! kennen. Dit is vooral van belong wanneer partijen nooit eerder samengewerkl 

hebben . 
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18. 

Funclles van 

communicatie 

Communicatie 
Aangezien personen bijna 70 procent van de tijd dot ze wakker zijn spenderen aan 

communicatie -schrijven, lezen, praten, luisteren- (Robbins, 200 I) en omdat het bij teamwerk 

goat om he! samenkomen van expertise (kennis) en besluitvorming (Verhaar, 2004) , lijkt he! 

aannemelijk te kunnen concluderen dot een van de meest belangrijke aandachtspunten voor 

het succesvol samenwerken effectief communiceren is. 

Via communicatie kan he! cyclische proces van vertrouwen en openheld warden ingezet (o.a . 

Jansen, Steenbakker en Jagers, 2000). Daarnaast zijner verschillende mogelijkheden om via 

communicatie een relatle en gezamenlijke mlcro-cultour (§ 13.1) op te bouwen en le versterken . 

Op de eerste plaats door persoonlijk contact 

Bovendien tonen diverse onderzoeken aan dot miscommunicatie een van de grootste bronnen 

is voor inter-persoonlijke confllcten (bijv. Thomas en Schmidt, 1976) Binnen integrale teams wordt 

deze miscommunicalie veelal gevoed door gebruik van vakjargon, connotatie, verschil in 

omgang. Dit ontstaat door een verschil in organisatiecultuur (formeel of informeel) training, 

perceptie en inadequate informatievoorziening over anderen. 

Communicatie is dus essenlieel voor he! functioneren van een samenwerkingsverband. Het dient 

volgens Robbins (2002) binnen een samenwerkingsverband vier belangrijke functies, namelijk: 

informatievoorziening, emotionete expressie, motivotie en controle . De ene functie is hierbij niet 

belangrijker don de ander. Om als team effectief te functioneren dient een vorm van controle, 

stimulatie, emotionele expressie en informatie ten behoeve van besluitvorming gehandhaafd le 

warden. Verondersteld kan warden dot iedere interactie die plaatsvindt een of meerdere 

communicatieve functies in zich heeft. (Robbins, 2001) Bovendien bestaan er twee 

communicatiestromen, namelijk de informele en de formele communicatie, die beide van 

invloed zijn op de samenwerking (Jansen, Steenbakkers en Jagers, 2000; De Man, 2006) . 

Communicatie is een zeer ruim begrip en speelt een belangrijke cruciale rol voor he! slagen van 

een integraal samenwerkingsverband. Een groat deel daarvan bestaat uit de formele kant van 

samenwerken. Om niet le verdrinken in de grate hoeveelheid van mogelijke aandachtspunten 

wordt in dit hoofdstuk alleen kort ingegaan op aandachtspunten die specifiek naar voren zijn 

gekomen met betrekking tot de informele kant van integrale samenwerkingsprocessen. Hierbij 

warden ook een aantal instrumenten en aanbevelingen gedaan om middels communicatie 

deze informele kant te versterken . 
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Spiegelstructuur 
Binnen de samenwerking wordt veelal gebruik gemaakt van een aantal vaste aanspreekpunten 

bij de partners. Zoals hieronder is weergegeven gebeurt dit op meerdere niveaus. Dit wordt ook 

wel het spiegelstructuurmodel genoemd. Zoals al eerder genoemd kan een organisatie in drie 

niveaus opgesplitst worden. strategisch, tactisc h en operationeel. De DBFMO-organisatie wordt 

op dezelfde wijze opgesplitst. Tussen de organisatieniveaus vindt uiteraard ook afstemming 

plaats. Soms door directe communicatie. moor ook door zogenaamde linking pins. hierbij kan 

gedacht worden aan een projectdirecteur die vanaf tactisch niveau de schakel is tussen beide 

andere niveaus . 
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Organisatie C . 

Operationee/ 
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Organisatie A . 

Behalve de communicatie tussen de partners is ook de interne communicatie bij partners van 

belong. Zoals bekent is commitment en vertrouwen van de achterban nodig . De 

aanspreekpunten van de partners. oftewel de medewerkers in het consortium kunnen gezien 

worden als ambassadeurs van hun organisatie. Deze achterban dient goed op de hoogte 

gehouden te worden. om problemen te voorkomen . 

