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Samenwerken door een pro-actieve benadering 

Voorwoord 

Pro-actief benaderen van potentiële klanten is hot in Nederland. Steeds meer projecten komen op deze 

manier van acquisitie van de grond. Doordat er te weinig kennis en inzicht bestaat over wat de 

acquisitiescore van de pro-actieve benadering beïnvloedt, is dit onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is 

uitgevoerd ter afronding van de master Construction Management and Engineering (CME) aan de 

Technische Universiteit Eindhoven. Verder heeft dit onderzoek als doel om DHV handvaten te bieden om 

hun pro-actieve benadering een hogere acquisitiescore op te laten leveren. 

Ten eerste wil ik een woord van dank richten aan mijn afstudeercommissie van de TUle, Frans van Gassel 

en Ger Maas. Ook wil ik mijn bedrijfsbegeleider van DHV, Steven Grevink bij dezen bedanken voor zijn inzet, 

begeleiding en goede adviezen. Natuurlijk mag DHV Eindhoven niet vergeten worden door mij de 

mogelijkheid te bieden om mijn afstudeeronderzoek bij hen uit te voeren. 

Daarnaast wil ik mijn ouders, broertje, zusje en mijn vriendin bedanken voor de steun gedurende deze 

periode en het leveren van opbouwende kritiek op mijn scriptie. 

Eindhoven, juli 2008 
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Samenvatting 

Dit onderzoek heeft geleid tot meer inzicht in hoe binnen een pro-actieve benadering een hogere 

acquisitiescore te bereiken is. Om dit doel te bereiken, is een hulpmiddel ontwikkeld. Op een speelse, 

eenvoudige en vrijblijvende manier worden de invloedsfactoren die ervoor zorgen dat deze hogere 

acquisitiescore wordt bereikt, bespreekbaar gemaakt. Het hulpmiddel kan gebruikt worden om gedurende 

het samenwerkingsproces bij te sturen in de 'zachte' invloedsfactoren communicatie, vertrouwen, 

meerwaarde en transparantie maar ook om kennis te maken tussen de partijen. 

De markt wordt in een steeds vroeger stadium bij een project betrokken dan voorheen. De overheid trekt 

zich steeds verder terug in haar activiteiten op het gebied van infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling 

waardoor de marktpartijen kansen zien om eigen initiatieven te leveren aan de overheidspartijen. Een 

bekend voorbeeld is AMFORA in Amsterdam (de gecombineerde verkeers-, parkeer-, verblijf- en 

recreatiestrook onder de Amsterdamse grachten). Zo kan er aanwezige kunde en kennis getoond worden 

door zelf initiatieven neer te leggen bij de overheid. De pro-actieve benadering is een dergelijk initiatief. Het 

is een acquisitieactie waarbij de private aanbieder(s) een oplossing ontwikkeld voor een probleem bij de 

publieke partij , waar deze niet om gevraagd heeft. 

Deze pro-actieve benadering wordt mede door DHV Eindhoven geïnitieerd. Er bestaat bij DHV te weinig 

zicht op wat uiteindelijk het succes bepaalt van een pro-actieve benadering. Daarnaast wil DHV inspringen 

op geconstateerde behoeftes uit de markt. De overheid staat steeds meer open voor zulke initiatieven, 

vandaar dat DHV kansen ziet. Naast deze kansen voor DHV bestaat er in het algemeen onduidelijkheid over 

hoe in te spelen op de behoeftes van de overheidspartijen en hoe om te gaan met vertrouwelijke informatie 

die gedeeld moet worden met de ontvangende partij . Dit laatste punt zou de concurrentiepositie van de 

aanbieden de partij onevenredig kunnen beschadigen. 

Dit onderzoek bevat vijf onderdelen: onderzoekskader, literatuurstudie, casestudy, validatie en ontwerp 

hulpmiddel. Het onderzoekskader wordt de volgende centrale onderzoeksvraag gesteld: 'Welk hulpmiddel 

kan worden ontwikkeld om de maatregelen in te zetten om zo een hogere acquisitiescore binnen een pro

actieve benadering te bereiken?' Vervolgens wordt in de literatuur gezocht naar de kenmerken van een pro

actieve benadering met de daarbij horende 'zachte' invloedsfactoren. De afbakening is gesteld op de 

menselijke 'zachte' factoren van een dergelijke samenwerking in plaats van 'harde' zoals regelgeving. De 

invloedsfactoren zijn de beoordelingscriteria waaraan de casestudy getoetst wordt. De resultaten uit de 

casestudy worden gevalideerd door middel van een online enquête. Deze validatie levert maatregelen op 

die van toepassing zijn op het bereiken van een hogere acquisitiescore. De maatregelen worden toegepast 

in de samenwerking door middel van het hulpmiddel, welke resulteert uit het ontwerp. 

De literatuurstudie leverde een viertal factoren op welke invloed hebben op de acquisitiescore in een pro

actieve benadering . Deze factoren zijn communicatie, vertrouwen, meerwaarde en transparantie. Deze 

worden vervolgens onderverdeeld in subcriteria . Deze subcriteria vormden de aanleiding voor de 

interviewvragen van de casestudy. 

Juli 2008 v TU Eindhoven en DHV 



Samenwerl<en door een pro-actieve benadering 

De casestudy heeft betrekking op twee cases. De eerste case betreft een initiatief naar gemeente 

Eindhoven tot revitalisering van het kleinschalige binnenstedelijke bedrijventerrein Rapenland in Eindhoven. 

Het initiatief is genomen door DHV en projectontwikkelaar/visievormer TCN Properties. Rapenland is 

rommelig en verouderd waardoor het initiatief een integrale en duurzame fysieke ontwikkeling voorstelt. 

De tweede case is een initiatief in de richting van gemeente Helmond voor de ontwikkeling van een 

gethematiseerd bedrijvenpark in Helmond. Dit beoogde bedrijvenpark heeft de naam Automotive High-tech 

Campus gedoopt, kortweg AHTeCH, gekregen. De AHTeCH moet een bedrijvenpark worden met de 

automotive-industrie als thema . Drie bedrijven hebben het initiatief genomen naar gemeente Helmond, 

namelijk Automotive Technology Centre (ATC), DTZ Zadelhoff (bedrijfsmakelaar) en DHV. Dit 

gethematiseerde bedrijvenpark moet de ambitie 'Automotive-hoofdstad van Nederland' van gemeente 

Helmond waarmaken. 

In deze cases is alle benodigde informatie verkregen voor het uitvoeren van dit onderzoek. Door middel van 

het bestuderen van projectdocumenten en het afnemen van interviews is alle informatie verzameld over de 

ervaringen van de deelnemers aan de pro-actieve benadering met betrekking tot de invloedsfactoren. 

De resultaten, in de vorm van relaties tussen de invloedsfactoren uit de casestudy, zijn te case-specifiek om 

er algemeen geldende uitspraken over te kunnen doen. De resultaten zijn daarom gevalideerd door middel 

van een online enquête onder 28 respondenten. In deze validatie konden de respondenten de relaties uit de 

casestudy verifiëren of falsifiëren. Deze relaties hebben door middel van de validatie geresulteerd in 19 

algemeen geldende maatregelen die leiden tot een hogere acquisitiescore bij een pro-actieve benadering. 

De maatregelen uit de validatie vormen de conclusie van het onderzoek. De maatregelen zijn de input voor 

het ontwerp. Het hulpmiddel is het Pro-ActiefBenaderingsspel genoemd, afgekort PAS-spel. In dit spel 

worden 52 begrippen, weergegeven op kaartjes, voorgelegd aan de deelnemers binnen een pro-actieve 

benadering . De begrippen bevatten kenmerken van een samenwerking. Een aantal voorbeelden hiervan zijn : 

transparantie in rolverdeling, (vertrouwelijke) informatie delen of voor jezelf houden, maatschappelijk 

rendement of financieel rendement creëren, formeel of informeel samenwerken. 

Het PAS-spel kan gespeeld worden met maximaal 6 personen. Elke deelnemer kiest uit zijn/haar stapeltje 

kaarten 8 kenmerken die hij/zij het belangrijkste acht voor een ideale samenwerking. Nadat elke deelnemer 

heeft uitgelegd waarom juist deze kenmerken zo belangrijk zijn, worden er 6 vragen gesteld binnen de groep 

om zo overeenkomsten en verschillen tussen de deelnemers en de huidige stand van samenwerking te 

achterhalen. Door dit spel worden de deelnemers bewust van de kenmerken die door henzelf en anderen 

belangrijk worden bevonden. Dit geeft de mogelijkheid om te sturen binnen de huidige samenwerking. Het 

spel kan ook gebruikt worden als kennismaking in de eerste ontmoeting tussen de deelnemers. 

Het PAS-spel geeft de aanbieder binnen een pro-actieve benadering de mogelijkheid om een hogere 

acquisitiescore te bereiken. 
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2. Inleiding 

2.1. Achtergrond 

De markt wordt in een steeds vroeger stadium bij een project betrokken dan voorheen. De overheid trekt 

zich steeds verder terug in haar activiteiten op het gebied van infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling. Het 

eerder betrekken van de marktpartijen wordt als een positief punt gezien omdat er een betere integratie van 

verschillende fases gerealiseerd kan worden. Maar de markt ziet in deze integratie en vroege betrokkenheid 

zelf ook kansen om de overheidspartijen te benaderen met eigen initiatieven. Vandaar dat de marktpartijen 

min of meer gedwongen worden (en dit doen zij ook met plezier) om zich meer en meer te profileren als pro

actieve ondernemers. Een voorbeeld van de pro-actieve benadering is AMFORA in Amsterdam (de 

gecombineerde verkeers-, parkeer-, verblijf- en recreatiestrook onder Amsterdamse grachten). De markt kan 

zijn kunde en kennis tonen door zelf initiatieven neer te leggen bij overheidspartijen. Pro-actief benaderen is 

de actie waarbij deze eigen initiatieven bij een andere partij worden aangeboden, zonder dat hierom 

gevraagd is door de overheid. (Vissers, 2008) 

2.2. Aanleiding 

In het huidige werkveld adviseren de bureaus veelal alleen wanneer daar een vraagspecificatie vanuit de 

markt voor bestaat. Nog niet zo lang geleden is DHV Eindhoven zelf aan een pro-actieve benadering van 

projecten gaan doen. (Grevink, 2007) Vanuit marktkansen een overheidspartij benaderen kan gedurende 

het proces verschillende problemen opleveren. Deze problemen zijn zowel benaderd vanuit het 

aanbiederopzicht als het ontvangersopzicht. 

2.2.1. DHV Eindhoven 

De pro-actieve benadering die DHV Eindhoven onderneemt in de richting van overheidspartijen gebeurt 

vaak op een ongestructureerde manier. Er wordt geanticipeerd op potenties in de markt maar er bestaat te 

weinig zicht op wat nu eigenlijk het succes bepaalt. Natuurlijk zijn een goed idee en het juiste moment van 

benaderen belangrijk maar daarnaast speelt ook het feit van vertrouwen krijgen van de andere partij. Hoe 

kan er ingespeeld worden op de meerwaarde voor de overheidspartij? Deze zaken zijn te onduidelijk en 

daarvoor is dit onderzoek nodig. (Grevink, 2008) 

Daarnaast wordt er door de overheid steeds meer verwacht dat marktpartijen zich pro-actief gaan gedragen 

om ideeën aan te bieden . In deze trend wil DHV Eindhoven logischerwijs meegaan . Maar omdat DHV 

gewend is vanuit een offerteaanvraag te werken, dient voor pro-actief benaderen een andere gedachtegang 

te worden gehanteerd . (Grevink, 2008) 

2.2.2. Problemen vanuit de aanbieders 

Aansluiten op de behoefte 

Het aangeboden initiatief moet niet alleen goed doordacht en onderbouwd zijn maar moet ook aansluiten bij 

de daadwerkelijke behoefte van de ontvangende partij. Anders is de kans heel erg klein dat er acceptatie 

plaatsvindt van het initiatief. Hierin is ook de factor tijd erg belangrijk, het initiatief moet genomen worden op 

het moment dat er het probleem zich voordoet, er 'sense of urgency' en er bestuurlijke wil is om het op te 

lossen. (Vissers, 2007) 
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Het zelf uitvoeren van het eigen initiatief 

Naast het bovengenoemde probleem is ook de Europese aanbestedingswet van toepassing. Boven een 

bepaalde aanbestedingssom is de partij die het initiatief ontvangt verplicht om het openbaar (en Europees) 

aan te besteden . Dit probleem doet zich enkel voor bij publieke partijen. Dit geeft de aanbiedende partij veel 

minder mogelijkheden om het eigen initiatief uiteindelijk ook zelf te mogen uitvoeren. Zeker in combinatie 

met de hoge voorbereidingskosten is dit een moeilijk punt. Daarom is het noodzakelijk voor de initiërende 

partij om vóór de aanbesteding een zo groot mogelijk voorsprong op te bouwen ten opzichte van de 

mogelijke concurrenten . De voorbereidingstijd is in principe zelf te bepalen omdat de initiatiefnemende partij 

zelf kan bepalen wanneer zij het initiatief aanbiedt aan de overheidspartij . (Van der Sluis, 2007, p. 50) 

2.2.3. Problemen vanuit de ontvangers 

Gestructureerde afhandelingsmethode 

Een pro-actieve benadering kan zich op allerlei vlakken voordoen, zoals bij sociale, ruimtelijke, 

infrastructurele en economische problemen . Doordat er zoveel verschillende facetten zijn waarop de pro

actieve benadering van toepassing kan zijn is het noodzakelijk dat er een centraal punt aanwezig waar elk 

ingediend initiatief evenveel kans van slagen krijgt, zoals het Idee V&W-Ioket. Het Idee V&W-Ioket is het 

centrale loket van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat waar private partijen, kennisinstellingen en ook 

burgers ideeën die zij op eigen initiatief ontwikkeld hebben, kunnen indienen. (Ministerie V&W, 2008-/) De 

pro-actieve benadering bij gemeentes zal waarschijnlijk de meeste problemen opleveren omdat zij vaak 

(nog) geen gestructureerde aanpak hebben van de eigen initiatieven. (Vissers, 2007) 

Vertrouwen 

Doordat de marktpartijen een pro-actieve benadering ondernemen, geven zij zich in principe bloot aan de 

andere partij . Een potentieel waardevol initiatief wordt met een andere partij gedeeld en hier moet vanuit de 

ontvangende partij integer mee omgegaan worden. Het is vertrouwelijke informatie en de marktpartij moet 

ervan overtuigd zijn dat de overheidspartij daar dan ook vertrouwelijk mee omgaat. De zekerheid moet 

vanuit de overheid gegeven worden zodat de marktpartij zijn idee ook durft te delen . (Ministerie van Verkeer 

en Waterstaat, 2008-11) Ook de mate van vertrouwen in kunde en kennis is belangrijk . 
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3. Onderzoekskader 

3_1_ Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het probleem en de aanpak van het probleem beschreven. Ten eerste wordt er een 

introductie gegeven op het begrip pro-actief benaderen, om achtereenvolgens de probleemstelling, 

doelstelling en aanpak van het onderzoek te beschrijven. De resultaatverwachting en afbakening worden 

ook behandeld. 

3.2. Pro-actief benaderen 

De pro-actieve benadering is een acquisitieactie waarbij de private aanbieder(s) een oplossing ontwikkeld 

voor een probleem bij de publieke partij, waar deze niet om gevraagd heeft. (Regieraad Bouw, 2006, p. 13) 

De oplossing heeft een aantoonbare meerwaarde voor de publieke partij. Door Regieraad Bouwen PSI 

Bouw wordt de pro-actieve benadering het eigen initiatief genoemd (in het Engels Unsolicited proposal). 

De definitie wordt hierboven gezien als een benadering van een publieke partij maar dit kan natuurlijk ook bij 

een private partij. Een adviesbureau (als DHV) kan een grote onderneming benaderen die bijvoorbeeld 

vanwege milieuwetten niet kan uitbreiden op hun huidige locatie. Het adviesbureau kan de onderneming 

een plan aanbieden om onderzoek te doen naar een nieuwe locatie en deze procedures in opdracht van de 

onderneming te verrichten. (Grevink, 2007) 

In de onderstaande figuur 3.1 is de positie van pro-actief benaderen in het proces geplaatst. Pro-actief 

benaderen vindt plaats voor en in de initiatieffase. 

Pro-actief benaderen .. .. 
Initiallef Ontwerp Uitvoering Beheer 

Figuur 3.1: De positie van pro-actief benaderen in het proces 

3.3. De huidige stand van zaken 

Pro-actief benaderen is hot. Steeds meer bedrijven gaan in het kader van acquisitie ideeën ontwikkelen voor 

overhedenlprivate partijen om zo een pro-actief voorstel te kunnen doen aan deze partij. Met een pro

actieve benadering wordt de klant directer benaderd dan wanneer er bijvoorbeeld in het kader van acquisitie 

over competenties, referentieprojecten en kwaliteiten wordt gepraat. Pro-actief benaderen levert wel wat 

meer risico op dan de huidige acquisitie omdat er een voorinvestering gedaan wordt. Er moet afgetast 

worden of, en zo ja hoe, het idee in de markt gezet kan worden. Dit vergt aandacht, energie, tijd en natuurlijk 

geld. Door zo goed mogelijk je huiswerk gedaan te hebben, kan een andere partij overtuigd raken van het 

idee. De ideeën zullen voornamelijk betrekking hebben op het uitvoeren van lokaal beleid. Dus dit betekent 

bijvoorbeeld het revitaliseren van verouderde bedrijventerreinen of de wil van een stadlregio zich te 

profileren in een bepaald thema enlof bedrijfstak (te denken aan Brainport). 
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De actualiteit van het onderwerp 'Pro-actief benaderen' is mede af te leiden aan de opening van het Idee 

V&W-Ioket in januari 2007 (Bijsterveld, 2007, p. 61) en het Mini-congres Eigen initiatief op 2 oktober 2007 

(Oe Nieuwbouw, 2007). Het loket is bedoeld om eigen initiatieven vanuit de private sector te ontvangen bij 

het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Vóór januari 2007 gebeurde dit nog op een te weinig 

overzichtelijke en transparante manier waardoor de initiatieven veelal bij de verkeerde personen 

terechtkwamen . Het Idee V&W-Ioket zorgt nu voor een transparante, gestructureerde en zorgvuldige 

afwerking van de initiatieven. (Bijsterveld, 2007, p. 61) Het loket heeft een tweeledig doel, namelijk de 

initiërende en de faciliterende functie. De initiërende functie doelt op het openstaan, het bevorderen en 

benutten van goede en creatieve ideeën. Daarnaast moet het ook inzicht geven waar een initiatief aan moet 

voldoen, zodat het gestructureerd behandeld kan worden. (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2008-/) 

Het loket van V&W is uitsluitend bedoeld voor initiatieven richting het ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

Lagere overheden hebben nog lang niet allemaal loketten voor initiatieven maar er is te merken dat er een 

verschuiving aan het plaatsvinden is. Verschillende provinciebesturen hebben plannen gemaakt voor zulke 

loketten (Provincie Gelderland, 2008) en bij ook verschillende (grotere) gemeenten kan men terecht met 

eigen initiatieven bij een dergelijk loket. (Gemeente Eindhoven, 2008) Maar hoe moet het bij de gemeenten 

welke nog niet zo een loket (of centraal punt) hebben om initiatieven te ontvangen? 

3.4. Probleemstelling 

DHV, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling locatie Eindhoven , onderneemt de pro-actieve benadering in de 

laatste jaren steeds vaker. Door deze initiatieven kunnen zij werk voor de afdeling creëren en zijn zij minder 

afhankelijk van offerteaanvragen . Om effectief te kunnen reageren op veranderingen en kansen in de markt 

is er kennis en inzicht nodig over welke factoren de kans van slagen beïnvloeden. 

Probleemstelling: 

Er bestaat een gebrek aan inzicht bij DHV over welke factoren de hogere acquisitiescore van een pro

actieve benadering beïnvloeden en hoe deze het meest effectief ingezet kunnen worden. 
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3_5_ Afbakening 

Het onderzoek zal zich in hoofdlijnen beperken tot het proces van pro-actief benaderen. De onderzochte 

cases moeten zich in het aanbiedende traject bevinden. Dus de private partij heeft een idee ontwikkeld en 

wil deze voorleggen aan de publieke partij. Het onderzochte traject is afgekaderd van het eerste gesprek 

over dit onderwerp tot de mogelijke opdracht die aan de private partij wordt verstrekt. 

De samenwerking in het voortraject zal onderzocht worden waarbij de invloedsfactoren vanuit de 

aanbiedende partij worden benaderd. Dus er wordt vanuit de private zijde (aanbiedende partij) naar de 

samenwerking gekeken en niet vanuit de publieke zijde (ontvangende partij). Hierbij is er vanuit gegaan dat 

de private partij altijd de aanbiedende is en de publieke partij altijd de ontvangende. 

Het onderzoek zal zich richten op de 'zachte' factoren die een pro-actieve benadering beïnvloeden. De 

'harde' factoren zullen buiten beschouwing gelaten worden . Met 'harde' factoren worden bijvoorbeeld wet

en regelgeving, werkprocedures en verantwoordelijkheden bedoeld. Deze zijn vatbaar en direct aanwijsbaar. 

De zachte factoren hebben meer met gevoel en hoe het ervaren wordt, te maken. 

3.6. Doelstelling 

Dit afstudeeronderzoek is ontwerpgericht doordat er een concrete oplossing gemaakt moet worden voor de 

maatregelen die geformuleerd worden vanuit de 'zachte' factoren van de pro-actieve benadering. In de 

probleemstelling zijn praktische problemen genoemd welke door middel van theoretische kennis, aangevuld 

met praktische ervaringen, opgelost dienen te worden. De ontwerpfase moet de geformuleerde maatregelen 

tot het bereiken van een hogere acquisitiescore uit de validatie verwerken in concrete hulpmiddelen. De 

doelstelling binnen dit onderzoek wordt als volgt geformuleerd: 

Doelstelling: 

Het doel van het onderzoek is het formuleren van maatregelen vanuit de 'zachte ' invloedsfactoren en het 

inzetten van deze maatregelen binnen een pro-actieve benadering om zo een hogere acquisitiescore te 

bereiken door gebruik te maken van een deskresearch en een casestudy. 