Communicatie is een erg belangrijk aandachtspunt bij samenwerken. Zonder goede 

communicatie tussen partners volt er zelfs amper samen te werken. Binnen integrale 

samenwerkingsprocessen. waarbij veel werknemers van verschillende organisatieniveaus 

betrokken zijn. worden communicatiestructuren al snel erg complex en onoverzichtelijk. Om 

c ommunicatie zowel formeel als informeel te bevorderen zijn een aantal instrumenten 

geselecteerd die toegelicht worden in de onderstaande paragraven . 
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18.2 Omgang met communicatie 
Uil beschouwing van de praklijksilualie kan opgemaakl warden dot communicalie in verband 

met he! multidisciplinaire karakler en he! verschil in niveaus (slralegisch, laclisch en 

operationeel) tamelijk complex is. Daarbij bleek uit een aanlal interviews dot over-communicalie 

problemen veroorzaakte in de effeclivileit en efficienlie van het samenwerkingsproces (o.a. IV-2) 

Teveel of le weinig informalievoorziening kan al gauw leiden tot slrubbelingen in het 

samenwerkingsproces (Robbins, 2001: IV-2) . De huidige ICT-mogelijkheden zoals e-mail zorgen er 

al snel voor dot er binnen een team leveel informatieoverdracht plaatsvindt (bekende reply to 

all) . Door het gemak van deze ICT-middelen sturen mensen alles door zodat zij sowieso niemand 

overgeslagen hebben. Met als gevolg dot partijen enerzijds veel lijd kwijl zijn met he! scheiden 

van voor hen relevanle en onrelevanle informatie, waardoor personen behoorlijk gefruslreerd 

kunnen raken. Daarnaasl gaol belangrijke informalieoverdrachl verloren omdat parlijen ...... . 

Behalve de communicatie tussen de partners is ook de interne communicatie bij partners van 
Communlcatle met 

achterban belong. Zoals bekent is commitment en verlrouwen van de achlerban nodig. De 

18.3 

18.4 

aanspreekpunten van de partners, oftewel de teamleden in he! consortium kunnen gezien 

warden als ambassadeurs van hun organisatie. Deze achterban dient goed op de hoogte 

gehouden le warden, om problemen le voorkomen . 

Binnen integrale samenwerkingsprocessen, waarbij veel werknemers van verschillende 

organisatieniveaus betrokken zijn, warden communicatiestructuren al snel erg complex en 

onoverzichlelijk. Communicalie is don ook een belangrijk aandachtspunl bij samenwerken. 

Zander goede communicatie tussen partners volt er zelfs amper samen le werken . 

Projectlocatie 
Werken vanuit een projecllocatie heeft een posilief effect op de relalie tussen partners. Men 

schept een soort collegiale band door met zijn alien op locatie te werken. Werken op een 

projectlocalie maakt communicatie bovendien een stuk eenvoudiger. Vooral op momenten 

dot inlensief moet warden samengewerkt is dit aan le raden. Zo kan bijvoorbeeld gekozen 

warden om enkele dagen in de week vanaf een locatie le werken . 

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

zitten er zelfs meer don tien personen aan lafel. Gedurende dit proces is veel overleg en 

afstemming nodig. De effectiviteil van vergaderingen komen hierbij met regelmaat in het 

verschiet. Daarom is het goed om vergaderregels met elkaar vast te stellen. Di! lijkt kinderachtig 

over te komen moor heel! zich in meerdere projecten wel bewezen. Boudewijn et al (2007) geeft 

hierbij de volgende handreiking aan vergaderregels: 

/edereen komt voorbereid naar vergaderingen 
De vergadering verloopt gestructureerd (agenda, besluitvorming, acties en afspraken) 
Het team zorgt samen voor een goed ver/oop van de vergadering en besluitvorming (zowe/ 
stille 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 laten elkoar uitpraten 
Gemaakte afspraken, acties en besluiten /aten zo min mogelijk ruimte voor 
interpretatieverschillen en warden samengevat 