Definitie 'zachte' invloedsfactoren 

Met de zachte factoren binnen een pro-actieve benadering worden de mensgerelateerde en sociale zaken 

bedoeld. Deze worden voornamelijk beoordeeld op gevoel en de ervaring daarmee. Met invloedsfactoren 

worden de factoren bedoeld die het slagen of falen van een actie bepalen. 

Definitie acquisitiescore 

De acquisitiescore is het percentage of daadwerkelijke aantal van initiatieven die resulteren in een opdracht. 

Acquisitie betekent letterlijk verwerven. Het verwerven van opdrachten betekent dus het 'binnenhalen ' van 

werk voor een werknemer of afdeling. 

3.7_ Onderzoeksmodel 

De doelstelling leidt tot een schematische weergave van het onderzoek zoals op de volgende pagina is 

weergegeven. In woorden wordt het onderzoek als volgt uitgedrukt: 
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Het onderzoeksmode/: 

De eerste stap in dit onderzoek is het bestuderen van de verschillende theorieën (samenwerking, pro

actieve benadering en de invloedsfactoren) door middel van een oriëntatie in wetenschappelijke en niet

wetenschappelijke literatuur. Het vooronderzoek zal verder bestaan uit interviews met deskundigen en het 

bestuderen van bedrijfsdocumenten binnen DHV Eindhoven. Deze oriëntatie levert beoordelingscriteria op. 

De gevonden beoordelingscriteria worden vervolgens gebruikt om de cases eraan te evalueren, deze cases 

worden beschikbaar gesteld door DHV Eindhoven. Uit de analyseresultaten worden relaties gefilterd, welke 

leiden tot de stellingen voor de validatie. In de validatie worden de stellingen voorgelegd aan experts in het 

werkveld met als doel om over de case-specifieke bevindingen (de relaties) algemener geldende uitspraken 

te kunnen doen. De algemene uitspraken leiden vervolgens tot maatregelen om een hogere acquisitiescore 

te bereiken. Deze maatregelen zijn de input voor het ontwerpgedeelte, waarin een hulpmiddel ontwikkeld 

dient te worden om de maatregelen in de pro-actieve benadering in te zetten. Zie figuur 3.2 voor de visuele 

weergave van het onderzoeksmodel. 
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Figuur 3.2: Onderzoeksmodel 

3.8. Onderzoeksvraag 

De onderzoeksvraag is naast de doelstelling ook erg belangrijk in dit onderzoek. De onderzoeksvraag is 

leidend en dient aan het einde beantwoord te zijn . 

Onderzoeksvraag: 

Welk hulpmiddel kan worden ontwikkeld om de maatregelen in te zetten om zo een hogere acquisitiescore 

binnen een pro-actieve benadering te bereiken? 
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3.9. Deelvragen 

De onderzoeksvraag leidt per fase van het onderzoek in de volgende concrete deelvragen: 

Literatuur: 

1) Wat is pro-actief benaderen en welke problemen treden hierbij op? 

2) Wat is samenwerken binnen een pro-actieve benadering en welke kenmerken heeft het? 

3) Welke 'zachte' invloedsfactoren kunnen er onderscheiden worden in de bestaande literatuur over 

de samenwerking door middel van pro-actieve benadering? 

Casestudy: 

4) Hoe ervaren de betrokkenen in de casestudies de factoren communicatie, vertrouwen, meerwaarde 

en transparantie in het pro-actieve benaderingsproces? 

5) Welke relaties kunnen er geformuleerd worden vanuit de resultaten uit de casestudies? 

6) Welke maatregelen tot het bereiken van een hogere acquisitiescore worden door middel van 

validatie benoemd? 

Ontwerp: 

7) Welk programma van eisen kan er worden opgesteld om in een pro-actieve benadering een hogere 

acquisitiescore te bereiken? 

8) Ontwerp een hulpmiddel dat kan worden ingezet om bij een pro-actieve benadering een hogere 

acquisitiescore te bereiken. 

3.10. Aanpak van het onderzoek 

In deze paragraaf wordt de aanpak van het onderzoek behandeld. Eerst worden het onderzoeksobject en de 

onderzoeksoptiek benoemd en vervolgens worden de gebruikte onderzoeksstrategieën uiteengezet. 

Onderzoeksobject 

Het onderzoeksobject van dit onderzoek is de samenwerking tussen partijen op basis van een pro-actieve 

benadering. Hiermee wordt het initiatief genoemd waarmee een aanbiedende partij een ontvangende partij 

benaderd om een project van de grond te krijgen . 

Onderzoeksoptiek 

De onderzoeksoptiek van dit onderzoek bestaat uit de 'zachte' invloedsfactoren waarmee een 

samenwerking te kenmerken is. Deze ontstaan uit de literatuur en de empirie. Concreet zijn dit de 

invloedsfactoren welke van grote invloed zijn op het bereiken van een hogere acquisitiescore. 

Verschuren en Doorewaard (2007) stellen dat er de volgende vijf onderzoeksstrategieën te onderscheiden 

zijn, te weten: 

Juli 2008 

Surveyonderzoek: een empirisch onderzoek waarbij een groot aantal eenheden onderzocht wordt 

om zo breedte en generaliseerbaarheid te creëren in plaats van diepte en specificiteit . 
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Experiment: in dit empirisch onderzoek worden kunstmatige condities gecreëerd om een 

onderzoeksobject te onderzoeken. 

Casestudy: een empirisch onderzoek waarbij een onderzoeksobject in diepte en specificiteit wordt 

onderzocht door middel van voornamelijk kwalitatieve analyses. 

Gefundeerde theoriebenadering : een onderzoeksmethode met als doel een nieuwe theorie te 

ontwikkelen . Hierbij worden zaken uit de werkelijkheid voortdurend vergeleken met elkaar en met 

theoretische uitgangspunten . 

Bureauonderzoek: een onderzoek gebaseerd op enkel literatuur. 

Binnen dit onderzoek is het bureauonderzoek, de casestudy en de validatie gebruikt. 

Bureauonderzoek 

Voor het theoretische kader van dit onderzoek is als eerste stap een literatuuronderzoek uitgevoerd. Dit 

onderdeel is bedoeld om de begrippen af te kaderen en daarnaast een uitleg te geven over de verschillende 

aspecten binnen deze begrippen die relevant zijn voor dit onderzoek. De begrippen die uiteengezet worden, 

zijn onder andere de pro-actieve benadering, samenwerking en de daaraan verwante 'zachte' factoren 

vertrouwen, meerwaarde, communicatie en transparantie. 

De 'zachte' factoren worden onderscheiden in subfactoren welke weer op hun beurt invloed hebben op de 

hoofdfac!or. Vanuit deze inventarisatie en exploratie zijn de beoordelingscriteria van de samenwerking en de 

opzet van de interviews ontstaan. De subcriteria hebben een heldere leidraad gevormd welke de interviews 

een heldere structuur hebben gegeven . 

Casestudy 

Het empirische gedeelte van dit onderzoek is vormgegeven in een casestudy. Er worden 2 cases 

geanalyseerd, waarin DHV Eindhoven pro-actief heeft deelgenomen. De onderzoeker probeert een 

diepgaand en integraal inzicht te krijgen in de cases. Deze analyse zal retrospectief worden uitgevoerd, wat 

betekent dat het proces, dat onderzocht wordt in de case, al is voltooid. 

De case wordt onderzocht door projectdocumenten te bestuderen en het afnemen van gestructureerde 

interviews met de betrokken personen. De basis van de interviews wordt gecreëerd in de criteria die uit de 

literatuurstudie volgden. Deze vormen de basis voor de gestructureerde interviews, waarbij elke 

geïnterviewde dezelfde vragen gesteld krijgt zodat deze resultaten uiteindelijk gemakkelijk te vergelijken zijn . 

Deze casestudies leveren een aantal relaties tussen de criteria waarmee geprobeerd wordt na validatie 

algemener geldende uitspraken over te doen. 

Validatie 

De validatie wordt op een survey-achtige manier gedaan. De relaties, die door middel van de interviews 

ontdekt worden, worden in het werkveld gevalideerd bij experts die vaker te maken krijgen met een pro

actieve benadering. Deze relaties zijn verwerkt in stellingen die door middel van een online-enquete getoetst 

worden. De respondentengroep moet worden opgezet met zowel personen uit de private als wel de publieke 

sfeer. Het respondenten aantal moet ongeveer 30 personen worden. Deze enquête is een kwalitatieve 

benadering van de relaties die de onderzoeker heeft geformuleerd . De respondenten hebben de 
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mogelijkheid om de stellingen aan te vullen of te nuanceren. Dit leidt tot een minder strikte eens/oneens

beantwoording . 

De validatie heeft als doel om algemeen geldende uitspraken te kunnen doen over de relaties die criteria 

met elkaar hebben. Hierbij wordt vooral gedoeld op oorzaak-gevolgrelaties waaruit de maatregelen om een 

hogere acquisitiescore te bereiken geformuleerd kunnen worden. Deze maatregelen leveren vervolgens de 

input voor het ontwerpgedeelte. 

3_11_ Resultaatverwachting 

Belang voor de wetenschap 

Dit onderzoek is uitgevoerd met het oog op het formuleren van maatregelen in de invloedsfactoren van een 

samenwerking door middel van pro-actief benaderen en hoe deze in te zetten in het proces. De factoren die 

invloed hebben op een samenwerking zijn voldoende onderzocht in voorgaande onderzoeken, maar de pro

actieve benadering is onvoldoende in beeld geweest. Om de invloedsfactoren van de pro-actieve 

benadering in beeld te krijgen en de maatregelen te formuleren, is in de case-interviews naar de 

verschillende relaties gevraagd. Dit levert een overzicht in de invloedsfactoren voor een pro-actieve 

benadering . Dit onderzoek zou een begin kunnen zijn naar vervolgonderzoek over 'zachte' invloedsfactoren 

binnen de pro-actieve benadering. 

Belang voor de maatschappij 

Adviesbureaus en aannemers streven ernaar om hun acquisitiescore omhoog te brengen. Pro-actief 

benaderen is daarbij van groot belang. Daarom is er behoefte aan duidelijkheid over welke factoren invloed 

uitoefenen op het succes van zulke benadering. Natuurlijk is een goed plan/idee belangrijk maar daarnaast 

is de manier van overbrengen van zeer grote invloed. Hoe kan de aanbieder bijvoorbeeld het vertrouwen 

van de ontvanger krijgen. Het blijft natuurlijk een mensenspel. 

Dit onderzoek kan gebruikt worden om in de toekomst het proces van pro-actief benaderen sneller, 

efficiënter en effectiever in te zetten . Dit moet leiden tot een hogere acquisitiescore en meer plezier in het 

werk doordat goede ideeën een uitwerking krijgen. 

Belang voor de onderzoeker 

Als procesmanager binnen een adviesbureau of aannemer is het van belang om het vermogen te hebben 

om je boodschap helder en snel over te kunnen brengen. Binnen de beroepspraktijk zal vandaar op diverse 

vlakken steeds vaker een pro-actieve benadering ondernomen worden. Binnen dit kader is de onderzoeker 

ontwikkeld in de factoren die invloed hebben op zulke benaderingen. De onderzoeker weet hoe het in elkaar 

zit en hoe de relaties in elkaar zitten binnen een samenwerking . Dit levert een voorsprong op ten opzichte 

van andere afgestudeerden, die dit (nog) niet weten. 

Naast het leren over pro-actief benaderen, kan de onderzoeker zich verder ontwikkelen in het structureel en 

analytisch oplossen van problemen. 

Juli 2008 12 TU Eindhoven en DHV 



Samenwerken door een pro-actieve benadering 

4. Samenwerken door een pro-actieve benadering 

4_1. Inleiding 

De definitie van pro-actief benaderen is al behandeld in het onderzoekskader. Om hier op in te haken wordt 

in dit hoofdstuk een korte inleiding op samenwerking (in het licht van een pro-actieve benadering) gegeven 

en de daar bijbehorende invloedsfactoren worden behandeld. In dit hoofdstuk wordt er antwoord gegeven 

op de volgende vraag: 

Wat is samenwerken binnen een pro-actieve benadering en welke kenmerken heeft het? 

Het hoofdstuk is opgebouwd uit een introductie op het proces van samenwerking. Vervolgens wordt in het 

kader van pro-actief benaderen de innovatie en de betrokken personen beschreven. 

4.2. Definitie samenwerken 

Binnen dit onderzoek zal de samenwerking worden gedefinieerd, zoals Huxham (2005) dat doet. Huxham 

definieert samenwerken als het proces waarbij personen over de organisatiegrenzen heen werken met een 

positief resultaat in het vooruitzicht. (Huxham, 2005, p. 4) Huxham bedoelt hiermee de positieve en 

aanvullende samenwerking tussen verschillende partijen maar ook tussen personen. Binnen dit onderzoek 

wordt, met het begrip samenwerken, niet gedoeld op de samenwerking tussen personen binnen één en 

dezelfde organisatie. Boudewijn en Broekhuizen (2007, p. 9) stellen dat "samenwerking tussen verschillende 

partijen een noodzakelijke voorwaarde is om tot een succesvol project te komen". 

Achterveld stelt dat samenwerken, op het gebied van organisaties, gezien kan worden als het maken van 

duurzame afspraken om zo delen van het werk op elkaar af te stemmen. (Achterve/d, 2006, p. 22) In dit 

onderzoek wordt meer gerefereerd aan samenwerking tussen personen in plaats van organisaties. 

Samenwerking is het proces waarbij met andere personen vanuit verschillende organisaties gezamenlijk een 

taak wordt uitgevoerd met een positief resultaat in het vooruitzicht. Deze personen coöpereren onderling 

binnen de taak. 

4.3. Relevantie 

Samenwerking is erg belangrijk voor het beoogde doel van een projecUproces te bereiken. Dit refereert naar 

het positieve resultaat uit de definitie. Wanneer de samenwerkende partijen/personen onder andere hun 

afspraken op tijd nakomen, er geen miscommunicatie is, zij volledig en op elkaar afgestemd zijn, besluiten 

op tijd genomen worden en documenten op tijd aangeleverd worden, zou de samenwerking als succesvol 

beschreven kunnen worden. (Boude wijn & Broekhuizen, p. 12) Samenwerken kan leiden tot een soepeler 

lopend project, tijd- en geldwinst, meer werkplezier en minder stress. Er kan dus gesteld worden dat het 

slagen van een project direct af te leiden aan samenwerking en communicatie tussen partijen. Maar een 

goede samenwerking blijkt nog niet zo gemakkelijk te zijn als alle betrokken personen zich van tevoren 

voornemen. (Boudewijn en Broekhuizen, 2007, p. 12, 19) 
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4.4. Kenmerken van een goede samenwerking 

Een aantal kenmerken van een goede samenwerking zijn volgens Boudewijn en Broekhuizen: 

1) Een goede samenwerking is niet alleen noodzakelijk voor het slagen van het project, maar ook 

voor succes en continuïteit van de deelnemers op lange termijn . 

2) Een gezamenlijk doel is nodig om partijen met verschillende belangen samen te laten werken. 

3) Iedereen in het project is verantwoordelijk voor een goede samenwerking, dus niet alleen de 

opdrachtgever. 

4) Een goede samenwerking valt of staat niet bij een contract maar bij de mensen en hun gedrag. 

5) Niet alleen een goede start garandeert een goede samenwerking, de samenwerking moet ook 

onderhouden worden. 

6) Iedere samenwerking heeft zijn kwaliteiten en valkuilen, herken en onderken deze. 

7) Problemen doen zich binnen elke samenwerking voor, maar een goed team kan deze het snelste 

oplossen. 

8) Het hoeft niet altijd te klikken tussen personen, professioneel gedrag maakt een samenwerking 

maakbaar. 

9) Conflicten tussen personen zijn niet te voorkomen, het helpt de relatie tussen personen te 

verdiepen. 

10) De sleutel tot een goede samenwerking is te vinden in het bespreekbaar maken van de zachte 

factoren. 

(Boudewijn & Broekhuizen, 2007, p. 13-18) 

4.5. Het proces van samenwerken 

Samenwerken gaat niet vanzelf. De partijen moeten duidelijke afspraken maken over het 

samenwerkingsproces. Dit moet aan het begin van het project en elke fase gebeuren, om zo een heldere 

verdeling van taken en belangen te krijgen. De startbijeenkomst (ook kick-oft meeting genoemd) is hiervoor 

de ideale gelegenheid . 

In onderstaande figuur (4 .1) zijn de drie hoofdcategorieën weergegeven waarover de afspraken voor een 

goede samenwerking gemaakt moeten worden. Daarnaast zijn de subcategorieën weergegeven. De 

subcategorieën van de hoofdcategorie Mens zouden ook kunnen gelden voor een bedrijf. 
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Figuur 4.1: De startbijeenkomst (Bron: Boudewijn & Broekhuizen, 2007, p. 20) 

Samenwerl<en door een pro-actieve benadering 

Een aantal van de subcategorieën hierboven zullen bij een pro-actieve benadering niet expliciet worden 

behandeld omdat een pro-actieve benadering vaak op een meer vrijblijvende status wordt ondernomen en 

deze aspecten te specifiek worden. In de pro-actieve benadering moeten afspraken gemaakt worden over 

planning, informatie, risico's, communicatie, verwachtingen, doelen, drijfveren, belangen, competenties en 

commitment. 

4.6. Motieven om samen te werken 

Samenwerken wordt niet zonder reden gedaan. Er moet een aanleiding of motief zijn waarom de partijen 

gaan samenwerken. Deze aanleidingen kunnen zeer gevarieerd zijn. In het onderstaande rijtje wordt een 

aantal motieven opgesomd met het oog op een pro-actieve benadering: 

Initiatieven, baten en risico's delen. 

Competentie complementariteit. 

Kennis complementariteit. 

Innovatieve oplossingen. 

Betere concurrentie positie. 

(Sioo, 2006, p. 2; Jast, 2008, p. 14) 
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4_7_ Het vermogen tot samenwerken 

Volgens Van Drunen (2007) bestaat samenwerking uit drie 'zachte' hoofdelementen, te weten coöperatief 

gedrag, openheid en afstemming. Binnen deze drie elementen zijn key succesfactoren te herkennen. In de 

volgende opsomming is er een verdeling gegeven van de elementen en zijn key succesfactoren: 

Coöperatief gedrag (Handelen de betrokken partijen vanuit een gezamenlijke insteek?) 

Erkennen van verbindend leiderschap. 

Erkennen van andermans belangen . 

Openheid (Openheid wordt gecreëerd door vertrouwen en draagvlak) 

Aanwezigheid van vertrouwen. 

Aanwezigheid van draagvlak. 

Afstemming (Voldoende communicatie en transparantie zijn nodig om de partijen op elkaar af te stemmen) 

Mate van communicatie. 

Mate van transparantie. 

(Van Drunen, 2007, p. 42) 

Alleen de key succesfactor 'erkennen van verbindend leiderschap' is voor pro-actief benaderen minder 

gemakkelijk te vertalen omdat er binnen een pro-actieve benadering geen leider is maar een initiatiefnemer. 

Deze initiatiefnemer heeft wel een soort van verbindend leiderschap doordat hij het proces op gang trekt. De 

overige succesfactoren zijn ook terug te herleiden naar andere literatuurbronnen. 

4_8_ Innovatie 

Overheden proberen marktpartijen zo veel mogelijk ruimte te geven om innovatieve initiatieven in te brengen. 

De markt bezit veel kennis en creativiteit en het eigen initiatief probeert daar maximaal gebruik van te 

maken. (Sluis, van der, et al. 2007) Als resultaat van het mini-congres 'Eigen Initiatief (Vissers, 2008) wordt 

aangeraden om het eigen initiatief meer als een innovatief idee te beschouwen . Daarbij staat niet alleen 

technische innovatie voorop maar ook organisatorische, financiële en juridische innovatie moet behaald 

kunnen worden . Een initiatief kan bij de ontvanger overkomen als een verrassing en moet daardoor dus 

innovatief zijn . (Vissers, 2008) 
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4_9_ Entrepreneurs 

Samenwerking op basis van een pro-actieve benadering is erg afhankelijk van de personen die het 

ondernemen en ontvangen. Deze worden door Van der Sluis et al. (2007, p. 51) entrepreneurs genoemd. 

Deze entrepreneurs zijn gebaseerd op het stromenmodel van Kingdon (zie figuur 4.2). 

STROMENMODEL VAN KINGDON 

Alternatieven 

Figuur 4.2: Het stromenmodel van Kingdon (bron: Van der Sluis et al., 2007, p. 51) 

In het bovenstaande figuur zijn politiek-bestuurlijke (de bestuurlijke agenda), problemen (een voldoende 

bekend probleem) en alternatievenstroom (de ideeëngeneratie) aangegeven. Deze vormen de basis voor 

het pro-actief benaderen. De entrepreneurs stellen de hoofdpersonen in het proces voor. De private 

entrepreneur (onder) koppelt de alternatievenstroom aan de problemenstroom door met een oplossing voor 

een probleem te komen. De publieke entrepreneur (boven) moet daarop reageren door met de politiek

bestuurlijke stroom richting de problemenstroom te komen, dan krijgt het politieke aandacht. Wanneer dit 

niet gebeurt, is er dus geen reactie en wordt het idee dus niet geaccepteerd of gehonoreerd. De deurtjes 

(policy windows) zijn de ruimtes voor het uitvoeren van alternatieven. (Van der Sluis et al. , 2007, p. 51) 

Er is beschreven dat entrepreneurs een kritieke rol spelen in het proces. De publieke entrepreneurs spelen 

over het algemeen de belangrijkste rol. Zonder hen geen poliey windows en dus geen acceptatie van ideeën. 

Hijlzij moet durven om van politieke en ambtelijke paden te wijken. Deze persoon moet beleidsruimte 

creëren om unieke oplossingen in te passen, omdat deze bijna per definitie niet exact passen binnen het 

huidige uitvoeringsbeleid. Van de publieke entrepreneurs wordt verwacht dat deze ondernemend is en dat 

er een vertrouwensband gecreëerd kan worden met de private entrepreneur. Van der Sluis raadt daarom 

aan om "het commitment voor een kansrijke oplossing zo vroeg mogelijk op een zo hoog mogelijke positie in 

de publieke organisatie geborgd te laten zijn" . (Van der Sluis et al. , 2007, p. 51) 
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4.10. Conclusie 

Een samenwerking moet leiden tot een soepeler lopend project, tijd- en geldwinst, meer werkplezier en 

minder stress. Samenwerking is belangrijk om gezamenlijk een beoogd doel te bereiken . In dit hoofdstuk 

komen een viertal begrippen prominent naar voren. Deze zijn gezamenlijke en individuele doelen/ 

meerwaardes, communicatie, vertrouwen en transparantie . Deze onderwerpen dienen extra aandacht te 

hebben in een samenwerking om een positief resultaat na te streven. Een samenwerking kan verschillende 

motieven hebben. Maar het belangrijkste motief is het zelf beter worden van de samenwerking . 

Een pro-actieve benadering is een actie om te streven naar een samenwerking met een bepaald doel. Deze 

doelen moeten onderling afgestemd worden om zo hetzelfde resultaat na te streven. Dus ook binnen een 

pro-actieve benadering zijn de begrippen communicatie, vertrouwen, transparantie en doelen/meerwaarde 

erg belangrijk. In het volgende hoofdstuk zullen de bovenstaande vier begrippen behandeld worden met als 

doel om beoordelingscriteria te filteren van waaruit de casestudy benaderd kan worden. 
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5. Invloedsfactoren 

5.1. Inleiding 

In het vorige hoofdstuk was te lezen dat de 'zachte' factoren transparantie, communicatie, meerwaarde en 

vertrouwen invloed hebben op het wel of niet slagen van een pro-actieve benadering. In dit hoofdstuk zal er 

antwoord gegeven worden op deze vraag: 

Welke 'zachte ' invloedsfactoren kunnen er onderscheiden worden in de bestaande literatuur over de 

samenwerking door middel van pro-actieve benadering? 

Deze 'zachte' invloedsfactoren zijn de beoordelingscriteria voor de casestudies. Dit hoofdstuk bestaat uit 

een viertal paragrafen die allen gericht zijn op één van de hoofdcriteria. De definitie en de kenmerken 

worden beschreven om zo de beoordelingscriteria te kunnen filteren. 

5.2. Transparantie 

5.2.1. Inleiding 

In het voorgaande hoofdstuk zijn een viertal begrippen vooral naar voren gekomen, deze zijn transparantie, 

vertrouwen, meerwaarde en communicatie. Transparantie is het eerste begrip wat uitgediept gaat worden. 

De definitie, de relatie met vertrouwen en de kenmerken van transparantie komen in dit hoofdstuk aan bod . 

5.2.2. Definitie 

Transparantie komt van het Latijnse woord transparere, dat doorschijnen betekent. Door Graafland et al. 

(2006, p. 6) wordt transparantie direct gelinkt aan een organisatie. Daarbij wordt gesteld dat een 

"transparante organisatie inzicht verstrekt in zaken die voor betrokkenen relevant zijn". Het inzicht wat 

daarbij verkregen wordt, is nodig om weloverwogen beslissingen te nemen en verantwoording af te kunnen 

leggen. 

Twee dingen worden in de literatuur nogal eens door elkaar gehaald, namelijk openheid en transparantie . 

Graafland et al. stelt dat transparantie onderdeel uitmaakt van openheid. Het begrip openheid bestaat 

eigenlijk uit transparantie (het willen delen van informatie met anderen) en ontvankelijkheid (het open staan 

voor informatie van anderen). (Graafland et al., 2006, p. 6) 

Als laatste wordt transparantie nog opgedeeld in houding en handelen. Het woord houding refereert aan het 

willen open staan en de neiging hebben om informatie te delen en handelen refereert echter naar het 

daadwerkelijk bieden van informatie (bijvoorbeeld de benodigde inzet). "De juiste informatie maakt het 

handelen van een organisatie controleerbaar en toetsbaar." (Graafland et al., 2006, p. 6) 

Transparantie is het inzicht verschaffen in zaken die voor betrokkenen relevant zijn, daarmee wordt zowel 

de houding als het handelen zelf bedoeld. 

Transparantie is af te leiden aan het proces van pro-actief benaderen. Graafland et al. stelt dat transparantie 

de belangrijkste voorwaarde is voor een efficiënte marktwerking en innovatie, waarbij een pro-actieve 

benadering op beide factoren is gericht. Door transparantie wordt inzicht geboden in prijs , kwaliteit, 
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kwantiteit en kunde. Dit maakt vergelijkbaarheid van deze factoren mogelijk. Daarnaast stelt Graafland et al. 

dat er door een gebrek aan transparantie een scheve verhouding kan ontstaan in de verstrekte informatie 

van partijen. Bij meer kennis van de ene partij kan deze door middel van manipulatie van prijs , kwaliteit en 

kwantiteit de andere partij overbluffen. (Graafland, 2006, p. 6) 

Transparantie kan op formele basis vereist worden maar kan ook als houding gebruikt worden . Op formele 

basis betekent dat transparantie vereist wordt vanuit de wet- en regelgeving en hiermee wordt enkel het 

handelingsdeel bedoeld . Transparantie kan ook als houding gebruikt worden en deze gaat verder dan de 

formele basis. Hierbij is bij de persoon of organisatie de wil aanwezig om transparant te zijn over zaken. 

(Graaf/and, 2006, p. 22) 

5.2.3. Transparantie en vertrouwen 

Een prettige samenwerking tussen partijen moet vooral gebaseerd zijn op transparantie . Wanneer er geen 

transparantie bestaat tussen partijen dan zal dit gecompenseerd moeten worden door voorzieningen te 

treffen om de transparantie te compenseren. Zulke voorzieningen kunnen bijvoorbeeld een dichtgespijkerd 

contract zijn . (Graaf/and, 2006, p. 7) Dichtgespijkerde contracten kunnen leiden tot minder vertrouwen 

wanneer ze onzorgvuldig opgesteld zijn . Wanneer een contract dichtgespijkerd is, is er geen ruimte voor 

vrijheid en hoe minder vrijheid hoe minder vertrouwen bij de andere partij . Er dient dus met zorg te worden 

omgegaan met het opstellen van het contract. (Blomqvist, 2005, p. 502) 

Ervaringen tussen bedrijven in het verleden hebben een positief effect op vertrouwen in de voortzetting van 

de contacten, stelt Akkermans. Dit is vooral af te leiden aan gewenning en beter begrip. Door de eerdere 

samenwerking zijn er gewoontes ontstaan en bestaat er een vertrouwdheid tussen partijen. Daarnaast stelt 

Akkermans als er meer transparantie bestaat over geldende regels en procedures, dat dit resulteert in meer 

vertrouwen en commitment bij de andere partij. (Akkermans, 2004, p. 447; ook Crespin-Mazet, 2007) 

Akkermans beweert als resultaat van zijn onderzoek dat een hoge mate van transparantie en vertrouwen 

alleen bereikt kan worden door '~ravaiJ" (of wel : harde arbeid) . Alleen door hard werken kan een vicieuze 

cirkel opgestart worden dat van hoger vertrouwen een betere transparantie kan maken, en andersom. 

(Akkermans, 2004, p. 454) 

5.2.4. Soorten transparantie 

Bij het generen van nieuwe opdrachten (bijvoorbeeld in het kader van pro-actief benaderen) bij bekende en 

onbekende partijen speelt het begrip reputatie een grote rol. Het mogelijk geheel of gedeeltelijk ontbrekende 

vertrouwen tussen twee partijen kan aangevuld worden door de reputatie die de partij heeft. Hiermee wordt 

gedoeld op de informatie over prestaties uit het verleden . Dit is één manier van de twee manieren van 

transparantie. De andere is de transparantie over de te leveren prestatie. Er dient open gecommuniceerd te 

worden over wat de partij voornemens is om te gaan doen. Dat leidt tot begrip bij de andere partij(en). 

(Graaf/and et al, 2006, p. 21-22) In paragraaf 5.5: Vertrouwen komen de begrippen reputatie en prestatie 

terug. 

5.2.5. Grenzen aan transparantie 

Er zijn een aantal grenzen aan transparantie van informatie. Ten eerste is het communiceren van informatie 

kostbaar en tijdrovend. Ten tweede moet er opgepast worden voor een overflow aan informatie. Te veel 

informatie leidt weer tot verwarring en bemoeilijkt beslissingen. De informatie die gedeeld wordt, moet 
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relevant en toevoegend zijn. Door een overflow aan informatie kan de ontvanger de belangrijke zaken over 

het hoofd zien. Ten derde moet de informatie niet zo vertrouwelijk zijn dat daarmee de positie van de 

verspreider onevenredig in gevaar komt. De vertrouwelijkheid moet in wezen beschermd worden. (Graafland, 

2006, p. 7) 

5.2.6. Beoordelingscriteria transparantie 

In deze paragraaf komen een aantal beoordelingscriteria naar voren die gerelateerd zijn aan transparantie. 

Deze zijn: 

- Het creëren van transparantie. 

- Het waarborgen van transparantie. 

- Het praten over transparantie. 

- Transparantie over de inzet. 

5.3. Communicatie 

5.3.1. Inleiding 

Iedereen kan bij zichzelf nagaan dat je de hele dag bezig bent met communiceren, of je dit nu bewust of 

onbewust doet. Wanneer je met iemand samenwerkt, is goede communicatie nog even wat belangrijker. Je 

moet er zeker van zijn dat de ander jouw boodschap interpreteert zoals jij het bedoeld hebt. 

5.3.2. Definitie 

De mens communiceert altijd. Zelfs als hij/zij niks zegt of doet, ontkomt hij/zij niet aan communicatie. Men 

kan communiceren door middel van spraak, geluid, tekst, figuren en enzovoort. Het betreft een proces 

tussen een zender en een ontvanger. Communicatie kan bewust of onbewust gebeuren. Met het begrip 

communicatie wordt het proces bedoeld waarbij "informatie is uitgewisseld en begrepen tussen twee of 

meer mensen." (McShane, 2007, p. 314) Het dient vier doelen in een samenwerking. Deze doelen zijn: 

controle, motivatie, emotionele expressie en informatie (Robbins, 2005, p. 299). Communicatie kan het 

gedrag van een teamlid controleren. Daarmee kan het bepaald gedrag uitlokken of juist onderdrukken. Door 

complimentjes en het evalueren van resultaten kan communicatie leden motiveren. Frustraties en gevoelens 

kunnen zich door communicatie uiten en communicatie kan informatie overbrengen van de ene naar de 

andere persoon of groep. 

Communicatie is de directe of indirecte uitwisseling van gedachten, emoties, informatie en ideeën tussen 

personen. De data worden bewust of onbewust gegeven, ontvangen en geïnterpreteerd. 

In hoofdstuk 4: Samenwerken door een pro-actieve benadering wordt gesteld dat het slagen van het project 

direct af te leiden is aan de samenwerking en de communicatie. In een samenwerking wordt veel informatie 

over en weer uitgewisseld. Daarom is het belangrijk dat de informatie door de ontvanger zo geïnterpreteerd 

wordt als dat de verzender het bedoeld. 

5.3.3. Doelen 

Overleggen of vergaderingen hebben verschillende doelstellingen voor de betrokkenen, verschillend in 

belangrijkheid en aard. Soms zijn deze doelstellingen overlappend, soms tegenstrijdig. Door goed naar 

elkaar te luisteren kan er meer duidelijkheid en begrip ontwikkeld worden over de doelstelling van de 
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gesprekpartner(s). Deze doelstellingen vallen binnen een bepaald referentiekader. Door overeenstemming 

in deze doelstellingen te vinden, zullen sommige personen hun referentiekader breder moeten stellen. Dit 

leidt tot aanpassingen in de prioriteiten en het sluiten van compromissen . Het is de kunst om een goede 

inschatting bij het begin te maken, te anticiperen op mogelijke problemen en oplossingen en van tevoren 

bedenken wat wel en wat niet de moeite waard is om in te leveren . (Piët, 2005, p. 16-18) 

5.3.4. Het communicatieproces 

Het proces van communicatie is al het volgt samen te vatten (zie ook figuur 5. 1): 

1) Het coderen van informatie: het zodanig bewerken van de informatie zodat het geschikt is om te 

verzenden . 

2) Het verzenden van de informatie: door middel van bijvoorbeeld spraak, geluid, tekst of 

uitbeeldingen. 

3) Het ontvangen van de informatie. 

4) Het decoderen van ontvangen informatie: het omzetten van de informatie zodat de ontvanger 

het begrijpt. 

5) Het terugkoppelen van de ontvangen informatie (ook wel feedback) : hiermee geeft de 

ontvanger aan dat de informatie ontvangen is, dat hij/zij het begrijpt en dat het gevraagde 

uitgevoerd wordt. 

Wanneer er iets mis gaat in één van de bovengenoemde stappen is er sprake van ruis . Dit kan leiden tot het 

niet of onvolledig uitvoeren van één van de stappen. (Blunde/, 2004, p. 7-9) 

Figuur 5.1: Het communicatieproces (Bron: Blundel, 2004, p. 8) 
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5.3.5. Onderverdeling communicatie 

Communicatie kan verdeeld worden in twee onderdelen, namelijk verbale en non-verbale communicatie. 

Verbale communicatie is alle communicatie die via het gesproken of geschreven woord wordt verspreid. 

Non-verbale communicatie is daarentegen alle communicatie waarbij geen woord wordt gebruikt. Daarbij is 

te denken aan gezichtsuitdrukkingen, gebaren en kleding. (Wijn & Schermer, 1999, p. 37-39) Op de 

voorgaande begrippen zal hieronder heel kort op ingegaan worden. 

Non-verbale communicatie 

Binnen dit onderzoek wordt de non-verbale communicatie afgekaderd tot visuele communicatie, gedrag, 

persoonlijke uitstraling en presentaties. Visuele communicatie helpt een boodschap samen te vatten in één 

of meerdere plaatjes. Blundel (2004) stelt hierbij dat het populaire gezegde dat "een plaatje meer zegt dan 

duizend woorden" van toepassing is. Het woord plaatje wordt hierbij in de breedste zin van het woord 

bedoeld. Wanneer het mogelijk is, communiceert een plaatje of foto beter dan een stuk tekst. 

"Gedrag verwijst naar de acties of de reacties van een voorwerp of een organisme, gewoonlijk met 

betrekking tot de omgeving. Het gedrag kan bewust of onbewust, openlijk of heimelijk, en vrijwillig of 

onvrijwillig zijn." (Wikipedia, 2008) Gedrag kan leiden tot zeer snelle communicatie, door bijvoorbeeld 

ongeïnteresseerd wegkijken of fronsen bij een gestelde vraag. (Blundel , 2004, p. 78) 

Presentaties zijn ook een vorm van visuele communicatie maar dan in combinatie met verbale 

communicatie. Presentaties worden veel gebruikt in pro-actieve benaderingen omdat het een relatief korte, 

persoonlijke en directe manier van communiceren is. Kuijper (2004, p. 111) stelt dat binnen een presentatie 

goed nagedacht moet worden over de tijd, het kader en het doel. Dit leidt tot een goed overkomende 

boodschap. 

Verbale communicatie 

Binnen dit onderzoek wordt de verbale communicatie afgekaderd tot feedback geven, het stellen van vragen, 

het geven van argumenten en het geven van presentaties. 

Het stellen van vragen is nuttig om de uitwisseling van informatie te vergroten of te waarborgen. Om begrip 

te creëren en de intenties te begrijpen, kan questioning (het stellen van vragen) een belangrijk hulpmiddel 

zijn . Questioning en feedback kunnen een bijdrage leveren om elkaar beter leren te begrijpen . Het kan 

worden gebruikt om miscommunicatie te onderscheppen en om conflicten over gevoelskwesties te 

voorkomen . (Mulder, 2004, p. 28) Vragen kunnen met allerlei doelen gesteld worden, zoals een doorvraag, 

een opinievraag, een feitenvraag en een samenvattende vraag. (Piët, 2005, p. 70) 

Feedback is gedefinieerd als een diversiteit aan reacties die gegeven worden op boodschappen vanuit 

andere personen of organisaties. (Blundel, 2004, p. 125) Personen begrijpen elkaar beter naarmate er meer 

feedback wordt gegeven. (Mulder, 2004, p. 29) Verkeerd gegeven feedback leidt tot verstoorde 

communicatie , wat op zijn beurt weer kan leiden tot minder gezamenlijk begrip tussen personen . (Blundel, 

2004, p. 9) Kuijper (2004, p. 110) stelt dat deelnemers die feedback toepassen , bijdragen aan het 

vergaderresultaat. Het constructief geven en ontvangen van feedback leidt tot een meer open en heldere 

communicatie . 

Argumenten worden gebruikt om de mening van een persoon kracht bij te zetten. Heldere en aansprekende 

argumenten helpen de invloed op anderen te vergroten. Argumenten moeten op een logische volgorde 
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gebruikt worden om het grootste effect te krijgen en een argument dat onderbouwd is vanuit bijvoorbeeld 

een onderzoek komt natuurlijk krachtiger over dan een argument uit het niets. (Kuijper, 2004, p. 113) 

De uitleg van het geven van presentaties is te vinden bij non-verbale communicatie. 

5.3.6. Beoordelingscriteria communicatie 

In deze paragraaf komen een aantal beoordelingscriteria naar voren die gerelateerd zijn aan communicatie. 

Deze zijn: 

- Ontwikkeling communicatie . 

- Openheid in de communicatie. 

- Onderbouwing argumenten. 

- Feedback geven. 

- Vragen stellen. 

- Informatie uitwisseling. 

5-4_ Meerwaarde 

5.4.1 . Inleiding 

Als derde invloedsfactor wordt de meerwaarde besproken . Meerwaarde kan verkregen worden met 

verschillende doelen, zoals het individuele, gezamenlijke en projectdoelen. De definitie, relevantie en de 

kenmerken komen in dit hoofdstuk aan bod. 

5.4.2. Definitie 

Van Dale (2008) beschrijft meerwaarde simpelweg als extra waarde. Binnen de pro-actieve benadering 

betekent dit dat het iets moet toevoegen aan huidige competenties, kennis en/of middelen van een 

organisatie en/of persoon. Dit is mede gebaseerd op Van Drunen (2007). 

Meerwaarde is de extra waarde die toegevoegd wordt aan de huidige competenties, kennis en/of middelen 
van een organisatie en/of persoon door middel van de uitvoering van een project of samenwerking. 

In het hoofdstuk 1: Samenwerken is eerder al opgenomen dat een gezamenlijk doel nodig is om personen 

met verschillende belangen met elkaar te laten samenwerken. In dit gezamenlijke doel is de meerwaarde 

voor elke partij zo veel mogelijk meegenomen. Wanneer deze meerwaarde voor de partij niet is opgenomen, 

zal het gezamenlijke doel ook minder waarde hebben voor deze partij. 

Een samenwerking komt tot stand wanneer er een sen se of urgency en een meerwaarde voor de actor 

geformuleerd kan worden. "Een sense of urgency zorgt ervoor dat partijen het noodzakelijk vinden dat een 

bepaald vraagstuk wordt aangepakt." (Van Drunen, 2007, p. 37) Met meerwaarde is in deze context de 

toegevoegde waarde bedoeld die het kan hebben op bijvoorbeeld geld en expertise en ook op 

verantwoordelijkheden die de persoon/partij heeft. De verantwoordelijkheid van deze partij kan het mogelijk 

maken dat de partij deelneemt aan de samenwerking omdat het zijn verantwoordelijkheden kan vervullen. 

(Van Drunen, 2007, p. 37) Er kan gedacht worden aan het vervullen van het beleid van bijvoorbeeld een 

gemeente of provincie. 
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De sense of urgency en meerwaarde leiden tot een samenwerking. Door een gezamenlijk doel uit te 

spreken, wordt er commitment getoond richting het belang van het project of proces . Dit gezamenlijke doel 

bevat gehele of gedeeltes van de doelen van de deelnemende personen enlof partijen. Elke partij heeft 

namelijk zijn doel wat het na wil streven in de samenwerking. (Van Drunen, 2007, p. 37) 

De samenwerking tussen de partijen moet een meerwaarde hebben voor de partijen. Anders is het niet 

nodig voor de partijen om er aan deel te nemen. Doordat er samengewerkt moet worden, is er blijkbaar de 

hulp van andere partijen nodig . De afzonderlijke partijen kunnen het vraagstuk niet zelfstandig te lijf gaan. 

De eerdergenoemde verantwoordelijkheden verenigen zich met de middelen van de andere partij(en) 

waardoor er synergie ontstaat tussen de partijen. (Van Drunen, 2007, p. 39) 

Van Drunen (2007) maakt een opsomming van de middelen die de andere partij kan gebruiken voor de 

synergie, namelijk: 

"Financiële middelen. 

Expertise. 

Bevoegdheden. 

Capaciteit. 

Wet- en regelgeving. 

Accommodatie . 

Netwerken." 

(Van Drunen, 2007, p. 39) 

Synergie wordt in deze context gebruikt als een 1+1=3 - regel. Dus de samenwerking van verschillende 

partijen levert meer op dan enkel de samenvoeging van de onderlinge middelen en competenties. Dit in 

tegenstelling tot complementariteit. Deze term wordt gebruikt als competenties en middelen van 

verschillende partijen op elkaar aan sluiten en zij, als een team, sterker staan. Bij complementariteit is de 

1+1=3 - regel niet van toepassing. 