Ondanks dot deze vergoderregels redelijk olgemeen van oard zijn, kunnen ze warden opgesteld 

in de startbijeenkomst. ledereen schrijft eerst zijn eigen vijf vergaderregels en warden vervolgens 

met de groep gedeeld. Daarna word! met het team de vijf belongrijksle regels gekozen, 

woardoor hierover commitment ontsloot. Deze regels kunnen op de agenda's warden 

geploolst, moor ook eens in de zoveel tijd warden geevolueerd. (Boudewijn et al, 2007) Door het 

opslellen van deze regels kunnen personen elkoar er makkelijker op attenderen wonneer zij deze 

niet honteren. Daarnaast geefl he! een soort van lnstltutle, oftewel het schepl een soort cuttuur 

woarbinnen mensen zich gedwongen voelen te octeren . 
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18.5 

Afstemmlng ICT 

tussen organisaties 

18.6 

18.7 

lnformatie Communicatie Technologie (ICT) 
JntegraJe samenwerkingsverbanden goon veeJaJ gekoppeJd met een hoog niveau van 

communicalie. De vogeJvJucht die de JCT heeft gemaakt. heeft ervoor gezorgd dot 

samenwerken tussen organisaties op een eenvoudigere en efficientere wijze mogeJijk is . 

ICT brengt echter niet alleen moor voordeJen met zich mee voor samenwerking tussen 

verschillende organisalies. Zo doen er zich diverse problemen voor wanneer partners afwijkende 

JCT-systemen binnen hun eigen organisatie ge·lmplementeerd hebben. Een goed voorbeeld is 

he! werken met teken- en rekenprogramma's zoals Auto-CAD. Wanneer men goat 

samenwerken kunnen deze verschiJlen voor aardige problemen zorgen. Eventueel is he! zelfs 

nuttig deze verschillen mee le nemen lijdens de partnerselectle . 

ICT en sociale relaties 
JCT neemt een steeds belangrijkere rol in voor he! functioneren van organisaties. Toch lijkt de 

inzet van ICT binnen organisaties zich tot nu toe nog steeds le beperken tot het ondersteunen 

van bestaande fysieke processen, zoals informatieoverdracht (mail) kennismanagement 

(intranel) en reductie van onzekerheden . Oftewel de meer formele 'economische' kant van de 

samenwerking. 

ICT kan echter ook een rol spelen in de meer informele 'sociologische' kant van de 

samenwerking, zoals al veelal le zien is in persoonlijke privesferen. ICT kan in deze informele kant 

van integrale samenwerkingsprocessen vooral een ondersteunende rol spelen. He! goat hierbij 

om samenwerking tussen medewerkers van verschillende organisaties die zich niet de gehele 

werklijd op dezelfde locatie bevinden. Voorbeelden van toepassingen die sociale relaties 

kunnen bevorderen zijn virtuele vergaderruimten, groupware, videoconferencing systems en 

virtual communities. Deze toepassingen zijn veelal gericht op he! bevorderen van communicatie 

en niet zozeer op de inhoudelijke aspecten. (Liston, 200 l; Jansen, Steenbakkers en Jagers, 2000) 

Shared Service Centers 
Bijvoorbeeld door het opzetten van icl-netwerken, waarbij gebruik gemaakt word! van 

gezamenlijke softwarepakketten, database en e-mail service. Dit worden ook wel Shared Service 

Centers genoemd, waarmee partners onderling informatie op een gestructureerde manier 

kunnen delen. Hierdoor verlopen volgens Bennet en Jayes ( 1998) de processen binnen de 

samenwerking effectiever en efficienter. Ook volgens de Man (2005) maken dergelijke 

programma's samenwerking over de grenzen van organisaties een sluk eenvoudiger. 

Voorbeelden van netwerkondersteunende systemen zijn intranet en database programma's die 

gebruikt worden door de samenwerkingspartners en gericht zijn op partnermanagement. De 

Man (2005) geeft hierbij aan dot door dit soort instrumenten beschikbaar le maken, de 

vaardigheid van managers vergroot om he! samenwerkingsverband goed vorm le geven . 

Vanuit de praktijk is geconstateerd dot he! gebruik van een Shared Service Center als zeer 

positief werd ervaren. Men had allijd overzicht van de meest recente stukken, werd direct op de 

hoogte gehouden van wijzigingen en communicatie verliep efficienter . 
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19 . 