5.4.3. Gezamenlijk doel 

Om een samenwerking in de sfeer van een pro-actieve benadering van de grond te laten komen, is een 

gezamenlijk doel erg belangrijk. Er moet vanuit beide zijden (te weten aanbieder en ontvanger) een doel 

geformuleerd worden waarin de gehele of gedeeltes van de doelen van de partijen in opgenomen zijn . 

Tussen de partijen wordt een gezamenlijk referentiekader opgesteld, dat bestaat uit een gezamenlijke 

probleemdefinitie (een en hetzelfde probleem waar zij zich op gaan richten) en doel (een en hetzelfde 

resultaat dat de partijen nastreven) . (Van Drunen, 2007, p. 40) 
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5.4.4. Stakeholders-analyse 

Stakeholders zijn personen, groepen of organisaties waar om welke reden dan ook rekening mee gehouden 

moet worden door projectleiders, managers of stafleden. Deze personen, groepen of organisaties kunnen, 

met of zonder noemenswaardige macht, het behalen van de doelen van een samenwerking beïnvloeden. 

Met deze stakeholders moet op goede stand geleefd worden. Zij kunnen zorgen het vertragen van het 

project of zelfs zorgen voor afstel. (Bryson, 2004, p. 22) 

Door een goede stakeholders-analyse kunnen de belangrijkste (en meest machtige) stakeholders 

geïnventariseerd worden, waarop vervolgens geanticipeerd kan worden. Dit zal zorgen voor minder 

vertraging in een proces. Hierdoor kan er goed ingespeeld worden op de meerwaardes van andere partijen 

en hoe zij zich in het proces bevinden. 

5.4.5. Beoordelingscriteria meerwaarde 

In deze paragraaf komen een aantal beoordelingscriteria naar voren die gerelateerd zijn aan meerwaarde. 

Deze zijn: 

- Gezamenlijk doel. 

- De meerwaarde voor de beide partijen. 

- Het expliciet maken van de meerwaarde. 

- De ontwikkeling van de meerwaarde. 

- Stakeholders binnen het project. 

5.5.1. Inleiding 

"Vertrouwen is de fundamentele component van menselijke relaties." (Ghild, 2001, p. 277) Vertrouwen 

wordt in de bouw de kritische succesfactor genoemd voor een samenwerking tussen partijen, aldus Crespin

Mazet (2007, p. 160). Deze twee uitspraken zijn kenmerkend voor het begrip vertrouwen. Vertrouwen is een 

belangrijk onderdeel van een succesvolle samenwerking. In deze paragraaf worden de definitie, relevantie 

en voordelen van vertrouwen behandeld. Verder komen het creëren van vertrouwen en het optreden van 

wantrouwen aan bod. 

5.5.2. Definitie 

Vele auteurs binnen de wetenschappelijke wereld hebben hun uitspraken gedaan over het begrip 

vertrouwen. Binnen de literatuur draaien deze definities voornamelijk om drie zaken, namelijk een 

verwachtingspatroon van de ene partij ten opzichte van de andere (aa. Sako, 1998, p. 388), wederzijds 

acceptabele en realistische acties van de andere partij (aa. Luo, 2002, p. 671 & Ghild, 2007, p. 286) en het 

feit dat er geen enkele garantie op bestaat. (Ghild, 2007, p.275) 

Binnen dit onderzoek zal vertrouwen als het volgt gedefinieerd worden: 

Vertrouwen is de verwachting een partij ten aanzien van de capaciteit, goedwillendheid en zelfkritiek van de 

andere partij dat deze zich zal gedragen in een wederzijds acceptabele manier, ook al is daar geen garantie 

voor. 
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Vertrouwen is afhankelijk van de lengte van de samenwerking, het risiconiveau wat ermee gepaard gaat en 

wat de individuele personen aan het vertrouwen kunnen toevoegen. Vertrouwen leidt tot het nemen van 

risico's maar de vorm en het niveau ervan is afhankelijk van de situatie waarin het vertrouwen zich voordoet. 

(Luo, 2002, p. 670) Child stelt dat vertrouwen van belang is in een (potentiële) samenwerking waar te weinig 

kennis en begrip is van de andere partij. (Child, 2001, p. 276) 

Laan & Sijpersma (2006, p. 16) hebben de verschillende onderdelen van vertrouwen op een rijtje gezet: 

Vertrouwen in competenties: men verwacht dat de ander in staat is om naar verwachting te 

presteren. Gebaseerd op deskundigheid, vaardigheden en kennis. 

Vertrouwen in intenties: men verwacht dat de ander bereid en welwillend is om zich in te zetten. 

Vertrouwen afhankelijk van de omstandigheden: men kan de ander vertrouwen in sommige 

omstandigheden en in anderen niet. 

De inzet: men heeft vertrouwen in de inzet van de ander. 

Inzet kan vertaald worden als commitment. Commitment is, volgens Lambregts (2007), een 'vanuit 

betrokkenheid en innerlijke overtuiging gevoelde en actiegerichte verbintenis aan een doel of een 

organisatie'. Er is af te leiden dat betrokkenheid en overtuiging belangrijk zijn en dat het verbonden moet 

zijn aan een doel of organisatie. Dit doel zou in deze context de pro-actieve benadering zijn. 

5.5.3. Voordelen van vertrouwen 

Vertrouwen brengt een aantal voordelen met zich mee, in het oog van een samenwerking: 

1) "Vertrouwen creëert de bereidheid om culturele verschillen te overkomen. 

2) Vertrouwen tussen partners helpt hen om samen te werken in onvoorziene omstandigheden. 

3) Vertrouwen biedt een alternatief voor de hoge kosten en het mogelijk demotiverende effect 

van de strakke controle van een contract. 

4) Vertrouwen stimuleert de nodige innovatie door de openheid te promoten om ideeën en 

informatie uit te wisselen tussen de partijen. 

5) Vertrouwen is kortom het broodnodige ingrediënt voor het succes van een samenwerking." 

(Child, 2001, p. 279) 

Wat Child in de bovenstaande voordelen van vertrouwen heel duidelijk naar voren laat komen, is dat 

vertrouwen als een soort van wisselgeld kan worden gebruikt om binnen onvoorziene en moeilijke situaties 

toch te kunnen blijven samenwerken. Het promoot openheid en de uitwisseling van informatie. Dus 

vertrouwen is, zoals bij punt 5 aangegeven, het broodnodige ingrediënt voor het succes van een 

samenwerking. 

5.5.4. Vertrouwen in hel begin 

Vertrouwen tussen partijen ontwikkelt zich in de loop der tijd. In een beginstadium van een samenwerking 

kan vertrouwen geheel ontbreken. Dan zal een partij het gedrag van de andere partij proberen te beheersen 

door middel van controle en monitoring. Wanneer er meer bekend wordt over de intenties en competenties 

van de andere partij kunnen er grenzen aan de betrouwbaarheid en vertrouwen gesteld worden. Deze 

grenzen worden in de loop der tijd aangepast aan nieuwe gebeurtenissen en ervaringen. (Laan & Sijpersma, 

2006, p. 18) 
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In het begin van een samenwerking zal gezocht worden naar de bedoeling achter de woorden en 

gedragingen van de andere partij. De betrouwbaarheid van de andere partij kan dan worden ingeschat. 

Wanneer partijen elkaar niet kennen, speelt het begrip reputatie een belangrijke rol. Maar ook de mogelijke 

toekomstige samenwerking oefent invloed uit. Zie ook paragraaf 5.2: Transparantie. 

Tot aan de contractondertekening kunnen de bovenstaande factoren erg belangrijk zijn. Daarna komt de 

waarde van een contract aan de orde. Deze kan dienen als bezegeling van het vertrouwen tussen partijen. 

Het contract wordt gebruikt om een samenwerking te beschermen tegen onverwachte gebeurtenissen als 

veranderende omstandigheden en conflicten. (Laan & Sijpersma, 2006, p. 18) 

5.5.5. Vertrouwen creëren 

Wanneer er vertrouwen tussen partijen bestaat, is een contract niet altijd nodig . Een samenwerking kan 

puur op vertrouwen plaatsvinden. Maar mocht er door één van alle partijen dan toch een contract verlangd 

worden (door ambtelijke verplichting of gebruikelijke procedure), dan moet deze met de grootste zorg 

opgesteld worden. Een contracteringsproces kan het vertrouwen vergroten maar kan dit ook teniet doen. 

Vertrouwen kan gecreëerd worden door in het contracteringsproces toekomstige verwachtingen expliciet 

maken. Door ook een gemeenschappelijk doel te ontwikkelen in het contract, kan er verder gebouwd 

worden aan het inmiddels gecreëerde vertrouwen. (Blomqvist, 2005, p. 502) 

Waarom er met de ene partij sneller vertrouwen wordt gecreëerd dan met de andere partij is te verklaren 

door de aansluitende business culturen van de partijen, in de vorm van doelen, waarden en verwachtingen . 

In de bouw wordt hierin gerefereerd door Crespin-Mazet, naar de business cultuur van de aannemer die 

verenigbaar moet zijn met de cultuur van de klant. Daardoor kan samenwerking pas tot stand komen 

wanneer er een minimum aan gedeelde doelen en verwachtingen ontwikkeld is. (Crespin-Mazet, 2007, p. 

160) 

In een case, uitgevoerd door Akkermans (2004, p. 453), wordt gesteld dat alleen het uitwisselen van 

vooruitzichten en planningen onvoldoende is gebleken om vertrouwen te creëren want het bleek dat de 

andere partij de planningsprocessen niet snapte. Hieruit blijkt dat het simpelweg niet mogelijk om alles te 

delen met de andere partij omdat de kans bestaat dat zij daar de relevantie niet van inzien. 

Child (2007) stelt dat een samenwerking tussen partijen vaak gebaseerd is op zogenoemde "trust 

guardians". Dit zijn personen die partijen vertegenwoordigen en tussen deze personen bestaat een hoge 

mate van vertrouwen. Dus het gaat hierbij niet om het vertrouwen tussen partijen maar tussen de personen 

die deze partijen vertegenwoordigen. 

Om vertrouwen te creëren kunnen er verschillende aandachtspunten in het achterhoofd gehouden worden, 

volgens Huxham (2005), bijvoorbeeld: duidelijkheid geven over vooruitzichten en doelen, geef partijen de tijd 

om begrip te ontwikkelen voor plannen van een ander, verdeel de werklast evenredig, accepteer dat 

samenwerking tijd nodig heeft. 

5.5.6. Wantrouwen 

Het tegenovergestelde van vertrouwen is natuurlijk wantrouwen. Wantrouwen kan ontstaan door vier 

oorzaken, namelijk: 

1) "Kansen op profijt binnen de samenwerking is oneerlijk verdeeld. De overheid moet openheid 

geven over de kansen die de partijen hebben en ze min of meer een garantie geven dat de ideeën 

die zij openbaren niet misbruikt worden . 
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2) Het profijt is oneerlijk verdeeld_ De kosten en opbrengsten van beide partijen (zowel privaat als 

publiek) moeten openbaar zijn om zo een goede afweging te maken over de bijdragen die partijen 

moeten leveren aan de samenwerking. 

3) Er wordt getwijfeld aan de intenties van de andere partij . Het innoveren van processen en 

projecten vergt vaak een forse extra investering. Wie gaat er opdraaien voor deze extra investering 

en wie heeft er uiteindelijk profijt van? 

4) Er wordt getwijfeld aan het gezamenlijk dragen van tegenslagen. Veranderende regels of extra 

kosten zijn vaak tegenslagen. De negatieven gevolgen ervan zullen door beide partijen gedeeld 

moeten worden en het mindere resultaat zal door beiden geaccepteerd worden." 

(Nooteboom & Van den Hof, 2006, p. 18) 

Daarnaast stellen Nooteboom en Van den Hof dat vertrouwen begint bij de "authentieke" wil om samen te 

werken. Dit moet dan gebeuren op gelijkwaardigheid en met begrip voor elkaars belangen. Daarnaast is het 

belangrijk dat mensen durven te investeren in vertrouwen. De kansen binnen de samenwerking moeten dan 

wel eerlijk verdeeld zijn. (Nooteboom & Van den Hof, 2006) 

Iemand die een ander vertrouwt, is niet voortdurend bewust van de risico's die hij/zij loopt. De 

betrouwbaarheid van de ander wordt verondersteld, totdat er aanwijzingen voor het tegendeel zich 

openbaren. Dit hoeft overigens niet meteen in wantrouwen te resulteren. Betrouwbaarheid is volledig af te 

hangen aan de grenzen die de vertrouwer stelt voor zichzelf. Het gaat er daarom niet om of iemand een 

ander vertrouwt maar om het feit waar zijn/haar vertrouwensgrenzen liggen. (Laan & Sijpersma, 2006, p. 17) 

5.5.7. Beoordelingscriteria vertrouwen 

In deze paragraaf komen een aantal beoordelingscriteria naar voren die gerelateerd zijn aan vertrouwen. 

Deze zijn: 

- Vertrouwen/wantrouwen in kennis, reputatie en voorbereiding . 

- Het tonen van commitment aan het project. 

- De ontwikkeling van vertrouwen. 

5.6. Conclusies 

Vanuit de voorgaande paragrafen is te herleiden dat de vier invloedsfactoren vertrouwen, meerwaarde, 

communicatie en transparantie op te delen zijn in beoordelingscriteria. Deze beoordelingscriteria zijn in tabel 

5.1 weergegeven (zie volgende pagina). De beoordelingscriteria geven het antwoord op de 

eerdergenoemde onderzoeksvraag: 

Welke invloedsfactoren kunnen er onderscheiden worden in de bestaande literatuur over de samenwerking 

door middel van pro-actieve benadering? 
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Vertrouwen Meerwaarde 

- Vertrouwen/wantrouwen in kennis, reputatie en - De meerwaarde voor de beide partijen 

voorbereiding - Het expliciet maken van de meerwaarde 

- Het tonen van commitment aan het project - De ontwikkeling van de meerwaarde 

- De ontwikkeling van vertrouwen - Stakeholders binnen het project 

- Gezamenlijk doel 

Communicatie Transparantie 

- Openheid in de communicatie - Het creëren van transparantie 

- Onderbouwing argumenten - Het waarborgen van transparantie 

- Feedback geven - Het praten over transparantie 

- Vragen stellen - Transparantie over de inzet 

- Informatie uitwisseling 

- Ontwikkeling communicatie 

Tabel 5.1: Beoordelingscriteria voor de casestudies 

De beoordelingscriteria zullen in de casestudy gebruikt worden. Deze zullen leidend zijn in de formulering 

van vragen die de geïnterviewden voorgelegd krijgen in de casestudies. De ontwikkeling van de 

beoordelingscriteria in de tijd zal ook aandacht krijgen in de interviews omdat verbetering of verslechtering 

van de situatie belangrijk kan zijn in het slagen van de samenwerking. Naast deze invloedsfactoren worden 

ook algemene zaken als de voor- en nadelen van de pro-actieve benadering, hoe de overheidspartij omgaat 

met deze benaderingen en de verbeterpunten in het proces gevraagd aan de geïnterviewden. 
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6. Case-study 

6.1. Inleiding 

Nu er vanuit de literatuur beoordelingscriteria geformuleerd zijn voor de casestudy, kan er begonnen worden 

met de casestudy zelf. In dit hoofdstuk worden achtereenvolgend de aanpak van de casestudy, de 

beschrijving van de twee projecten, het initiatief, de betrokken partijen, de interviews en de bevindingen 

beschreven. Eerst zal de case Rapenland aan bod en vervolgens de Automotive High-tech Campus 

Helmond. In de laatste paragraaf worden de relaties tussen de invloedsfactoren binnen de casestudy 

gepresenteerd in de vorm van conclusies. 

Het doel van dit hoofdstuk is om de volgende vragen te beantwoorden: 

- Hoe ervaren de betrokkenen in de casestudies de factoren communicatie, vertrouwen, meerwaarde en 

transparantie in het pro-actieve benaderingsproces? 

- Welke relaties kunnen er geformuleerd worden vanuit de resultaten uit de casestudies? 

6.2. Aanpak 

De literatuur levert een lijst met beoordelingscriteria welke gebruikt worden om de casestudy aan te toetsen. 

De cases worden geselecteerd op hun kenmerken van een typische pro-actieve benadering. Zowel 

Rapenland als Automotive High-tech Campus Helmond voldoet hier aan. Beiden zijn geslaagd (er is een 

opdracht uit voort gekomen) en zijn ondernomen door een samenwerking tussen 2 (of meer) private en 

publieke partijen. Na de selectie van de cases is een casestudy protocol geschreven. Deze dient als 

leidraad om bij het onderzoek van de casestudy gestructureerd te werk te gaan. Hierin zijn onder andere de 

data-verzamelingsmethoden, de planning, de positionering in het totale onderzoek en de casevragen 

opgenomen. Aan de hand van dit protocol is de casestudy uitgevoerd. 

In het casestudy protocol is opgenomen dat de verzameling van informatie gebeurt door de bestudering van 

projectdocumenten en het houden van interviews. Dit zijn de enige methoden die toegepast kunnen worden 

in het onderzoek omdat vanwege de retrospectieve status van beide cases. Vanwege deze reden zijn 

observaties en participatie niet mogelijk. De projectdocumenten waren de e-mailcommunicatie, 

vergaderverslagen, referentieprojecten, vooronderzoek en de offerte. De interviews werden gehouden met 

alle betrokken personen in het proces. De bestudering van de projectdocumenten heeft de verhoudingen 

tussen de partijen in de samenwerking scherp gesteld en deze in relatie met het project gezet. De interviews 

hadden vooral als doel om de ervaringen van de personen met de vier invloedsfactoren te achterhalen. 

De interviews worden geanalyseerd op overeenkomsten en verschillen in de ervaringen van betrokken 

personen. De cases onderling worden ook vergeleken. De data wordt gefilterd en vervolgens in een breder 

kader beschreven. De bevindingen worden, via de diagnose, geformuleerd in de vorm van stellingen, die 

vervolgens gevalideerd kunnen worden. De validatie levert de maatregelen. Deze maatregelen zijn de input 

voor het ontwerpgedeelte van dit onderzoek. 

Voor een schematische weergave van de aanpak van de casestudy, zie figuur 6.1. 

Fiquur 6.1: Flowchart aanpak case-studv 
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6_3_ Case I: Bedrijventerrein Rapenland 

6.3.1. Inleiding 

De eerste case, in het kader van dit afstudeeronderzoek, is de revitalisatie van het bedrijventerrein 

Rapenland in gemeente Eindhoven. In deze paragraaf zijn de projectgegevens en het proces tot opdracht 

beschreven. Verder zijn de partijen, hun belangen en de bevindingen uit de case-interviews opgenomen. 

6.3.2. Het project 

Eén van de projecten waarin DHV Eindhoven een pro-actieve initiërende rol in heeft gespeeld is de 

revitalisatie van bedrijventerrein Rapenland in Eindhoven. Het bedrijventerrein Rapenland is een 

bedrijventerrein van 7 hectare. Het bedrijventerrein is vanaf 1972 in gebruik en er zijn momenteel 64 

bedrijven gevestigd. Het is gelegen in Woensel en wordt begrensd door de straten Thorvaldsenlaan, 

Pissanostraat, Verschaffeitstraat en Dr. Cuyperslaan. Hieronder is een overzichtskaart weergegeven van 

het projectgebied (figuur 6.2). 

Figuur 6.2: Overzichtskaart bedrijventerrein Rapenland (DHV, 2008) 

Bedrijventerrein Rapenland is een 

kleinschalig binnenstedelijk 

bedrijventerrein welke in zeer directe 

relatie staat met de wijk Rapenland. 

Vanwege een gebrek aan 

bedrijventerreinen in de omgeving van 

Eindhoven is de gemeente zich gaan 

richten op revitalisatie van de bestaande 

bed rijvente rrei n en. Bed rijve nterre i n 

Rapenland is voor een deel verouderd, het 

heeft een rommelige uitstraling, de 

criminaliteit neemt toe en er is leegstand. 

Het bedrijventerrein heeft echter wel 

toekomst omdat het een redelijk 

aaneengesloten omvang kent en het goed 

bereikbaar is. Rapenland is uniek omdat 

het aanbod van kleine bedrijfsruimtes (tot 500 m2) nauwelijks aanwezig is in Eindhoven. Het meeste 

bedrijventerreinaanbod in gemeente Eindhoven is van een grootte tot 2000 m2. Gemeente Eindhoven wil ter 

bevordering van de wijkeconomie kleine binnenwijkse bedrijventerreinen aandacht schenken om ze te 

ontwikkelen in de kleinere oppervlaktes voor bedrijfspercelen. (OHV, 2008) 

Er zijn binnen het stadsdeel Woensel al verschillende onderzoeken gedaan naar de problemen en het 

imago. Verschillende initiatiefnemers hebben hiervoor hun nek uitgestoken. Het onderzoek 'De Karavaan' is 

een initiatief van de gemeente en de woningcorporatie Woonbedrijf. In deze rapportage werd het imago van 

het stadsdeel Woensel onderzocht en daarbij kwam vooral naar voren dat zij in Rapenland een 'enigszins 

verrommeld bedrijventerrein zien dat een betere toekomst verdien!' (Gemeente Eindhoven & Woonbedrijf, 

2006). Het kan uitgroeien tot 'een centrum voor ondernemerschap in maatschappelijke en medische 

bedrijvigheid'. (Gemeente Eindhoven & Woonbedrijf, 2006) Aanhakend op dit onderzoek is het MKB 
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Eindhoven het project "Kansen op Rapenland" gestart. Dit project heeft als doel om de veiligheid op het 

bedrijventerrein te verbeteren en leefbaarder te maken. 

Naast deze onderzoeken herkent DHV dat er ook een integrale en duurzame revitalisering nodig is om het 

gebied wederom aantrekkelijk te maken. De initiatieven zoals die van MKB Eindhoven richten zich 

voornamelijk op de korte termijn. Het initiatief van TeN en DHV richt zich op de langere termijn. Door dit 

wetenden hebben zij een pro-actief initiatief genomen richting gemeente Eindhoven. 

6.3.3. Het initiatief 

Samen met ontwikkelaar/belegger TeN Property Projects uit Utrecht heeft DHV (in de persoon van Steven 

Grevink) het initiatief genomen om iets te doen aan de problemen in Rapenland. Zij gaan zich vooral richten 

op een integrale en duurzame fysieke ontwikkeling voor het gebied. DHV en TeN hebben gezamenlijk 

gesprekken gevoerd met de huidige ondernemers, ondernemersvereniging en de omwonenden. Daar 

kwamen de wensen en visies van deze betrokkenen aan het licht. Deze wensen zijn meegenomen in de 

verdere ontwikkeling van het voorstel en het heeft geleid tot een opsomming van de problemen waaraan het 

gebied onderhevig is. Het voorstel ontstond hierna om een businessplan te creëren waarin zowel 'een 

eenduidige en haalbare planvisie, als een praktische handleiding om het plan te verwezenlijken is 

opgenomen.' (DHV & TeN, 2007, p. 3) 

Met dit voorstel zijn TeN en DHV naar gemeente Eindhoven gestapt. De persoon die zij hiervoor 

benaderden is dhr. Peter Vloet, accountmanager bedrijven en bedrijventerreinen (afdeling Economische 

Zaken). Dhr. Vloet is onder andere verantwoordelijk voor de revitalisering van bestaande bedrijventerreinen 

en de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. (Gemeente Eindhoven, 2008) DHV en TeN hebben bij 

dhr. Vloet aangehoord wat de wensen en eisen zijn van gemeente Eindhoven. Het beleid stimuleert de 

revitalisering van verouderde bedrijventerreinen en vandaar dat dit voorstel paste in het beleid . Het plan is 

vervolgens in onderling overleg tussen gemeente Eindhoven en TeN en DHV aangepast. 
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6.3.4. Partijen en belangen 

De onderstaande partijen/personen (tabel 6.1) zijn betrokken in het proces van pro-actieve benadering van 

de gemeente Eindhoven ten behoeve van de revitalisatie van bedrijventerrein Rapenland. 

Partij Belang 

Gemeente Eindhoven 
- Het uitvoeren van gemeentebeleid 

- Het creëren voor een meerwaarde voor ondernemers in het 
Peter Vloet 

gebied 

- Het uitwerken van het businessplan voor Rapenland 

DHV Eindhoven 
- Het streven naar continuïteit van het bedrijf 

Steven Grevink 
- Het profileren van het maatschappelijke gezicht in de regio 

- Processturing en management inzetten in het project 

- Betrokken blijven in een latere fase voor advieswerk 

- Het uitwerken van het businessplan voor Rapenland 

TeN Property Projects - Het inzetten van het middel TCN Flow (gestructureerde 

Kees van Eist benadering voor een business plan) 

- Betrokken blijven in een latere fase bij vastgoedontwikkelingen 

Tabel 6.1 : De betrokken partijen en hun belangen 

Doordat TCN en DHV het initiatief hebben genomen voor het ontwikkelen van een businessplan voor 

Rapenland, hebben zij daarmee een taak van gemeente Eindhoven uit handen genomen. De gemeente 

hoeft minder tijd en energie meer te investeren om dit (kleine) gedeelte van het beleid tot uitvoering te 

brengen. Dit is een taak die private partijen graag van de overheidspartijen willen overnemen . 

6.3.5. De interviews 

De interviews voor deze casestudy zijn gehouden onder de drie betrokken personen. In deze interviews 

stonden 5 begrippen centraal die vanuit de literatuurstudie belangrijk geacht werden in de relatie tot pro

actief benaderen. Deze begrippen zijn : samenwerking, communicatie, meerwaarde, transparantie en 

vertrouwen. 

Vanuit deze begrippen zijn vragen ontwikkeld die aan elke geïnterviewde voorgelegd zijn. Door deze 

methode zijn de vragen gemakkelijk te vergelijken waardoor de onderlinge verschillen en overeenkomsten 

aantoonbaar worden. Een indicatie van de vragen die gesteld werden is hieronder weergegeven: 
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Is gemeente Eindhoven bereid om pro-actieve initiatieven te behandelen? 

Was er in het begin vertrouwen tussen de partijen en hoe ontwikkelde dat zich in de loop der tijd? 

Wat was de meerwaarde en hoe werd het gepresenteerd? 

Werd er een gezamenlijk doel ontwikkeld gedurende de gesprekken? 

Hoe ervaren de partijen de communicatie (vragen stellen, informatie-uitwisseling en dergelijke)? 

Werd er door alle partijen voldoende transparantie toegepast en hoe ontwikkelde dit zich? 

Wat zijn de verbeterpunten voor een volgende samenwerking? 
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Het complete overzicht van de vragen is opgenomen in bijlage I: Vragenlijst Rapenland. 

6.3.6. Bevindingen 

De interviews met de verschillende betrokkenen leverden een interessante inkijk in de verschillende en 

vergelijkbare ervaringen van personen. Het blijkt dat elke persoon hetzelfde proces anders beleeft. 

In de opsomming hieronder zijn de belangrijkste bevindingen opgenomen welke resulteerde uit de 

interviews: 

Meerwaarde 

1. Door vroege oriënterende gesprekken te voeren met belanghebbenden in het gebied hebben TCN 

en DHV een voorsprong opgebouwd, welke ten uiting kwam in de gunning van de opdracht. 

2. Het gezamenlijke doel tussen de gemeente en TCN/DHV werd door elke partij hetzelfde ervaren en 

benoemd. 

3. De deelname van een min of meer onafhankelijke partij als DHV wordt door de gemeente als 

positief ervaren omdat zij de maatschappelijke meerwaarde meer nastreeft dan een ontwikkelaar 

belegger. 

Transparantie 

4. De partijen wensen van elkaar wel meer openheid en helderheid (transparantie), als verbeterpunt. 

Dit terwijl het wel redelijk goed beoordeeld wordt gedurende het proces. 

5. Er werd vanuit de gemeente vroege transparantie over lopende contacten vereist, op eigen initiatief 

van de private partijen. 

Communicatie 

6. In het begin van de contacten tussen de gemeente en TCN/DHV verliep de communicatie moeilijk 

doordat er te weinig vragen gesteld werden en men elkaar nauwelijks van feedback voorzag. 

7. De gebruikte terminologie in het proces moet afgestemd zijn op de partij waarmee men aan tafel zit. 

Anders ontstaat er een moeilijke communicatie. 

Vertrouwen 

8. Geen bevindingen. 

De bovenstaande bevindingen uit de interviews van case I leveren de input voor de diagnose in paragraaf 

6.5. 
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6-4_ Case 11: Ontwikkeling Automotive High-tech Campus Helmond 

6.4.1. Inleiding 

De tweede case die onderzocht is in het kader van dit afstudeeronderzoek is de ontwikkeling van 

Automotive High-tech Campus Helmond in gemeente Helmond. In deze paragraaf zijn de projectgegevens 

en het proces tot opdracht beschreven. Verder zijn de partijen, hun belangen en de bevindingen uit de case

interviews opgenomen. 

6.4.2. Het project 

De Automotive High-tech Campus Helmond (hierna te noemen AHTeCH) is een initiatief van DHV, 

Automotive Technology Centre (ATC) en DTZ Zadelhotf. Deze partijen, verenigd onder afkorting D.A.D., 

hebben gemeente Helmond benaderd voor de herontwikkeling van bedrijventerrein Groot -Schaaten naar de 

AHTeCH. De AHTeCH moet een gethematiseerd bedrijvenpark worden met als thema de automotive 

industrie. De AHTeCH moet als een campusmodel ontwikkeld worden zodat verschillende onderwijsniveaus 

en -vormen hier hun plek kunnen vinden. Er zal kort gezegd een concentratie plaatsvinden van automotive 

bedrijven, kennisinstellingen, automotive onderwijs en facilitaire organisaties en voorzieningen - the triple 

helix. 

Helmond heeft de ambitie uitgesproken om automotive-hoofdstad van Nederland te willen worden en daar 

past de AHTeCH prima in. (Eindhovens Dagblad, 2006) De AHTeCH heeft als doel om de synergie tussen 

bedrijven te vergroten. D.A.D. wil de gemeente aan het denken zetten over de ontwikkeling van een 

dergelijk gethematiseerd bedrijventerrein om te voldoen aan de ambitie van de gemeente . 

De samenwerkende partijen zijn ATC, DTZ Zadelhotf en DHV. ATC is "de Nederlandse cluster organisatie 

die innovatie, samenwerking en netwerken binnen de automotive industrie stimuleert en organiseert." (ATC, 

2008) Zij leggen contacten tussen de bedrijven en hebben veel kennis over de huidige en gewenste 

huisvesting van automotive bedrijven in heel Nederland. ATC is gevestigd op de campus van de Technische 

Universiteit Eindhoven. Daarnaast bestaat D.A.D. ook nog uit DTZ Zadelhoff. DTZ is een bedrijfsmakelaar 

en treedt tevens ook op als adviesorganisatie met betrekking tot bedrijfshuisvesting. DTZ heeft veel kennis 

over de lokale vastgoedmarkt. DTZ Zadelhotf is gevestigd als regiokantoor in Breda. DHV functioneert 

binnen deze organisatie als de partij die globale kennis bezit met betrekking tot gebiedsprogrammering, 

masterplanning en haalbaarheidsstudies. 

Figuur 6.3: Impressies AHTeCH (Bron: DHV, 2007) 
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Bedrijventerrein Groot-Schooten (in 

het figuur hiernaast als impressie 

van de AHTeCH) is een bestaand 

bedrijven terrein aan de A270 aan 

de westzijde van Helmond. Het 

wordt gekenmerkt door zijn ruime 

opzet met veel groen. Het 

bedrijventerrein is bestemd voor 

industrie in de schonere (lagere) 

milieuklassen. Daarnaast zijn er nu 
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al veel kantoren gevestigd. De automotive industrie is al reeds aanwezig in de vorm van een 

onderzoekscentrum van TNO en POE Automotive (ontwikkel- en testcentrum voor verschillende automotive 

fabrikanten). Vooral de verhuizing van het onderzoekscentrum van TNO van Delft naar Helmond hebben de 

aanleiding gevormd voor de verdere ontwikkeling van automotive ontwikkelingen in Helmond. 

6.4.3. Het initiatief 

D.A.D. heeft het initiatief genomen richting de gemeente om de gemeente aan het denken te zetten over de 

ontwikkeling van een automotive campus in Helmond. De ambitie van Helmond om automotive-hoofdstad te 

worden en de recente verhuizing van het onderzoekscentrum van TNO (afgerond in 2008) zijn hiervoor de 

aanleiding. Helmond kan zich op deze manier profileren en die ambitie waarmaken. 

Het concept van de AHTeCH is gebaseerd op een eerder uitgevoerd project van DTZ Zadelhoff in 

combinatie met andere bedrijven. In dit project is de clustering van bedrijven bewerkstelligd om zo de 

synergie te verhogen en er voor te zorgen dat kennis door middel van andere bedrijven versterkt wordt. 

In overleg met gemeente Helmond heeft D.A.D. afstemming over de wensen proberen te krijgen ten aanzien 

van locatie, invulling van het concept en andere ruimtelijke aspecten. Vanuit verschillende partijen was er al 

draagvlak voor het concept AHTeCH. Een vastgoedontwikkelaar (aanwezig op Groot-Schooten met 

verschillende strategische percelen), TNO en POE Automotive hebben draagvlak getoond richting AHTeCH. 

Eerst was het nog de bedoeling om Groot-Schooten als Automotive Parc te ontwikkelen, dus zonder 

campusmodel. In een later stadium bleek dat er in omgeving Eindhoven/Helmond een groot aantal 

automotive opleidingen aanwezig te zijn en deze zouden prima betrokken kunnen worden in de automotive 

ontwikkelingen. Vandaar dat het idee voor een campus ontstaan is. Het idee ontwikkelde zich dus in de loop 

der tijd. 

Het initiatief dat D.A.D. genomen heeft is uitgegaan van een te verrichten onderzoek naar de mogelijkheden 

van de AHTeCH. D.A.D. heeft gemeente Helmond benaderd in de persoon van Dhr. Daniël de Klein, 

projectmanager promotie en acquisitie voor afdeling Economie en Arbeidsmarkt. Hij is verantwoordelijk voor 

de promotie van Helmond in het kader van het vestigen van nieuwe bedrijven en profilering van de 

arbeidsmarkt. 

De eerste opdracht die D.A.D. uit dit initiatief heeft gehaald is de uitwerking van artist impressions (zie figuur 

6.3) voor de visualisatie van de AHTeCH. Deze beelden (in de vorm van een aantal impressies van het 

gebied) moeten een prikkelende functie hebben. De artist impressions zijn een uitwerking van onder andere 

het inventariseren van het gebied, verkenning van de mogelijkheden en het formuleren van een 

conceptversie van het programma van eisen. 
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6.4.4. Partijen en belangen 

De onderstaande partijen/personen (tabel 6.2) zijn betrokken in het proces van pro-actieve benadering van 

de gemeente Helmond ten behoeve van de ontwikkeling van de Automotive High-tech Campus Helmond. 

Partij Belang I 
- Het realiseren van de ambitie "Helmond automotive-hoofdstad van 

Gemeente Helmond Nederland" 

Daniël de Klein - Het uitvoeren van gemeentebeleid 

- Het creëren van een meerwaarde voor ondernemers in het gebied 

- Het inzetten van de competenties voor een haalbaarheidsonderzoek 

DHV Eindhoven - Het inzetten van de veelzijdigheid van DHV 

Jan Snelders - Het streven naar continuïteit van het bedrijf 

- Betrokken blijven in een latere fase voor advieswerk 

DTl ladelhoff 
- Het benutten van de kennis over de lokale vastgoedmarkt 

Willem Jonkmans & Wilko de Hart 
- Advies leveren over bedrijfsvastgoedwensen 

- Betrokken blijven in een latere fase voor advies- en makelaarswerk 

Automotive Technology Centre 
- Het leveren van kennis over de algemene automotive business 

- Het leveren van kennis over bedrijfswensen in de automotive 
Daan de Cl oe 

business 

Tabel 6.2: De betrokken partijen en hun belangen 

Het initiatief richting gemeente Helmond laat zien dat de marktpartijen zelf potenties zien om een 

gethematiseerd bedrijventerrein te ontwikkelen. Hierbij zullen zij zichzelf van kennis voorzien wat moet 

leiden tot voldoende bedrijven die bereid zijn om zich te vestigen op de AHTeCH. De gemeente kan 

hierdoor in samenwerking met de marktpartijen komen tot een gedragen plan, dat aansluit aan 

daadwerkelijke behoefte. 

6.4.5. De interviews 

De interviews voor deze casestudy zijn gehouden onder de vijf betrokken personen. In deze interviews 

stonden 5 begrippen centraal die vanuit de literatuurstudie belangrijk geacht werden in de relatie tot pro

actief benaderen. Deze begrippen zijn: samenwerking, communicatie, meerwaarde, transparantie en 

vertrouwen. 

Vanuit deze begrippen zijn vragen ontwikkeld die aan elke geïnterviewde voorgelegd zijn. Door deze 

methode zijn de vragen gemakkelijk te vergelijken waardoor de onderlinge verschillen en overeenkomsten 

aantoonbaar worden. Een indicatie van de vragen die gesteld werden is hieronder weergegeven: 
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Is gemeente Helmond bereid om pro-actieve initiatieven te behandelen? 

Was er in het begin vertrouwen tussen de partijen en hoe ontwikkelde dat zich in de loop der tijd? 

Wat was de meerwaarde en hoe werd het gepresenteerd? 

Werd er een gezamenlijk doel ontwikkeld gedurende de gesprekken? 
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Hoe ervaren de partijen de communicatie (vragen stellen, informatie-uitwisseling en dergelijke)? 

Werd er door alle partijen voldoende transparantie toegepast en hoe ontwikkelde dit zich? 

Wat zijn de verbeterpunten voor een volgende samenwerking? 

Het complete overzicht van vragen is opgenomen in bijlage 11: Vragenlijst AHTeCH. 

6.4.6. Bevindingen 

De interviews met de verschillende betrokkenen leverden een interessante inkijk in de verschillende en 

vergelijkbare ervaringen van personen. Het blijkt dat elke persoon hetzelfde proces anders beleeft. In de 

opsomming hieronder zijn de belangrijkste bevindingen opgenomen welke resulteerde uit de interviews: 

Meerwaarde 

1. DAD. heeft de juiste persoon benaderd binnen gemeente Helmond. Dhr. De Klein bleek 

voldoende en goede lijnen te hebben naar de bestuurlijke laag in de gemeente. 

2. D.A.D. heeft hoog gescoord in de complementariteit van de betrokken partijen. DHV, DTZ en ATC 

vulden elkaar op een goede manier aan. 

3. Door de pro-actieve benadering heeft D.A.D. een voorsprong gecreëerd bij de gemeente. 

Transparantie 

4. De transparantie in het proces wordt door de partijen verschillend beleefd. Een gedeelte beschouwt 

het als voldoende en een ander gedeelte merkt dat er zaken achter gehouden worden. 

5. Er werden blokkerende zaken bewust achtergehouden om het denkproces te stimuleren. 

6. De kaders (zowel financieel als tijd-gerelateerd) dienen transparanter overgebracht te worden. 

7. Er moet meer transparantie komen over de rollen die partijen vervullen in het proces. 

Vertrouwen 

8. In het begin wilde de gemeente zich niet committeren aan de AHTeCH, maar door een gegroeid 

vertrouwen en veel inzet van D.A.D. is dit uiteindelijk wel gebeurd. 

9. Door het groeiende vertrouwen en draagvlak werd de gemeente meer open in haar informatie 

uitwisseling. Dit maakte de communicatie makkelijker en soepeler. 

Communicatie 

10. Geen bevindingen. 

De bovenstaande bevindingen uit de interviews van case II leveren de input voor de diagnose in paragraaf 

6.5. 
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6.5. Diagnose casestudy 

Uit de casestudies komt naar voren dat er verschillende relaties zijn om een hogere acquisitiescore te 

bereiken binnen de casestudy. Deze relaties zijn afgeleidt van de bevindingen uit de casestudy. Deze 

paragraaf geeft antwoord op de volgende vraag: 

Welke relaties kunnen er geformuleerd worden vanuit de resultaten uit de casestudies? 

In het onderstaande overzicht staan de relaties weergegeven tussen de invloedsfactoren die input zijn voor 

de validatie: 

Transparantie 

1) Er dient voldoende transparantie toegepast te worden in 'oriënterende' gesprekken die de 

initiatiefnemers hebben met betrokkenen in het gebied. 

2) Er dient voldoende transparantie te bestaan over de rolverdeling tussen de partijen binnen de 

pro-actieve benadering. 

3) Er moet transparantie toegepast worden in het voldoende en tijdig delen van informatie tussen 

de partijen. 

Communicatie 

4) Het stellen van kritische vragen en het geven van feedback aan elkaar moet gestimuleerd 

worden. 

5) Het stellen van kritische vragen en het geven van feedback in de richting van het project moet 

gestimuleerd worden. 

6) Er moet voor gezorgd worden dat communicatie altijd bespreekbaar is tussen de partijen. 

Meerwaarde 

7) Het formuleren van een gezamenlijk doel tussen de partijen heeft een grote prioriteit. 

8) Het zorgvuldig formuleren van de maatschappelijke meerwaarde van een project is belangrijk. 

9) Het is raadzaam om een team van partners samen te stellen die complementair aan elkaar zijn. 

Vertrouwen 

10) Partijen moeten vertrouwen hebben in de in het verleden geboekte resultaten en de reputatie 

van de andere partij. 

11) Men moet verzekert zijn van het feit dat vertrouwelijke (concurrentiegevoelige ) informatie veilig 

is bij de andere partij. 

In hoofdstuk 7 wordt de validatie behandeld. De bovenstaande middelen zullen de directe input zijn voor de 

validatie. De validatie heeft als resultaat dat er maatregelen geformuleerd worden tot het bereiken van een 

hogere acquisitiescore. 
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6.6. Reflectie op de casestudy 

Door het toepassen van twee verschillende methoden binnen de casestudy, namelijk het bestuderen van 

projectdocumenten en het afnemen van interviews, is er voldoende methodetriangulatie om te spreken van 

betrouwbare dataverzameling. De bestudering van de projectdocumenten dragen bij tot de verscherping en 

afbakening van de interviewvragen. Daarnaast zijn er een aantal oriënterende interviews gehouden voordat 

er begonnen is met de bestudering van de projectdocumenten. Dit gaf meer richting aan het de te 

verzamelen informatie in de projectdocumenten. 

Naast de methodetriangulatie is er binnen de casestudy gebruik gemaakt van twee cases. Dit levert een 

tweezijdige kijk op het begrip pro-actief benaderen. Daardoor kan er gesteld worden dat de 

bronnentriangulatie in orde is. Binnen de twee cases zijn er ook twee soorten interviews gehouden. Dit 

versterkt de bronnentriangulatie alleen maar. 

Door de vergelijkende cases is de verzamelde data betrouwbaar. De cases zijn in dezelfde structuur 

onderzocht waardoor de data gemakkelijker geanalyseerd kon worden. Door het vergelijken van de 

overeenkomsten en verschillen heeft dit tot interessante resultaten geleidt. 