19.l 

19.2 

Evalueren 
Uit literatuur met betrekking tot multipartner samenwerkingsverbanden zoals allianties en 

partnering is gebleken dot partijen die structureel gebruik maken van evaluatie-instrumenten 

meer succes hebben binnen samenwerkingsverbanden. (De Man, 2007) Voor succes van het 

gebruik van evaluatiemethoden dient dit wel ondersteund le worden met commitment vanuit 

de teamleden. (Office Goverment Commerce, 2007) Hierbij kan gedacht worden aan 

evaluaties binnen het samenwerkingsverband moor ook binnen individuele organisaties . 

Evaluaties binnen de samenwerking 
Om frustraties op tijd uit le spreken en een samenwerking goed le houden is het belangrijk met 

regelmaat evaluaties te houden. Door deze evaluaties periodiek le organiseren kunnen 

frustraties (connicten) niet le long blijven sudderen. Evaluaties kunnen ook gebruikt worden op 

momenten dot een team minder draait of een tegenslag heeft moeten verwerken . 

Intern evalueren 
Uit onderzoek blijkt dot naast evaluaties binnen het samenwerkingsverband, het ook 

meerwaarde oplevert wanneer binnen een organisatie samenwerkingsverbanden worden 

geevalueerd. Bij allianties is zelfs gebleken dot organisaties die een duidelijke 

evaluatietechnieken toepassen de slaagkans van he! aangaan van een evaluatie aanzienlijk 

wordt verhoogd. (De Man, 2007) 

Er kan eigenlijk op twee manieren intern worden geevalueerd. Namelijk evaluaties per project en 

evaluaties die een vergelijking trekken lussen meerdere samenwerkingsverbanden. Hierdoor 

krijgt men een beter beeld van wot er daadwerkelijk gebeurt binnen de eigen organisatie. Di! 

heeft bovendien als positief effect dot er meerdere partijen betrokken zijn bij dergelijk soort 

evaluaties en de kennis zo wijder verspreidt word! binnen de organisatie. Mel als bijkomstig 

voordeel dot partijen elkaar binnen de organisalie leren kennen en er eventueel nieuwe 

synergie en kennisuitwisseling ontstaat . 

Evaluaties die een vergelijking lrekken tussen verschillende samenwerkingsverbanden hebben 

een duidelijk effect op de succesfactor voor he! slagen van het aangaan van 

samenwerkingsverbanden. Dit effec t is het meest zichtbaar wanneer de evaluaties regelmalig 

en met een gestructureerde methoden plaatsvinden. Uit onderzoek naar allianties is gebleken 

dot vooral op meer ervaren organisalies deze vorm van evalueren een groot effect heeft. Voor 

ervaren organisaties heeft he! een toename van 173 in de succesfactor, terwijl di! voor 

onervaren partijen een 23 toename geeft. 
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20 . lntensiteit van de samenwerking: permanent of tijdelijk? 
Wonneer men hel heetl over somenwerking don wordl er veelol een onderscheidt gemookl 

lussen lijdelijke of permonente somenwerkingsdoelen. Mel de lermen 'lijdelijk' of 

'projeclgebonden' worden somenwerkingsverbonden bedoeld die ingerichl worden voor een 

eenmolig project. Terwijl bij 'permonente' of 'strolegische somenwerking' hel meer goal om 

projeclongebonden somenwerking met een longdurige doelslelling . 

Voorol op strotegisch niveou is er volgens Kools (IV. 2006) een verschil tussen somenwerking met 

een korte termijn doelstelling en een longe lermijn doelstelling. Bennet en Jayes ( 1998) komen in 

een onderzoek noor 300 portneringprojeclen in de Engelse bouwsector tot de conclusie dot de 

voordelen van partnering beter noor voren komen bij een strolegische permonente 

somenwerking. Doorbij geven zij oon dot hel vertouwen binnen een somenwerking goondeweg 

kon groeien, moor wonneer de somenwerking een duidelijk eind heeft (projectgebonden) de 

houding van partners anders is don wonneer de somenwerking een meer permonente oord 

heeft. Bij een eenmolige somenwerking is men veelol veel concurrenlie gerichter. 