De interne betrouwbaarheid is af te leiden van het feit dat de geïnterviewden op een proces reflecteren 

welke zij zelf doorlopen hebben. Het betreft een eigen ervaring en niet een proces waarvoor zij een 

inbeeldingsvermogen nodig hebben. Het is dus minder voor verkeerde interpretatie vatbaar. 
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7. Validatie stellingen 

7.1. Inleiding 

Vanuit de casestudy zijn er relaties geformuleerd tussen de invloedsfactoren, die specifiek betrekking 

hebben op de cases. De onderzoeker wil hierover algemener geldende uitspraken doen. Deze algemeen 

geldende relaties zijn van waarde voor de beroepspraktijk en wetenschap. De relaties zijn de maatregelen 

tot het bereiken van het doel, in dit geval het bereiken van een hogere acquisitiescore. In dit hoofdstuk wordt 

er antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag: 

Welke maatregelen tot het bereiken van een hogere acquisitiescare worden door middel van validatie 

benoemd? 

7.2. Aanpak 

De relaties tussen de invloedsfactoren resulteren rechtstreeks uit de casestudy. Dit zijn bevindingen die 

personen hebben uitgesproken enlof uit de vergelijking van antwoorden is gebleken. Om algemener 

geldende uitspraken te kunnen doen over deze case-specifieke relaties, is er gekozen om de validatie in 

een enquêtevorm uit te voeren. In deze enquête worden de respondenten specifiek een 25-tal stellingen 

voorgelegd waarmee zij het eens of oneens kunnen zijn . Daarnaast geeft de enquête de mogelijkheid om 

toelichting en/of aanvulling op hun antwoord te geven. Dit levert een kwalitatieve kijk op de validatie 

waardoor het meer genuanceerd kan worden dan enkel een eens/oneens-beantwoording. 

Voor deze online enquête zijn 53 personen uit zowel de private als publieke wereld uitgenodigd . Gestreefd 

wordt naar een 50/50-verdeling tussen de respondenten zodat er vanuit beide zijdes een kijk op deze 

stellingen geleverd wordt. De respondenten worden aan het begin van de enquête gevraagd of zij tot de 

publieke dan wel private kant behoren en wat hun functie daarbinnen is (bijvoorbeeld manager Wonen bij 

een woningcorporatie). 

7.3. De stellingen 

De diagnose die weergegeven zijn in het hoofdstuk 6: Casestudy geven, zoals eerder vermeld, de 

aanleidingen tot het formuleren van de stellingen . In bijlage 111: Herkomst van de validatie stellingen is een 

overzicht opgenomen van de herkomst van de stellingen. 

Een overzicht van deze stellingen is hieronder weergegeven. De respondenten hebben hierop gereageerd: 

Wat is uw functie? 

Binnen welke categorie bent u werkzaam? 

Binnen welke overheidinstelling bent u werkzaam? 

4) Het rendeert om brutaal te zijn! Vroege 'oriënterende' gesprekken met belanghebbenden 

(ondernemers, bewoners of andere stakeholders) leveren een voorsprong op ten opzichte van 

concurrenten. 

5) Houd bij vroege 'oriënterende' gesprekken met belanghebbenden (ondernemers, bewoners of 

andere stakeholders) bij voorbaat altijd de potentiële opdrachtgever op de hoogte. 

6) Door veel snelheid en inzet te tonen als private partij wordt de overheid geprikkeld om zelf ook te 

zorgen voor voldoende voortgang. 
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7) Het stellen van kritische vragen en het geven van feedback op elkaar verbetert de communicatie. 

8) Helderheid en openheid over de rolverdeling en deze concreet maken in afspraken verbetert de 

samenwerking. 

9) Probeer de te gebruiken transparantie als eerste punt in de samenwerking afgesproken te 

hebben. Dit is belangrijk en ook het moeilijkste punt om over te praten. 

10) Het is voor de overheidspartij geoorloofd om informatie achter te houden om zo het denkproces 

op gang te krijgen en te houden. 

11) Het is voor de commerciële ontwikkelaar geoorloofd om informatie achter te houden om zo het 

denkproces op gang te krijgen en te houden. 

12) Hoe om te gaan met de communicatie moet te allen tijde bespreekbaar zijn binnen een 

samenwerking want elke partij ervaart dit op een andere manier. 

13) Het formuleren van een gezamenlijk doel met de betrokken partijen aan het begin van de 

samenwerking levert commitment en vertrouwen op richting het project. 

14) Het formuleren van een gezamenlijk doel met de betrokken partijen is een succesfactor van een 

goede samenwerking. 

15) Ontwikkelaars en beleggers zullen de maatschappelijke meerwaarde van een project minder 

overtuigend overbrengen aan de overheidspartij en daarom moet een meer onafhankelijke partij 

betrokken worden in het proces om deze boodschap over te brengen. 

16) Vanwege concurrentieoverwegingen zijn commerciële partijen minder bereid hun informatie te 

delen met de overheidspartij. 

17) Voldoende en tijdig delen van informatie is één van de succesfactoren voor het slagen van een 

samenwerking. 

18) Door groeiend vertrouwen en draagvlak worden partijen meer open in hun informatie-uitwisseling. 

19) Vertrouwen ontstaat door geboekte resultaten (in het project en in het verleden) en door een 

reputatie die een partij heeft. 

20) Vertrouwen in een partij ontstaat door de reputatie die de partij heeft op het werkgebied waarin zij 

zich bevindt. 

21) Alle betrokken partijen moeten vanaf het begin duidelijk stellen dat de vertrouwelijke informatie bij 

hen ook vertrouwelijk behandeld wordt. 

22) Doordat het vertrouwen tussen partijen vergroot worden er meer vragen over elkaar en het 

project gesteld. 

23) Het vertrouwen van de overheidspartij krijgt men door een team van meer of minder commerciële 

partners samen te stellen. Als individuele partij zul je nooit het vertrouwen winnen. 

24) Het succes van een goede samenwerking wordt voor het grootste gedeelte bepaald door het 

vertrouwen dat partijen in elkaar en in het uiteindelijke resultaat hebben. 
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Dit was de laatste stelling van deze enquête! Bent u geïnteresseerd om een korte samenvatting 

van de resultaten van deze enquête te ontvangen? Vul dan hieronder uwe-mailadres in. 
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Zoals in het overzicht op de vorige pagina te zien is, wordt in het begin van de enquête gevraagd naar de 

achtergrond van de respondent. Hierdoor is er een scheiding te maken tussen publiek en private 

respondenten . Aan het einde van de enquête wordt er de mogelijkheid gegeven om een korte samenvatting 

van de enquête te ontvangen. Dit maakt de ontvangende partijen bewust hoe de aanbiedende partijen over 

de stellingen denken en andersom. Dit levert weer een extra stimulatie om na te denken over de 4 

invloedsfactoren. Verder motiveert het de persoon tot het invullen van de enquête. In deze validatie zijn 

bewust de ontvangers en aanbieders samen én los van elkaar weergegeven omdat dit een completere 

weergave van de validatie resultaten geeft. 

7A. Resultaten validatie 

De validatie is ingevuld door 28 respondenten. Deze zijn exact gelijk verdeeld over ontvangers (14 

respondenten) en aanbieders (14 respondenten). Op een aantal van 53 uitgenodigde personen is een 

invullingspercentage van 55 % zeer goed te noemen. De uitgewerkte resultaten worden verder behandeld in 

bijlage IV: Resultaten validatie. In deze bijlage worden ook de op- en aanmerkingen van respondenten 

behandeld, welke de respondenten hebben kunnen geven op de stellingen. In het onderstaande overzicht 

worden de stellingen behandeld met daarbij de eens/oneens-verdeling van de respondenten. 

De ontvangers zijn onderverdeeld in personen die werkzaam zijn bij de overheidspartijen, de 

woningcorporaties en een zorgaanbieder. De aanbieders zijn onderverdeeld in personen die werkzaam zijn 

bij de adviesbureaus, de aannemers en de projectontwikkelaars. Daarnaast zijn er bij de aanbieders nog 

één bedrijfsmakelaar en één ontwikkelende aannemer opgenomen. Deze bedrijfsmakelaar bezit ook 

onderzoekscompetenties en initieert concepten richting de markt. Deze samenstelling geeft een redelijk 

representatieve verdeling over de mogelijk betrokken partijen bij een pro-actieve benadering . 

7.4.1. De eens-stellingen 

Met de volgende stellingen (tabel 7.1) is het grootste gedeelte van de respondenten het eens (de 

nummeringen van de stellingen komen overeen met de nummering van paragraaf 7.3) : 

4 Het rendeert om brutaal te zijn! Vroege 'oriënterende' gesprekken met belanghebbenden 

(ondernemers, bewoners of andere stakeholders) leveren een voorsprong op ten opzichte van 

concurrenten. 83 % eens (83 % ontvangers, 83 % aanbieders) 

5 Houd bij vroege 'oriënterende' gesprekken met belanghebbenden (ondernemers, bewoners of andere 

stakeholders) bij voorbaat altijd de potentiële opdrachtgever op de hoogte. 

89 % eens (93 % ontvangers, 86 % aanbieders) 

6 Door veel snelheid en inzet te tonen als private partij wordt de overheid geprikkeld om zelf ook te 

zorgen voor voldoende voortgang. 71 % eens (86 % ontvangers, 57 % aanbieders) 

7 Het stellen van kritische vragen en het geven van feedback op elkaar verbetert de communicatie. 

96 % eens (100 % ontvangers, 93 % aanbieders) 

8 Helderheid en openheid over de rolverdeling en deze concreet maken in afspraken verbetert de 

samenwerking. 96 % eens (100 % ontvangers, 93 % aanbieders) 
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9 Probeer de te gebruiken transparantie als eerste punt in de samenwerking afgesproken te hebben. Dit 

is belangrijk en ook het moeilijkste punt om over te praten. 

82 % eens (93 % ontvangers, 71 % aanbieders) 

12 Hoe om te gaan met de communicatie moet te allen tijde bespreekbaar zijn binnen een samenwerking 

want elke partij ervaart dit op een andere manier. 89 % eens (93 % ontvangers, 86 % aanbieders) 

13 Het formuleren van een gezamenlijk doel met de betrokken partijen aan het begin van de 

samenwerking levert commitment en vertrouwen op richting het project. 

89 % eens (93 % ontvangers, 86 % aanbieders) 

14 Het formuleren van een gezamenlijk doel met de betrokken partijen is een succesfactor van een 

goede samenwerking. 82 % eens (86 % ontvangers, 79 % aanbieders) 

16 Vanwege concurrentieoverwegingen zijn commerciële partijen minder bereid hun informatie te delen 

met de overheidspartij. 64 % eens (86 % ontvangers, 43 % aanbieders) 

17 Voldoende en tijdig delen van informatie is één van de succesfactoren voor het slagen van een 

samenwerking. 86 % eens (93 % ontvangers, 79 % aanbieders) 

18 Door groeiend vertrouwen en draagvlak worden partijen meer open in hun informatie-uitwisseling. 

82 % eens (86 % ontvangers, 79 % aanbieders) 

19 Vertrouwen ontstaat door geboekte resultaten (in het project en in het verleden) en door een reputatie 

die een partij heeft. 75 % eens (86 % ontvangers, 64 % aanbieders) 

20 Vertrouwen in een partij ontstaat door de reputatie die de partij heeft op het werkgebied waarin zij zich 

bevindt. 75 % eens (79 % ontvangers, 71 % aanbieders) 

21 Alle betrokken partijen moeten vanaf het begin duidelijk stellen dat de vertrouwelijke informatie bij hen 

ook vertrouwelijk behandeld wordt. 79 % eens (79 % ontvangers, 79 % aanbieders) 

22 Doordat het vertrouwen tussen partijen vergroot, worden er meer vragen over elkaar en het project 

gesteld. 68 % eens (71 % ontvangers, 64 % aanbieders) 

24 Het succes van een goede samenwerking wordt voor het grootste gedeelte bepaald door het 

vertrouwen dat partijen in elkaar en in het uiteindelijke resultaat hebben. 

71 % eens (79 % ontvangers, 64 % aanbieders) 

Tabel 7.1: Stellingen waarmee de respondenten het eens zijn 

7.4.2. De twijfel-stellingen 

Over de volgende stellingen (tabel 7.2) is een nagenoeg gelijk deel van de respondenten eens als oneens 

(de nummeringen van de stellingen komen overeen met de nummering van paragraaf 7.3): 

10 Het is voor de overheidspartij geoorloofd om informatie achter te houden om zo het denkproces op 

gang te krijgen en te houden. 54 % eens (79 % ontvangers, 21 % aanbieders) en 43 % oneens (21 % 

ontvangers, 64 % aanbieders) 

11 Het is voor een commerciële ontwikkelaar geoorloofd om informatie achter te houden om zo het 

Juli 2008 45 TU Eindhoven en DHV 



Samenwerken door een pro-actieve benadering 

denkproces op gang te krijgen en te houden. 54 % eens (71 % ontvangers, 36 % aanbieders) en 39 % 

oneens (35 % ontvangers, 57 % aanbieders) 

Tabel 7.2: Stellingen waarover twijfel bestaat onder de respondenten 

7.4.3. De oneens-stellingen 

Met de volgende stellingen (tabel 7.3) is het grootste gedeelte van de respondenten het oneens (de 

nummeringen van de stellingen komen overeen met de nummering van paragraaf 7.3): 

15 Ontwikkelaars en beleggers zullen de maatschappelijke meerwaarde van een project minder 

overtuigend overbrengen aan de overheidspartij en daarom moet een meer onafhankelijke partij 

betrokken worden in het proces om deze bOOdschap over te brengen. 

64 % oneens (71 % ontvangers, 57 % aanbieders) 

23 Het vertrouwen van de overheidspartij krijgt men door een team van meer of minder commerciële 

partners samen te stellen. Als individuele partij zul je nooit het vertrouwen winnen. 

57 % oneens (64 % ontvangers, 50 % aanbieders) 

Tabel 7.3: Stellingen waarmee de respondenten het oneens zijn 

7.4.4. De analyse 

Uit de bovenstaande validatieresultaten is af te leiden dat er in het totaal 21 stellingen zijn gevalideerd bij 

experts. Daarvan zijn de respondenten het er met 17 eens. Over twee stellingen bestaat twijfel. Opvallend 

bij stelling 10 en 11 is dat de aanbieders het niet verantwoord vinden dat zowel de ontvanger als de 

aanbieder informatie achter houdt om het denkproces op gang te houden. De ontvangers daarentegen zijn 

het hier wel mee eens. Binnen deze twee stellingen zitten een verschil van mening tussen de ontvangers en 

aanbieders. Dit is een punt waaraan de procesmanager die de pro-actieve benadering onderneemt extra 

aandacht moet besteden. 

Daarnaast antwoordde het grootste gedeelte van de respondenten bij stellingen 15 en 23 oneens. Voor 

stelling 15 betekent dit dat respondenten vinden dat ontwikkelaars en beleggers de maatschappelijke 

meerwaarde wel degelijk kunnen overbrengen en dat een onafhankelijke partij niet per definitie in het proces 

betrokken hoeft te worden . Voor stelling 23 betekent dit dat niet altijd een team van meer of minder 

commerciële partners hoeft worden opgesteld. Een individuele partij kan ook het vertrouwen krijgen van een 

ontvangende partij . 

Van de eens-bevonden stellingen zijn beide respondentengroepen het overtuigend eens, op één na. Stelling 

16 wordt door een gelijk deel van de aanbieders zowel eens als oneens bevonden (43 % eens tegen 43 % 

oneens). Dit betekent dat zij niet beslissen dat commerciële partijen minder bereid zijn vertrouwelijke 

informatie te delen om concurrentieoverwegingen . 
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7.5. Conclusies 

In dit hoofdstuk wordt de volgende vraag beantwoord: 

Welke maatregelen tot het bereiken van een hogere acquisitiescore worden door middel van validatie 

benoemd? 

Om een helder antwoord te geven op de onderzoeksvraag te geven, is in het volgende overzicht 

weergegeven welke maatregelen zijn om een hogere acquisitiescore te bereiken binnen een pro-actieve 

benadering . De maatregelen zijn geformuleerd uit de stellingen van de validatie. De maatregelen vormen de 

conclusies van de validatie en zijn de input voor het ontwerpproces. De eens-bevonden stellingen zijn 

rechtstreeks de maatregelen tot het bereiken van een hogere acquisitiescore. 

1) Vroege 'oriënterende' gesprekken met belanghebbenden leveren een voorsprong op ten opzichte 

van concurrenten. 

2) Houd bij vroege 'oriënterende' gesprekken met belanghebbenden bij voorbaat altijd de potentiële 

opdrachtgever op de hoogte. 

3) Door veel snelheid en inzet te tonen als private partij wordt de overheid geprikkeld om zelf ook te 

zorgen voor voldoende voortgang. 

4) Het stellen van kritische vragen en het geven van feedback op elkaar verbetert de communicatie. 

5) Helderheid en openheid over de rolverdeling en deze concreet maken in afspraken verbetert de 

samenwerking . 

6) Probeer de te gebruiken transparantie als eerste punt in de samenwerking afgesproken te hebben. 

7) Hoe om te gaan met de communicatie moet te allen tijde bespreekbaar zijn binnen een 

samenwerking. 

8) Het formuleren van een gezamenlijk doel met de betrokken partijen aan het begin van de 

samenwerking levert commitment en vertrouwen op richting het project. 

9) Het formuleren van een gezamenlijk doel met de betrokken partijen is een succesfactor van een 

goede samenwerking. 

10) Vanwege concurrentieoverwegingen zijn commerciële partijen minder bereid hun informatie te delen 

met de overheidspartij. 

11) Voldoende en tijdig delen van informatie is één van de succesfactoren voor het slagen van een 

samenwerking. 

12) Door groeiend vertrouwen en draagvlak worden partijen meer open in hun informatie-uitwisseling. 

13) Vertrouwen ontstaat door geboekte resultaten (in het project en in het verleden) en door een 

reputatie die een partij heeft. 

14) Vertrouwen in een partij ontstaat door de reputatie die de partij heeft op het werkgebied waarin zij 

zich bevindt. 

15) Alle betrokken partijen moeten vanaf het begin duidelijk stellen dat de vertrouwelijke informatie bij 

hen ook vertrouwelijk behandeld wordt. 

16) Doordat het vertrouwen tussen partijen vergroot, worden er meer vragen over elkaar en het project 

gesteld. 
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17) Het succes van een goede samenwerking wordt voor het grootste gedeelte bepaald door het 

vertrouwen dat partijen in elkaar en in het uiteindelijke resultaat hebben. 

Door de twee gefalsifieerde stellingen (stelling 15 en 23) uit de validatie om te draaien, krijg je maatregelen 

tot het bereiken van een hogere acquisitiescore: 

1) Ontwikkelaars en beleggers kunnen de maatschappelijke meerwaarde van een project overtuigend 

overbrengen aan de overheidspartij. 

2) Het vertrouwen van de overheidspartij kan men krijgen als individuele partij. 

De boven weergegeven maatregelen kunnen worden ingezet om de acquisitiescore te verhogen binnen een 

pro-actieve benadering. 

Over de volgende stellingen bestaat te veel onzekerheid om ze te benoemen als maatregel tot het bereiken 

van een hogere acquisitiescore: 

1) Het is voor de overheidspartij niet geoorloofd om informatie achter te houden om zo het denkproces 

op gang te krijgen en te houden. 

2) Het is voor de commerciële ontwikkelaar niet geoorloofd om informatie achter te houden om zo het 

denkproces op gang te krijgen en te houden. 

Deze worden niet meegenomen in het verdere proces van het onderzoek omdat zij geen verifieerde waarde 

hebben voor het onderzoek. 
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8. Ontwikkeling programma van eisen 

8.1. Inleiding 

De resultaten van de analyse van de casestudy en de validatie liggen ten grondslag aan de ontwikkeling van 

het programma van eisen. De resultaten van de validatie zijn geformuleerd als maatregelen om een hogere 

acquisitiescore te bereiken binnen een pro-actieve benadering (paragraaf 7.5). Om tot een ontwerp te 

komen voor een product moeten de volgende iteratieve stappen doorlopen worden : 

• Het stellen van de ontwerpvraag . 

• Het formuleren van het programma van eisen. 

• Het ontwerpen van het product. 

De eerste twee stappen worden behandeld in dit hoofdstuk. De laatste stap komt aan bod in hoofdstuk 9: 

Ontwerp. 

8.2. Uitgangspunt van het ontwerp 

Het uitgangspunt voor dit ontwerp is gericht op een ondersteuning te bieden aan de procesmanager die een 

pro-actief initiatief onderneemt richting een ontvangende partij . Dit product moet gericht zijn op de 

maatregelen om de hogere acquisitiescore te bereiken door middel van de invloedsfactoren communicatie , 

vertrouwen, meerwaarde en transparantie . Deze maatregelen worden in paragraaf 7.5 benoemd. 

Er wordt een product ontwikkeld welke ondersteuning biedt aan de procesmanager om een pro-actieve 

benadering te kunnen sturen in de gewenste richting. Er wordt aandacht besteedt aan de invloedsfactoren 

communicatie, vertrouwen, meerwaarde en transparantie. 

Het bovenstaande uitgangspunt is gebaseerd op drie aspecten, te weten doel, functies en structuur. Het 

stelt een afkadering waarin doel, funct ie en structuur zijn opgenomen waaraan het nieuwe product moet 

voldoen. Het doel geeft antwoord op de geconstateerde behoefte, de functies geven weer welke functies het 

product moet vervullen om het doel te bereiken en als laatste wordt de gewenste structuur benoemd van het 

ontwerp. Deze drie aspecten worden hieronder uitgelegd : 

Doel 

Dit ontwerpproces heeft als doel om een ondersteuning te leveren aan de procesmanager die een pro

actieve benadering wil ondernemen richting een ontvangende partij . Het product moet zich speciaal richten 

op de 'zachte' menselijke factoren transparantie, communicatie, meerwaarde en vertrouwen. Het moet de 

personen binnen de pro-actieve benadering een mogelijkheid bieden om inzicht te krijgen in het pro-actieve 

benaderingsproces en de samenwerking die daaraan ten grondslag ligt. Daarnaast moet het de 

mogelijkheid bieden om te sturen in het proces. 

Functies 

De tweede vraag gaat in op de functie . Deze vraag richt zich op de werkzaamheden die het product moet 

ondersteunen om het doel te bereiken. Het antwoord op deze vraag is dat het product vooral het allereerste 

initiatief moet ondersteunen richting de potentiële klant. Het gaat hier over het moment dat de dialoog 
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ontstaat met de ontvangende partij over het onderwerp, Het product zal zich richten op het proces na het 

eerste initiatief waarbij de aanbieder en ontvanger met elkaar in dialoog gaan over een verscherping van het 

project. Het proces ná opdrachtverlening of afketsing van de opdracht valt ook buiten het onderzoek en 

daarom zal het product hier geen toepassing op kennen , Het moet de 'zachte' factoren binnen de 

samenwerking bespreekbaar maken door middel het van het product. De personen binnen de pro-actieve 

benadering moeten kennis met elkaar kunnen maken en elkaar ook in de richting van een samenwerking 

leren kennen . Dus wat vindt men belangrijk en hoe denkt men over bepaalde zaken. 

Structuur 

Het product moet een ondersteuning leveren voor de procesmanager in het initiatief, Daar moeten de 

invloedsfactoren communicatie, vertrouwen, meerwaarde en transparantie een prominente rol in krijgen. Het 

product moet niets af doen aan het vrijblijvende karakter van de pro-actieve benadering. Het moet flexibel 

en gemakkelijk te bedienen zijn . De verdere invulling van de structuur is afhankelijk van de vorm van het 

product welke gekozen wordt. Dit wordt behandeld in het programma van eisen en het ontwerp van het 

product. 

8.3. Het programma van eisen m.b.t. het gebruik 

In dit hoofdstuk wil de onderzoeker antwoord geven op de volgende vraag : 

Welk programma van eisen kan er worden opgesteld om in een pro-actieve benadering een hogere 

acquisitiescore te bereiken? 

Om vanuit het gebruikersopzicht richting te geven aan het ontwerp en ook om het ontwerp te kunnen 

toetsen aan dit gebruikersopzicht is dit programma van eisen opgesteld . Het programma van eisen is een 

overzicht van eisen waaraan de opdrachtgever wil waaraan het ontwerp voldoet. Daarnaast dient het als 

beeldvorming voor de te vervullen functies van het product en het formuleren van het randvoorwaarden voor 

het ontwerp, (Universiteit van Amsterdam, 2003) 

Hieronder zijn de genummerde eisen opgenomen met een toelichting op de eis. 

Het programma van eisen ziet er als volgt uil: 

I. Het product moet hulp bieden om de persoon die de pro-actieve benadering onderneemt van 

ondersteuning te voorzien. 

Het moet specifiek gericht zijn op de pro-actieve benadering . 

11. Het moet een goede start creëren tussen de aanbiedende en ontvangende partij. 

Met start wordt in deze context de start van een samenwerking bedoeld . Dus niet specifiek de start van 

de pro-actieve benadering. 

lil. Het moet handzaam zijn. 

Het moet niet te omslachtig in omvang of te ingewikkeld te bedienen/gebruiken zijn . 

IV. Het moet niet te veel tijd in beslag nemen. 

Om partijen geïnteresseerd te houden in het doel van het product, moet het niet teveel tijd in beslag 

nemen. Dus maximaal een aantal uur moet het uitgangspunt zijn . 
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V. Het moet niets afdoen aan het vrijblijvende karakter van de pro-actieve benadering. 

Het moet de partijen nergens aan vast leggen. Ze moeten geen beloftes kunnen doen waarvan ze later 

spijt krijgen. 

VI. Er moeten verschillende partijen/personen bij betrokken kunnen worden. 

Het moet niet enkel tussen twee partijen gebruikt worden maar elke partij die direct betrokken is binnen 

de samenwerking moet het kunnen gebruiken. 

VII. Partijen moeten zich vrij voelen te kunnen praten. 

Het is juist de bedoeling dat de mensen nergens door afgeremd worden omdat ze bang zijn dat hun 

belangen in gevaar komen. Vandaar dat het vrij kunnen praten erg belangrijk is. 

VIII. Ieder persoon moet ermee kunnen werken. 

Elk persoon binnen een pro-actieve benadering moet het spel kunnen toepassen. Daarnaast moet het 

gemakkelijk te begrijpen zijn. 

IX. Het moet de partijen/personen in staat stellen beter kennis met elkaar en met het beoogde 

project te maken. 

Om elkaars belangen en persoonlijkheden te leren kennen moet men kennis kunnen maken met elkaar. 

X. Het moet in een informele sfeer bruikbaar zijn. 

Omdat het vrijblijvend is en de mensen zich vrij moeten voelen om te kunnen praten, is een informele 

sfeer heel belangrijk. 

XI. Het product moet flexibel toe te passen zijn. 

Het product moet niet star zijn van structuur. Het moet enigszins aanpasbaar zijn aan de situatie. 
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9. Ontwerp 

9.1_ Inleiding 

Vanuit het programma van eisen, dat in het vorige hoofdstuk beschreven werd, en de maatregelen uit de 

validatie volgt in dit hoofdstuk de derde stap van het ontwerpproces: Het ontwerpen van het product. In dit 

hoofdstuk wordt de volgende onderzoeksvraag beantwoord: 

Ontwerp een hulpmiddel dat kan worden ingezet om bij een pro-actieve benadering een hogere 

acquisitiescore te bereiken. 

9.2. De ontwikkeling van het PAS-spel 

De mogelijkheden voor het ontwikkelen van het product dat de acquisitiescore moet verhogen zijn een 

simulatie, een bordspel, een kaartspel, een checklist en een protocol. De deelnemers aan een pro-actieve 

benadering zijn vaak moeilijk te stimuleren voor een simulatie omdat dit te omvangrijk is. Het neemt te veel 

tijd in beslag en het moet aanpasbaar zijn aan de situatie . Een protocol en checklist zijn te star voor een 

proces van pro-actief benaderen. Er zit te weinig flexibiliteit in, wat wel vereist wordt in het programma van 

eisen. Dan blijven enkel een bordspel en een kaartspel over. Een bordspel heeft als nadeel ten opzichte van 

een kaartspel dat een bordspel vaak meer spelregels bevat waardoor het moeilijker is om mee te werken. 

Vandaar dat een kaartspel de voorkeur krijgt voor dit ontwerp. 

Het uiteindelijke product is het PAS-spel genoemd. De naam PAS-spel is een afkorting van het Pro-actief 

Senaderingspel. De ontwikkeling van het PAS-spel is gedeeltelijk gebaseerd op Het Teamspel (Van Reusel 

& Loomans, 2002) . De aanleiding van Het Teamspel is het bespreekbaar maken van een goede 

samenwerking. Hier komt binnen een samenwerking vaak niets van omdat er geen tijd voor is of gemaakt 

wordt. Het spel verhoogt op speelse wijze de effectiviteit van een team. Dit zijn ook de doelen van het PAS

spel. 

Door middel van verschillende opdrachten staan teamleden stil bij vragen als: 

1) "Wat zijn onze belangrijkste doelen? 

2) Wat zijn de taken en rollen binnen ons team en hoe zijn deze verdeeld? 

3) Welke werkafspraken en procedures hanteren we? 

4) Hoe vindt de besluitvorming plaats? 

5) Hoe zien we elkaar en hoe zijn de onderlinge verhoudingen?" 

(Managementboek.nl, 2008) 

"Het teamspel kan gebruikt worden als kennismaking, om de sterktes en zwaktes van het team in kaart te 

brengen of om te ontdekken waarom het niet goed loopt." (Van Reusel & Loomans, 2002) 

Het Teamspel is een spel dat 58 kaarten met opdrachten bevat. Deze opdrachten zijn opgedeeld in vijf 

hiërarische categorieën, te weten: Missie, Doelen, Taken & Rollen, Onderlinge verhoudingen en 

Werkafspraken & Procedures. Eén deelnemer trekt een kaart uit een categorie waarvan hij/zij denkt dat het 

team zich moet ontwikkelen. De opdracht op de kaart wordt uitgevoerd door het team. Er wordt 15-20 

minuten uitgetrokken per opdracht. Eén deelnemer speelt de opdracht niet mee en zal de tijd bewaken. 
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Daarnaast is deze persoon degene die door middel van de feedbackkaart de opdracht zal evalueren. (Van 

Reusel & Loomans, 2002) 

Op basis van Het Teamspel is het PAS-spel ontwikkeld. In plaats van de opdrachten worden uitdagende 

begrippen op de kaarten weergegeven . Deze multi-interpretabele begrippen moeten een discussie uitlokken 

waarbij elke persoon zijn visie op het begrip geeft en deze probeert te laten stroken met de anderen. De 

opdrachten van Het Teamspel zijn immers te omvangrijk om in een relatief korte tijd aan de samenwerking 

te werken. 

9.3_ Procedure van het PAS-spel 

Het idee is ontstaan om in een soort van kaartspel de betrokken personen bewust te maken van 

verschillende aandachtspunten in de samenwerking. Vanuit de validatie zijn de maatregelen voor een 

hogere acquisitiescore helder geworden. Deze zullen in het volgende spelletje besproken worden: 

Procedure PAB-spel 

Het spel kan gespeeld worden door maximaal 6 personen. Het betreft een kaartspel waarbij elke deelnemer 

een stapel met 52 speelkaarten krijgt. Op deze kaarten staan kenmerken van een samenwerking . Van elke 

deelnemer wordt verwacht dat er acht kaarten gekozen worden waarvan er gedacht wordt dat deze 

belangrijk zijn voor een ideale samenwerking. 

Elke deelnemer legt de gekozen kaarten open voor zich neer op de tafel. Vervolgens mag iedereen één 

voor één toelichten waarom juist deze belangrijk zijn. Schrijf de gekozen kenmerken gesorteerd per 

deelnemer op een flap-over. 

Vervolgens worden de volgende vragen gesteld : 

1) Zijn er overeenkomsten tussen de deelnemers? Wat is hiervan de oorzaak? 

2) Zijn er verschillen tussen de deelnemers? Wat is hiervan de oorzaak? 

3) Hoe verhouden deze gekozen gewenste kenmerken zich met de huidige samenwerking? 

4) Welke kenmerken worden reeds goed beoordeeld in de huidige samenwerking? 

5) Welke verbeterpunten zijn te herkennen in de huidige samenwerking? 

6) Welke veranderingen zijn er nodig om de verbeterpunten door te voeren? 

Op de volgende pagina is een lijst van 52 begrippen weergegeven welke op de speelkaarten gedrukt zijn . 

Deze begrippen zullen de input zijn voor de dialoog over de gewenste en huidige samenwerking . 

Voor het spelen van het PAS-spel is een spelleider nodig . Deze moet zichzelf benoemen. De spelleider 

moet het spel in goede banen leiden en daarnaast ook selecteren welke van de zes vragen tijdens het 

spelen gesteld moeten worden. Dit kan hij/zij doen door de behoefte aan vragen in te schalten naar de 

voortgang van het project en de benodigde vergelijkingen tussen de personen. De spelleider dient ook de 

tijdsbewaking onder zijn/haar hoede te nemen. 

Door de onderstaande begrippen bespreekbaar te maken, kunnen de verschillende personen bij elkaar 

herkennen welke kenmerken zij het meeste waarderen in een samenwerking en hoe dit zich verhoudt met 

de huidige samenwerking . Door deze kennis kan er beter gestuurd worden op specifieke veranderingen, 

Juli 2008 53 TU Eindhoven en DHV 



Samenwerken door een pro-ac lieve benadering 

welke weer moeten leiden tot een hogere acquisitiescore. Dit geeft de deelnemers aan de pro-actieve 

benadering een ondersteuning om de samenwerking te sturen in de richting waarvan zij denken het 

prettigste te werken. Het spel kan zelf gestuurd worden naar de benodigde/beschikbare tijd. 

Vanuit het programma van eisen en de maatregelen uit de validatie zijn begrippen binnen het PAS-spel 

geformuleerd . In bijlage VI: Herkomst speelkaarten PAB-spel is de herkomst van de begrippen 

weergegeven. Een 21-tal begrippen is voort gekomen uit de maatregelen. een 8-tal uit de 

beoordelingscriteria en een 23-tal uit een overleg met de toekomstige gebruikers. De toekomstige 

gebruikers van het spel zijn geraadpleegd om hen de mogelijkheid te geven om een breder spel te creëren 

dan enkel gebaseerd op de geformuleerde maatregelen. Dit levert een spel op dat breder in te zetten is. 

9.4_ Speelkaarten 

De speelkaarten die in het PAS-spel gebruikt worden zijn hieronder weergegeven: 

Pro-actief deelnemen 

Reactief deelnemen 

Pushen van het proces 

Snel werken 

Meegaan in het teamtempo 

Vragen stellen 

Opmerkingen geven 

Feedback geven 

Transparantie in rolverdeling 

Iedereen voor het gezamenlijke doel 

Transparantie in doelen 

Transparantie in prioriteiten 

Draagvlak creëren 

Vertrouwen op verleden 

Vertrouwen op heden 

leder voor zichzelf werken 

(Vertrouwelijke) informatie delen 

(Vertrouwelijke) informatie voor jezelf houden 

Vertrouwen in de andere partij 

Financieel rendement creëren 

Maatschappelijk rendement 
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Opbouwende kritiek geven 

Gezamenlijk rekenen 

Gezamenlijk de uitkomsten bespreken 

Vrij praten 

Op je woorden letten 

54 

Praten over eigen belang 

leder voor het eigen doel werken 

Praten over teambelang 

Risico nemen 

Risico mijden 

Samenwerkingsovereenkomst opstellen 

1 Projectorganisatie opstellen 

Sturen vanuit overheid 

Sturen vanuit de markt 

Strikte afspraken maken 

Vrijblijvend werken 

Hoge kwaliteit nastreven 

Zorgvuldig werken 

Kritisch zijn 

Denken stimuleren 

Doen stimuleren 

Het eigen belang beschermen 

Chemie creëren tussen personen 

Zakelijk samenwerken 

Persoonlijk samenwerken 

Formeel samenwerken 

Informeel samenwerken 

Leren van je fouten 

Afrekenen op fouten 

Gezamenlijke besluiten nemen 

Individuele besluiten nemen 
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9.5. Reflectie op het PAB-spel 

Deze reflectie wordt gegeven op het product naar aanleiding van de volgende vraag: 

Ontwerp een hulpmiddel dat kan worden ingezet om bij een pro-actieve benadering een hogere 

acquisiliescore te bereiken. 

Naar aanleiding van de bovenstaande vraag is het PAB-spel ontwikkeld. Het PAB-spel creëert op een 

eenvoudige en speelse wijze de mogelijkheid voor deelnemers aan een pro-actieve benadering om de 

belangen, wensen en visies op de factoren communicatie, vertrouwen, meerwaarde en transparantie te 

geven en om uit te wisselen tussen de deelnemers. Dit wordt in het kader van de gewenste en de huidige 

samenwerking gedaan. De kennis die hierbij wordt opgedaan kan gebruikt worden om te sturen in het 

proces. De deelnemers zullen zich bewust worden van de begrippen en zullen er dan ook bewust of 

onbewust naar handelen . 

Het PAB-spel kan gebruikt worden om kennis met elkaar te maken. Daarbij hoeven enkel de eerste twee 

vragen in het spel aan elkaar gesteld te worden. De reflectie naar de huidige samenwerking is dan niet 

mogelijk omdat er nog geen samenwerking is. De kennismaking tussen de personen levert een prima start 

op voor een samenwerking omdat de personen hun visie en ideale situatie geven op de samenwerking en 

de andere personen hierop in kunnen spelen. 

9.5. 1. Reflectie op het uitgangspunt en hel programma van eisen 

Het PAB-spel biedt een ondersteuning aan de personen die betrokken zijn bij een pro-actieve benadering . 

Het heeft als doel om een hogere acquisitiescore te bereiken . Het creëert een goede start doordat de 

personen hun persoonlijke kijk op de kenmerken kunnen geven waardoor er geen onenigheid bestaat over 

elkaars benadering. Het geeft daarnaast voldoende mogelijkheid om een gevorderd samenwerkingsproces 

in de tijd bij te sturen in een meer gewenste richting . Het uitgangspunt van het ontwerp is vandaar 

voldoende opgenomen in het PAB-spel. 

De tijd die voor het spelen van het PAB-spel nodig is, is in principe zelf in de hand te houden. Het doet niets 

af aan het vrijblijvende karakter doordat er informeel met elkaar in dialoog gegaan wordt en daardoor voelen 

de personen zich vrij om te praten. Het spel is gemakkelijk te bedienen en het kan zich flexibel aanpassen 

aan de situatie door meer spelers in te zetten of minder kaarten te laten kiezen door de deelnemers. Ook 

kunnen er minder vragen gesteld worden naar aanleiding van de gekozen kaarten , dit is geheel te bepalen 

door de spelleider. 

9.5.2. Reflectie op de maatregelen 

Het PAB-spel is ontwikkeld vanuit het programma van eisen en de maatregelen uit de validatie . Na de 

reflectie op het programma van eisen, is de reflectie op de maatregelen nodig. In bijlage VI : Herkomst 

speelkaarten PAB-spel wordt de herkomst van de kenmerken op de speelkaarten verklaard . Hier is af te 

leiden dat de kenmerken te herleiden zijn van de maatregelen uit de conclusie, de stellingen uit de validatie, 

de beoordelingscriteria van de casestudy en een aantal uit een overleg met de toekomstige gebruikers. 
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Zoals in de herkomst te lezen is, komt elk van 19 maatregelen terug in de kenmerken op de speelkaarten. 

Dit levert voldoende bewijs op dat elke van de maatregelen opgenomen is in de ontwikkeling van het PAS

spel. 

9.6. Reflectie op het proefdraaien 

9.6.1. Inleiding 

Om te kunnen evalueren of het PAS-spel voldoet aan het 

gebruikersgemak, is het spel een keer proef gedraaid. Dit is 

gedaan met een aantal DHV-collega's in de teamcontext. Het 

is de bedoeling dat het spel zo waarheidsgetrouw gespeeld 

wordt zodat er zo goed mogelijk geëvalueerd kan worden. Vier 

collega's waren bereid om dit spel met de onderzoeker, als 

spelleider, te spelen. (zie figuur 9. 1) 

Figuur 9.1: De deelnemers 
9.6.2. Het proefdraaien 

De context waarbinnen het spel wordt proefgedraaid is de rol van de collega's ten opzichte van elkaar. Dus 

hoe functioneren ze binnen het team en in de relatie met elkaar. Dit is een totaal verschillende situatie dan 

bij een pro-actieve benadering maar omdat een pro-actief project op dit moment niet voor handen is, bestaat 

er geen mogelijkheid om het daarbinnen te spelen. De situatie met de DHV-collega's is verschillend omdat 

de collega's elkaar al kennen en daarbij meer of minder bekend zijn met elkaars rol. Het bijkomende 

voordeel is wel dat de deelnemende collega's geen vaste projectteams vormen waardoor er toch een 

grotere onbekendheid met elkaar ontstaat dan binnen vaste teams. 

De spelleider liet de vier deelnemers ieder 6 kaartjes kiezen . Deze kaartjes 

moesten 6 kenmerken van de ideale samenwerking voorstellen. De 

deelnemers kregen hiervoor 7 minuten. Deze tijd bleek net lang genoeg om 

ook de laatste deelnemer de kaartjes te laten lezen en kiezen. Vervolgens 

werden de kaartjes per deelnemer voorgelezen en werd er kort een 

toelichting gegeven op de interpretatie van de deelnemer op het begrip en 

waarom juist deze belangrijk is. Deze kenmerken werden per deelnemer op 

een flap-over geschreven. Zie foto hiernaast (figuur 9.2) De gekozen 

kenmerken worden overzichtelijk opgehangen in de ruimte waar het spel 

gespeeld wordt zodat elke deelnemer er goed zicht op heeft. In het vervolg 

van het spel staat deze sheet namelijk centraal. 

Figuur 9.2: Flap-over kenmerken 

De volgende stap was de vergelijking van de verschillende deelnemers . Hierbij wordt eerst gezocht naar 

overeenkomsten en daarna naar verschillen. Deze worden binnen de groep besproken en gekeken of de 

deelnemers er een dezelfde interpretatie van hebben. Dit bleek verenigbaar met elkaar. De overeenkomst 

werd geclusterd tot één centraal begrip waaronder een heleboel subbegrippen vielen. Het verschil was twee 

tegenover elkaar gestelde begrippen welke door de deelnemers als kenmerken voor een ideale 

samenwerking aangewezen werden. 
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In het onderstaande overzicht zijn de gekozen begrippen weergegeven, gesorteerd per deelnemer: 

Rob Bart 

- Transparantie in doelen - Hoge kwaliteit nastreven 

- Feedback geven - Doen stimuleren 

- Kritisch zijn - Opmerkingen geven 

- Vrij praten - Snel werken 

- Praten over teambelang - Informeel samenwerken 

- Vertrouwen in de andere partij - Vertrouwen in de andere partij 

Wouter Eric 

- Gezamenlijk doel - Persoonlijk samenwerken 

- Hoge kwaliteit - Doen stimuleren 

- Denken stimuleren - Pro-actief deelnemen 

- Pro-actief deelnemen - Vragen stellen 

- Vertrouwelijk informatie delen - Kritisch zijn 

- Transparantie rolverdeling - Opbouwende kritiek leveren 

Bij de overeenkomende kenmerken stond pro-actief deelnemen centraal. Onder dit begrip vielen volgens de 

interpretatie van de deelnemers: feedback geven, kritisch zijn, vrij praten, opmerkingen geven, vragen 

stellen en opbouwende kritiek leveren. Het verschil tussen de keuzes was daarentegen denken stimuleren 

ten opzichte van doen stimuleren. Hieruit ontstond een discussie over wat nu de goede volgorde was. De 

interpretatie van alle deelnemers was dat men eerst moest denken dan doen en vervolgens weer denken en 

dan doen. Het werd gedefinieerd als een cyclisch proces waarbij men beiden telkens weer gebruikt. 