Bult Spierings (IV, 2006) geefl bovendien oon dot veel van de genoemde sociologische 

oondochtspunlen in dit onderzoek, zools vertrouwen. commitment en openheld beter tot 

uitdrukking komen bij permonenle somenwerkingsvormen. De oondochtspunlen hebben 

volgens hoar vook tijd nodig om zich le ontwikkelen en zullen bij tijdelijke somenwerking iedere 

keer opnieuw moeten ontstoon . 

Flexibiliteil wordl vook als hoofdreden genoemd voor hel oongaan van korte termijn 

somenwerkingsverbonden. Permanente vormen geven ook minder ruimle voor porlnerkeuzes 

aangepast aan de klantwensen. Daarnoast kan het zo zijn dot een partner minder copociteil of 

behoefte heeft om samen le werken. Uileraord bestaat ook de kans dot een partner niet 

volledig voldoet aon verwachtingen. of er zich een betere partner aanbiedt, waordoor portijen 

terughoudend zijn in het aangaon van een permonente verbinlenis. 

Daorentegen geeft Dyer [2000) aon dot longdurige samenwerkingsverbonden juist als flexibeler 

gezien kunnen worden, omdol portijen voor een goede partner bereid zijn een slap extra le 

doen. Volgens De Mon (2005) leverl eenmalig en lijdelijk somenwerken bovendien vaak minder 

op don een duurzome samenwerking . Bij langdurige samenwerkingsverbanden kunnen partijen 

investeren in een gezamenlijke slrategie. visie en doelstelling (businessplan) en indien nodig zelfs 

gezamenlijk investeren in middelen. Dusdonige investeringen warden minder snel gedoon voor 

eenmalige samenwerkingsverbanden omdat deze kosten niet in een project kunnen worden 

terugverdiend. Tevens goat de afstemming binnen deze somenwerking goat in meer of mindere 

mate gepaard met investeringen die specifiek zijn voor de relotie, dot wil zeggen die elders. bij 

overgang naor een andere relatie hun waarde goeddeels verliezen. (Nooteboom, 1998) Met 

andere woorden: de invesleringen zijn verzonken in de relolie . Deze invesleringen zijn belangrijk 

mee le nemen in de keuze tussen permanent en tijdelijk omdat zij swilchingkosten met zich 

meebrengen . 

Uit de evaluoties en interviews kan geconcludeerd worden dot veel teamleden in zien dot er 

een leereffect ontstaat binnen de somenwerking . Teamleden moesten eerst aftoslen welke 

personen ze voor zich hadden en moesten wennen aan de verschillende organlsatlecuHuren . 

Nooteboom ( 1998) geeft aan dot naarmale de samenwerking meer goat om de 

multidisciplinoire ontwikkeling van nieuwe producten of processen zoals bij de vliegtuigbouw of 

scheepsbouw, moet vaak veel afstemming tussen partners plaatsvinden. Oil is enigszins le 

vergelijken met DBFMO . 

Permanent of tijdelijk samenwerken hebben ieder zijn eigen voor en nadelen. Quo teamvorming, 

commitment. vertrouwen. openheid en leerproces is het aan te roden projectoverstijgend 
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samen te werken. Een in eerste instantie tijdelijke samenwerking kan ook uitbouwen tot een 

permanente vorm, er zit don ook een overlap in doelstellingen en vormen . 

Als kantekening kan gegeven worden dot ieder vraagstuk in de bouw uniek is en specifieke 

kenmerken heeft die niet uit het oog verloren mogen worden. Per opgave dient goed gekeken 

te worden welke samenwerkingsvorm het meest geschikt is . 

Vaak groeien tijdelijke vormen van samenwerken uit tot meer permanente vormen. Een tijdelijke 

samenwerking kan don ook permanente gedachten en doelstellingen met zich meenemen. (IV-

1, 2006) 

DBFMO-smanenwerkingsverbanden hebben een contractduur van ongeveer 20 jaar, echter 

verandert de samenwerking no contractclosure aanzienlijk. Men goat don over van een 

gezamenlijke doelstelling (behalen van gunning) naar back-to-back contracten waarbij de 

samenwerking meer op opdrachtgever-opdrachtnemer verhoudingen goat lijken (Liebergen, 

2006: Bult-Spiering, 2006) DBFMO-samenwerking heeft in eerste instantie don ook een 

projectgebonden of tijdelijk karakter. Echter kunnen partijen er ook voor kiezen een 

projectoverschrijdende samenwerking aan le goon. Dan krijgt de samenwerking een meer 

permanent karakter. 

Exclusiviteit 

De keuze tussen permanente of tijdelijke samenwerking heeft ook te maken met de keuze voor 

exclusiviteit. Zo heeft de Talentgroep (DBFMO-samenwerkingsverband) een permanente 

afspraak zich in dit verband le richten op de bouw van scholen. Dit is een duidelijke afbakening 

in de scope van de samenwerking. Voor alles dot niet binnen deze scoop volt, is het mogelijk 

eventueel andere partners te zoeken. De exclusiviteit die partners elkaar geven om met elkaar 

samen te werken en niet met een andere (concurrerende) partner kan zowel positieve a ls 

negatieve effecten hebben. Zo zal deze exclusiviteit leiden to meer onderling vertrouwen en 

commitment, moor kan het ook leiden tot minder inzet omdat men zich niet meer zoveel hoeft 

te bewijzen ten opzichte van andere mogelijke partners . 
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21.1 

21.2 

Partnerselectie 
In de voorgaande hoofdstukken is aan bod gekomen dot verschillen in organisatiecultuur, 

managementstijl en gebruik van middelen belemmeringen in een samenwerking kunnen 

veroorzaken. Daarnaast zijn de samenwerkingsvaardigheden, kennis en ervaring van een 

partner van belong op het succes van de samenwerking. Uit onderzoek van De Man en Duysters 

(2007) blijkt zelfs dot partijen met duidelijk ontwikkelde samenwerkingsvaardigheden een groter 

succes hebben in multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. De keuze voor partners die deze 

vaardigheden bezitten, moor die ook elkaar aanvullen en op elkaar aansluiten, verhogen de 

kans tot slagen aanzienlijk. In verschillende onderzoeken is aangetoond dot partijen met een 

standaard partnerselectie-instrument een grotere slagingskans hebben bij het aangaan van 

samenwerkingsverbanden. In de volgende paragraven zijn een aantal belangrijke aspecten 

voor het gebruik van een partnerselectie-instrument verder toegelicht . 

Kijk eerst naar jezelf voor je zoekt naar een ander 
Niel alleen uit de interviews en evaluaties, moor ook uit verschillende literatuur blijkt dot een 

gedegen partnerselectie-instrument waarschijnlijk meerwaarde zal opleveren voor het aangaan 

van samenwerkingsverbanden. Daarbij is het belangrijk om eerst goed te kijken naar de interne 

organisatie. Welke expertises en disciplines heb je zoal in huis, moor ook de eigen 

organisatiecultuur en samenwerkingvaardigheden zijn van belong. Ook dient eerst goed 

gekeken te worden welke rol men zelf wilt vervullen binnen de samenwerking . 

Criteria voor partnerselectie 
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 voorgaande 

hoofdstukken 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 te goon 

samenwerken? 

Commitment: In hoeverre w il de partner Zich inzetten voor de samenwerking? 

Doelstelllng: Met welke motieven wilt een partner goon samenwerken (positionering, 

leermotief, 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? 

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

Organisatiecultuur geschikt voor samenwerklng: Er bestaat een significante relatie 

tussen de organisatiecultuur en het succes in samenwerkingsverbanden. Gekeken kan 

worden of de partner wel een positieve organisatiecultuur heeft voor het aangaan van 

een samenwerkingsverband . 

Matchen organisatieculturen: Matchen de organisatieculturen en in hoeverre is dit een 

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

Samenwerkingsvaardlgheden: Heeft de partner ervaring met dergelijk soort 

samenwerkingsverbanden? Heeft het een centraal team van 

samenwerkingsspecialisten? Heeft het een opleidingsprogramma voor medewerkers die 

deelnemen aan organisatieoverschrijdende projecten? Is er een promotor aanwezig 

die vertrouwen, geloof mandaat en middelen heeft voor het aansturen van de 

samenwerking? 