Als laatste stap werd de flap-over afgescheurd en 

naast een lege sheet gehangen. Op deze lege sheet 

werd geëvalueerd hoe het pro-actief deelnemen 

tussen de vier deelnemers plaatsvindt en hoe dit in 

het team functioneert. De deelnemers kwamen tot 

een zestal kenmerken waarom het pro-actief 

deelnemen en zijn subcomponenten binnen het team 

vorm heeft. In figuur 9.3 is een foto van beide sheets 

weergegeven . In het onderstaande overzicht zijn de 

zes componenten weergegeven: 
FiQuur 9.3: Flap-overs evaluatie en kenmerl<en 

1) De teamleden durven elkaar aan te spreken . 

2) De teamleden worden geselecteerd op de pro-actieve houding. 

3) De teamleden weten wat ze willen. 

4) De teamleden nemen de tijd om elkaar te leren kennen. 

5) De teamleden nemen pro-actief deel wanneer het hen interesseert. 

6) Doordat men dingen doet die men leuk vindt, ontstaat er vanzelf een team, energie en goed 

resultaat. 
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9.6.3. Reacties van de deelnemers 

De deelnemers hebben het spel als nuttig en leuk ervaren. Zij 

waren van mening dat het moeilijk toe te passen is op de 

situatie zoals die zich voordeed in de relatie van de 

deelnemers onderling. Het spel kan prima gespeeld worden 

tussen partijen binnen een pro-actieve benadering en dit zal 

ook als heel nuttig ervaren worden. Daarnaast merkten zij op 

dat het verschil in gekozen kenmerken tussen bijvoorbeeld een 

adviesbureau en een gemeente volledig van elkaar zal 

verschillen. 

Samenwerken dooreen pro-actieve benadering 

Figuur 9.4: De deelnemers 

Daarnaast waren er twee suggesties om het spel te veranderen. De eerste was het voorstel om twee setjes 

kaarten te maken met dezelfde kenmerken. Eén daarvan kan gebruikt worden voor de beoordeling van de 

eigen inbreng in de samenwerking en de andere ter beoordeling van de andere partij. Dit voorstel werd wel 

gewaagd gevonden omdat men hierdoor direct een oordeel klaar heeft over de andere partij wat kan leiden 

tot afschrikking. Dit voorstel zal dan ook niet meegenomen worden in de verdere ontwikkeling van het spel. 

Het tweede voorstel is om de kenmerken op een drietal kaartjes aan te passen. Het begrip "dubbele 

agenda's" kan verdwijnen en vervangen worden door "het eigen belang beschermen". En de twee begrippen 

"veel risico: hoger rendement en "weinig risico: minder rendemenf' kunnen vervangen worden door "risico 

mijden" en "risico nemen". Deze twee wijzigingen zijn inmiddels opgenomen in het spel. 

9.6.4. Reactie van de spelleider 

Wat de deelnemers vonden van het spel geldt eigenlijk ook voor de spelleider. De spelleider is ook van 

mening dat de besproken samenwerking moeilijk is toe te passen op het spel. Daardoor zijn er gedurende 

het spel telkens keuzes gemaakt om het spel gaande te houden. Dit is wel één van de zaken die tijdens het 

'echte' spelen van het spel ook dienen te gebeuren overigens. Er kan wel een goede spelopzet gedefinieerd 

worden maar er dient toch ingespeeld te worden op het verloop van het spel. Vandaar dat een sterke rol van 

een spelleider gewenst is. 

Het bewaken van de tijd bleek een moeilijke taak. Het tijdschema dat de spelleider aan het begin had 

opgesteld bleek niet te kloppen naar de werkelijke tijd die nodig was om de discussie af te maken. Daardoor 

liepen een aantal stappen uit en moesten er een aantal ingekort worden om binnen de beschikbare tijd, 

uur, klaar te zijn. 

Het bleek daarnaast nodig om de deelnemers niet te veel af te laten dwalen van het bespreken van de 

samenwerking. Verschillende onderwerpen bleken de discussie zo aan te wakkeren dat er ook de 

samenwerking met bijvoorbeeld externe partijen erbij betrokken werd. Dit leverde misschien ook wel een 

interessante discussie op maar niet waarvoor dit spel was bedoeld. Vandaar dat hier bijsturing nodig was. 

Over het algemeen bracht het spel een leuke discussie op gang over de verschillende interpretaties van de 

begrippen. De deelnemers waren niet bang om elkaar aan te spreken op een interpretatie en de reacties 

waren vooral opbouwend. Het gevaar schuilt in het feit dat mensen onderling brutaal op elkaar reageren 

waardoor je de ander tegen je in het harnas jaagt. Uiteindelijk was de grootste discussie over de 

verenigbaarheid tussen snel werken en hoge kwaliteit nastreven. Er bleek een evenwicht en afwisseling 

gevonden te moeten worden tussen deze twee begrippen. 

Juli 2008 58 TU Eindhoven en DHV 



Samenwerken door een pro-actieve benadering 

9.7. De spelleider-instructies 

De spelleider speelt een belangrijke rol in het PAB-spel. Vandaar dat een sterke rol van hem of haar wordt 

verwacht. Om de spelleider te ondersteunen in het leiden van het PAB-spel, is hieronder een spel instructie 

opgesteld welke gebruikt kan worden in de voorbereiding en uitvoering. Zie ook bijlage VI: spe/instructies 

voor de spelleider. 

Het PAB-spel 

Voorbereiding 

De spelleider moet voor zichzelf bepalen voor welk doel dit spel gespeeld wordt. Is het bijvoorbeeld bedoeld 

om een nieuwe samenwerking te starten en dus enkel bedoeld als kennismaking? Moet de samenwerking in 

een team bijgestuurd worden in een meer gewenste richting of gaat de samenwerking goed en wil je de 

deelnemers prikkelen om nog beter te gaan samenwerken? 

De spelleider moet de beschikbare tijd vaststellen en dit voorleggen aan de deelnemers. De verdere 

detaillering van het tijdsschema dat vastgesteld wordt voor het spelen, moet de spelleider voor zichzelf 

houden. Er kunnen gedurende het spel aanpassingen optreden, waardoor het tijdsschema gewijzigd kan 

worden. 

Creëer daarnaast een informele sfeer en overtuig de deelnemers van het feit dat de resultaten uit het spel 

binnenkamers blijven zodat zij zich vrij voelen om te kunnen zeggen wat zij willen. 

Benodigdheden: 

- 2 - 6 deelnemers + 1 spelleider; 

- flap-over sheets; 

- een aantal kleuren stiften; 

- een ruimte met de mogelijkheid om de sheets op te hangen aan de muur. 

Spe/instructie 

Het spel kan gespeeld worden door maximaal 6 personen. Het betreft een kaartspel waarbij elke deelnemer 

een stapel met 52 speelkaarten krijgt. Op deze kaarten staan kenmerken van een samenwerking. Van elke 

deelnemer wordt verwacht dat er acht kaarten gekozen worden waarvan er gedacht wordt dat deze 

belangrijk zijn voor een ideale samenwerking. 

Elke deelnemer legt de gekozen kaarten open voor zich neer op de tafel. Vervolgens mag iedereen één 

voor één toelichten waarom juist deze belangrijk zijn. Schrijf de gekozen kenmerken gesorteerd per 

deelnemer op een flap-over. 

De deelnemers bediscussiëren de onderstaande vragen. De spelleider noteert de overeenkomsten en 

verschillen op een nieuwe flap-oversheet. Hang de nieuwe sheet naast de sheet met de gekozen 

kenmerken. De nieuwe sheet biedt aanleiding tot de discussie voor vraag 3 en verder. Het is belangrijk om 

bij vraag 1 en 2 enkel te praten over de ideale samenwerking en niet af te dwalen naar de huidige 

samenwerking tussen de deelnemers. 

Het is belangrijk dat vervolgens de kenmerken van de huidige samenwerking vergeleken worden met de 

kenmerken van de ideale samenwerking. Stel de sterktes (vraag 4) en zwaktes (vraag 5) van de huidige 
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samenwerking op naar aanleiding van de ideale samenwerking. Daag de deelnemers uit om zich kritisch uit 

te laten over de opvallende verschillen en overeenkomsten en schrijf deze op de sheet. 

Vervolgens kunnen gezamenlijk de volgende vragen gesteld worden: 

1) Zijn er overeenkomsten tussen de deelnemers? Wat is hiervan de oorzaak? 

2) Zijn er verschillen tussen de deelnemers? Wat is hiervan de oorzaak? 

3) Hoe verhouden de gekozen gewenste kenmerken zich met de huidige samenwerking? 

4) Welke kenmerken worden reeds goed beoordeeld in de huidige samenwerking? 

5) Welke verbeterpunten zijn te herkennen in de huidige samenwerking? 

6) Welke veranderingen zijn er nodig om de verbeterpunten door te voeren? 

Evaluatie 

De beantwoording van de vragen hierboven en de discussie die daaruit ontstaat maakt de deelnemers 

bewust van de aandachtspunten in de samenwerking . Verder worden de constateringen uit vraag 3 tot en 

met vraag 5 gespiegeld aan de maatregelen. De verbeterpunten worden geformuleerd door middel van 

maatregelen. De 19 maatregelen staan hieronder weergegeven . Deze leiden tot concrete handvaten en 

oplossingsrichtingen voor verbeterpunten voor het verdere verloop van het samenwerkingsproces. 

De maatregelen 

1) Vroege 'oriënterende' gesprekken met belanghebbenden leveren een voorsprong op ten 

opzichte van concurrenten. 

2) Houd bij vroege 'oriënterende' gesprekken met belanghebbenden bij voorbaat altijd de potentiële 

opdrachtgever op de hoogte. 

3) Door veel snelheid en inzet te tonen als private partij wordt de overheid geprikkeld om zelf ook te 

zorgen voor voldoende voortgang . 

4) Het stellen van kritische vragen en het geven van feedback op elkaar verbetert de communicatie . 
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5) Helderheid en openheid over de rolverdeling en deze concreet maken in afspraken verbetert de 

samenwerking. 

6) Probeer de te gebruiken transparantie als eerste punt in de samenwerking afgesproken te 

hebben. 

7) Hoe om te gaan met de communicatie moet te allen tijde bespreekbaar zijn binnen een 

samenwerking . 

8) Het formuleren van een gezamenlijk doel met de betrokken partijen aan het begin van de 

samenwerking levert commitment en vertrouwen op richting het project. 

9) Het formuleren van een gezamenlijk doel met de betrokken partijen is een succesfactor van een 

goede samenwerking. 

10) Vanwege concurrentieoverwegingen zijn commerciële partijen minder bereid hun informatie te 

delen met de overheidspartij. 

11) Voldoende en tijdig delen van informatie is één van de succesfactoren voor het slagen van een 

samenwerking. 

12) Door groeiend vertrouwen en draagvlak worden partijen meer open in hun informatie-uitwisseling. 
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13) Vertrouwen ontstaat door geboekte resultaten (in het project en in het verleden) en door een 

reputatie die een partij heeft. 

14) Vertrouwen in een partij ontstaat door de reputatie die de partij heeft op het werkgebied waarin 

zij zich bevindt. 

15) Alle betrokken partijen moeten vanaf het begin duidelijk stellen dat de vertrouwelijke informatie 

bij hen ook vertrouwelijk behandeld wordt. 

16) Doordat het vertrouwen tussen partijen wordt vergroot, worden er meer vragen over elkaar en 

het project gesteld. 

17) Het succes van een goede samenwerking wordt voor het grootste gedeelte bepaald door het 

vertrouwen dat partijen in elkaar en in het uiteindelijke resultaat hebben. 

18) Ontwikkelaars en beleggers kunnen de maatschappelijke meerwaarde van een project 

overtuigend overbrengen aan de overheidspartij. 

19) Het vertrouwen van de overheidspartij kan men krijgen als individuele partij. 

Belangrijke aandachtspunten: 
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• Geeft aan de resultaten van het spel 'binnen de kamer blijven' . Dit stimuleert de deelnemers 

om vrijuit deel te nemen. 

• Stel daarnaast duidelijk dat er geen rechten te ontlenen zijn aan het spel. De uitspraken 

moeten op vrijblijvende status gedaan kunnen worden. 

• Probeer het doel van het spelen van het spel zo helder mogelijk te formuleren en probeer dit 

doel zo scherp mogelijk op het project te richten. 

• Stel van tevoren een tijdsschema op naar de beschikbare tijd maar probeer flexibel in te spelen 

op onderdelen die minder tijd vergen ten opzichte van onderdelen die veel tijd nodig hebben. 

• Probeer de deelnemers te stimuleren om in sterktes en zwaktes te denken. 

• Probeer de discussie te richten op het project en laat de deelnemers niet afdwalen . Sturing van 

de spelleider is hier erg belangrijk. 

• Daag de deelnemers uit om elkaar de waarheid te vertellen maar laat ze niet brutaal worden 

naar elkaar. Grenzenbewaking door de spelleider is hier belangrijk. 

• Beoordeel welke vragen er nodig zijn en stel dit bij wanneer dit nodig is, maar houd te allen 

tijde het doel in het achterhoofd . Wanneer een schrapping van een vraag het gevolg heeft dat 

het doel niet of moeilijker bereikt kan worden, heroverweeg dit besluit dan. 

• Beoordeel welke vragen er in deze fase van het proces gesteld moeten worden. Dit daagt de 

deelnemers meer uit om opbouwende kritiek te leveren op de andere deelnemers dan wanneer 

de vragen niet meer van toepassing zijn op de huidige fase . 

• Het is belangrijk om bij vraag 1 en 2 enkel te praten over de ideale samenwerking en niet af te 

dwalen naar de huidige samenwerking tussen de deelnemers. 
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10. Reflectie en aanbevelingen 

10_1./n/eiding 

Dit onderzoek geeft inzicht in de maatregelen op de 'zachte' invloedsfactoren binnen een pro-actieve 

benadering. Om deze maatregelen in te zetten binnen een pro-actieve benadering, is er het PAB-spel 

ontwikkeld. In de voorgaande hoofdstukken is antwoord gegeven op de deelvragen, die in paragraaf 3.9 aan 

bod kwamen. De algemene conclusie is in paragraaf 7.5 weergegeven. Dit hoofdstuk zal ingaan op de 

reflectie en aanbevelingen. 

10.2. Reflectie op de onderzoeksvraag 

Aan het begin van het onderzoek is de volgende hoofdonderzoeksvraag gesteld: 

Welk hulpmiddel kan worden ontwikkeld om de maatregelen in te zetten om zo een hogere 

acquisitiescare binnen een pro-actieve benadering te bereiken? 

In dit onderzoek is antwoord gegeven op de bovenstaande vraag. Er zijn 17 maatregelen te noemen die 

bijdragen aan het bereiken van een hogere acquisitiescore binnen een pro-actieve benadering. Daarnaast 

zijn er een tweetal maatregelen, dat door ze tegenovergestelde te beschrijven hier ook aan voldoen. 

Om deze maatregelen in te zetten in de pro-actieve benadering, is het PAB-spel opgesteld. Dit spel levert in 

een kaartvorm de relevante maatregelen in een bespreking en daarmee kan de dialoog op gang worden 

gebracht over deze maatregelen. Doordat men bewust wordt van het bestaan, kan hierin gestuurd worden 

om zo een hogere acquisitiescore te bereiken. 

Door dit product kan men gedurende het proces van pro-actief benaderen sturen op de maatregelen die 

relevant zijn voor een succesvolle samenwerking. Dit levert een mogelijkheid om te sturen op resultaat en 

een prettige werksfeer. Er zullen minder misverstanden ontstaan en de partijen zijn bereid om een stapje 

extra te zetten voor het gezamenlijke doel. 

10.3. Reflectie onderzoek 

Het afstudeeronderzoek is het einde van een aantal jaar hard studeren en moet het kroonstuk op deze 

studietijd vormen. Het afstuderen is een compleet proces op zich. Het begint bij de keuze van een 

onderwerp. Er wordt naar mijn mening te weinig aandacht besteedt aan de menselijke kant van 

samenwerken. Er wordt voornamelijk gepraat over inhoudelijke zaken van het project, de zachte kant blijft 

hier vaak achterwege. Dit leek me een leuk onderwerp om te onderzoeken. 

De eerste stap is het opstellen van plan van aanpak om de inhoudelijke afbakening en doelen scherp te 

stellen. De weg zou dan simpel moeten zijn, gewoon dit plan van aanpak volgen en je komt bij het beoogde 

resultaat. Dit bleek wat moeilijk dan verwacht. Het verdwalen in de informatie bleek het grootste obstakel. Er 

is een overvloed aan informatie beschikbaar en door iets uit te diepen dwaal je ook gemakkelijk af. Ook het 

vinden van geschikte cases bleek lastig. De 'mislukte' case die ik graag in mijn onderzoek wilde betrekken, 
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bleek moeilijk te onderzoeken. Door de relatieve nieuwheid van het pro-actief benaderen bleek het niet 

mogelijk om een andere case erbij te betrekken. 

Het afstudeeronderzoek is afgerond in een periode van ruim acht maanden. De doelstelling uit het 

onderzoek is bereikt en het eindresultaat draagt een steentje bij aan de ontwikkeling van pro-actief 

benaderen. Ik hoop dat dit onderzoek meer aandacht oplevert voor de menselijke kant van samenwerken en 

het pro-actief benaderen zodat dit doordreunt in de toekomstige projecten. De literatuurstudie, casestudy en 

validatie hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het PAS-spel. 

Wanneer ik dit onderzoek over zou doen, zou ik me eerder op de casestudy zijn gaan richten dan verder te 

blijven zweven in de literatuur. Doordat er een overvloed aan informatie beschikbaar is over samenwerken 

en de daaraan verwante begrippen heeft de literatuurstudie erg lang geduurd. Dit heeft vertraging gekost in 

het proces. Daarnaast heeft het wachten op de enquêteresultaten veel tijd in beslag genomen. Maar dat 

gedeelte kon naar mijn mening niet veel ingekort worden. 

10.4_ Aanbevelingen voor betrokken partijen 

Er zijn enkele algemene aanbevelingen te geven voor de betrokken partijen: 

- Het spelen van het spel is een grote aanbeveling voor de betrokken partijen. Vanwege tijdgebrek is het 

spel maar één keer proefgedraaid gedurende het onderzoek en vandaar dat het vaker spelen 

noodzakelijk is. Vanuit het spelen van het PAS-spel zou het spel verbeterd en uitgebreid kunnen 

worden. 

- De betrokken partijen in de pro-actieve benadering moeten vooral veel aandacht besteden aan 'alle 

neuzen dezelfde kant op krijgen'. Het gezamenlijke doel kan daarvoor prima gebruikt worden. Uit de 

maatregelen blijkt dat het gezamenlijke doel resulteert in meer commitment en vertrouwen richting het 

project en het blijkt één van de succesfactoren te zijn voor een samenwerking. 

- Het is belangrijk dat de betrokken partij zich ervan bewust zijn dat het bespreken van de samenwerking 

erg belangrijk is. Vandaar dat de partijen overtuigd moeten worden van het nut van het voeren van een 

dialoog over vooral de 'zachte' factoren van een samenwerking. De projectinhoudelijke aspecten komen 

vaak genoeg aan bod om uitgekristalliseerd te worden maar vaak zijn de menselijke factoren het 

ondergeschoven kindje. 

- De partijen moeten tijd nemen om de samenwerking te bespreken. Het moet niet in een te gehaaste 

sfeer en daarvoor kan het PAS-spel wel uitkomst bieden. Doordat het spel vereist om de gekozen 

kenmerken van de deelnemers één-voor-één te bespreken, wordt er tijd uitgetrokken om de 

deelnemers bewust te maken. 
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- Het komt geregeld voor dat er nieuwe partijen binnen de pro-actieve benadering permanent op het 

toneel verschijnen . Voor deze partijen is het belangrijk om hen met het PAB-spel bekend te maken. Dit 

levert een meer betrokken partij, dat uiteindelijk kan leiden tot een hogere acquisitiescore . 

10.5. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Uit dit onderzoek zijn een aantal aanknopingspunten voor toekomstig onderzoek naar voren gekomen: 

Het zou interessant kunnen zijn om meer specifiek op de diverse onderdelen van de 

beoordelingscriteria in te gaan. Door bijvoorbeeld het creëren van een gezamenlijk doel uit te diepen 

zou er meer inzicht verkregen worden over de specifieke criteria. De belangen die partijen hebben om 

deel te nemen aan een pro-actieve benadering verschillen vaak van elkaar waardoor het moeilijk is om 

een gezamenlijk doel voor ogen te krijgen. Een vervolgonderzoek zou hierin gedetailleerder inzicht 

kunnen bieden. 

- Het onderzoek is gericht op de twee cases Rapenland en Automotive High-tech Campus Helmond. 

Voor meerdere pro-actieve benaderingen zou dit onderzoek geschikt kunnen zijn. Wanneer er andere 

'soort' partijen betrokken zouden zijn bij het proces, zouden er misschien andere resultaten uit het 

onderzoek gekomen zijn . 

- Het zou een meerwaarde opleveren om ook een mislukte case in het onderzoek op te nemen. Met een 

mislukte case wordt een project bedoeld waaruit geen opdracht volgde en deze is afgeketst op de 

samenwerking . Bij een gebrek aan onderzoekbaarheid van projecten met deze status heeft de 

onderzoeker een dergelijk project niet op kunnen nemen in dit onderzoek. Dit zou een aanvulling 

kunnen zijn om de mogelijke faalfactoren in beeld te krijgen . 
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