De bovenstaande criteria zijn aanbevelingen de voortkomen uit de verschillende conc lusies uit 

het onderzoek. Deze moeten echter gezien worden a ls aanbevelingen waar verder geen 

kwantitatief onderzoek naar de juistheid en de effectiviteit hiervan onderzocht is . 
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21.3 Partnerselectie in de praktijk 
Uit praktijk ervaringen, interviews en evaluaties blijkt dot de partnerselectie vaak op een redelijk 

korte termijn plaatsvindt. Daarnaast heeft men bij DBFMO-projecten ervaren dot er moor een 

beperkte keuze aan partijen is die dergelijk soort projecten aankunnen. Hierdoor wordt een 

gedegen parlnerselectie soms belemmert. Onder het relatief kleine aanlal partijen bevinden 

zich ook nog parlijen die al op een of andere manier gelieerd zijn aan een concurrent, of zelfs 

advies geven aan opdrachlgevende parlijen waardoor zij niel geselecleerd kunnen worden. 

Hierdoor kwam men weleens lot verassingen le staan. Doordal parlijen in een beperkle lijd aan 

de hand van een aantal gesprekken zijn gekozen, voldeden zij soms achleraf niel aan 

verwachlingen . 

Vele parlijen in de praktijk hanteren nog geen partnerselectie-instrument voor het selecleren van 

hun partners. Uit verschillende onderzoeken blijkt echter dot dit wel tot meerwaarde voor de 

samenwerking kan leiden. Aangezien er veelal me! dezelfde disciplines samengewerkl wordt, is 

het don ook aan te bevelen om no het houden van een interne organisaliescan een aanlal 

vasle partners le selecteren waarmee samengewerkt kan worden . 
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22 . 
Sllmuleren van 

lntegralle 

Opdrachtgever en 

opdrachtnemer 

Sturen op 

gezamenlljk 

resultaat 

Voorkomen van 

opportunlsme 

Stimuli middels winst en risico verdeling 
De partijen die deelnemen aan de samenwerking zijn wederzijds afhankelijk, moor kennen ook 

dikwijls moeilijke tegenstellingen. Het individueel belonen van partijen op basis van eigen 

deelaspecten kan remmend werken op de integratie binnen de samenwerking. Zo kan het 

voorkomen dot een partij die zich inzet voor eigen prestaties en optimalisatie van de 

samenwerking onbenut loot, niet hierop afgestraft wordt in de beloningsstructuur. Door het 

instellen van een teambeloning wordt de afhankelijkheid tussen partners vergroot en integratie 

gestimuleerd. Moor ook kan teamwerk en integratie warden opgenomen in de individuele 

beloning van een partij. Middels een weloverwogen beloningsstructuur kan een belangrijke 

impuls gegeven worden om makkelijker tot consensus te komen.(Goossens, 2006; Koolwijk en 

Gereardts, 2006) 

In sommige integrale samenwerkingsverbanden komt het voor dot de opdrachtgever actief 

deelneemt binnen de samenwerking. Tussen partijen van opdrachtgeverszijde en 

opdrachtnemerszijde is een duidelijk spanningsveld waar te nemen. Namelijk het streven naar 

waarden voor de laagst mogelijke prijs en het streven naar winst oftewel veel omzet voor de 

laagst mogelijke kosten (waarden). Om te kunnen functioneren als een team kunnen deze 

doelstellingen middels financiele stimuli naar elkaar worden gebracht tot een gezamenlijke 

doelstelling. (Scott, 2001) 

Aon de hand van een beloningssysteem kunnen inspanningen voor het behalen van het 

gezamenlijk resultaat worden gestimuleerd . Door de beloning (deels) afhankelijk te maken van 

het gerealiseerde projectresultaat worden partijen extra gestimuleerd dit resultaat te behalen en 

kan integratie in het team geprikkeld worden. Zo zou een Bonus-Malus regeling getroffen kunnen 

warden die de inspanningsverplichting koppelt aan de resultaatverplichting van het team . 

Door financiele maatregelen te treffen kan bovendien opportunistisch gedrag worden 

vermindert en de balans in het voordeel van de samenwerking doen doorslaan. Zo is een Bonus

Malus regeling dus een effectief middel om opportunisme tegen te goon. Dit door het belonen 

van gewenst gedrag en ontmoediging van minder gewenst handelen door een boetesysteem. 

(Williamson, 1996; Wathne en Heide, 2000) 
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