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11. Bijlage I: Vragenlijst Rapenland 

De vragenlijst voor de Rapenland case: 

Inleiding 

De rehabilitatie van bedrijventerrein Rapenland is een goed voorbeeld van een pro-actieve benadering van 

een potentiële opdrachtgever. Hierbij wordt gerefereerd aan de huidige samenwerking tussen DHVITCN en 

gemeente Eindhoven ten behoeve van het businessplan voor bedrijventerrein Rapenland. 

DHV en TCN hebben samen een initiatief genomen waarop de gemeente Eindhoven geen verzoek heeft 

ingediend . Door dit initiatief (de rehabilitatie van het bedrijventerrein) aan de gemeente voor te leggen, 

proberen DHV en TCN de gemeente aan het denken te zetten over een eventuele oplossing voor een 

probleem, dat zij constateren in de praktijk. Wanneer de gemeente daar ook de noodzaak van inziet en daar 

tijd, energie en geld in wil stoppen, kan het project van de grond komen . Dit is het geval geweest bij 

Rapenland. 

Doordat de gemeente aan nationale aanbestedingsregels moest voldoen, is het project eerst openbaar 

aanbesteedt. Dit heeft uiteindelijk een opdracht opgeleverd voor een combinatie van DHV en TCN concepts . 

Dit interview zal vooral gericht zijn op het voortraject waarin DHV en TCN gemeente Eindhoven gezamenlijk 

benaderen. Dus het traject vóór opdrachtbevestiging . De interviewer wil graag de ervaringen en bevindingen 

van beide partijen (zowel gemeente Eindhoven, in de persoon van Dhr. Vloet, als DHVITCN) toetsen om ze 

vervolgens met elkaar te kunnen vergelijken . Het interview zal vooral draaien om vier begrippen, te weten : 

vertrouwen, meerwaarde, communicatie en transparantie . Ook zal er kort gevraagd worden naar de 

verbeterpunten in een eventuele volgende samenwerking. 

Binnen de Nederlandse advies- en bouwwereld beginnen particuliere initiatieven in de richting van de 

overheid steeds meer gemeengoed te worden. En omdat vooral DHV grote bekendheid en affiniteit heeft 

met de gemeente Eindhoven (en omgeving) bestaat er de mogelijkheid dat een dergelijke actie vaker 

ondernomen gaat worden. 

Rapenland: 

1) Vindt u de pro-actieve benaderingen een goede zaak? 

o 
o 

Een zeer goede zaak 

Een goede zaak 

o Neutraal 

o Een slechte zaak 

o Een zeer slechte zaak 

Toelichting : 

2) Mogen er meer initiatieven vanuit de markt komen? 

o Ja 

o Nee 

Waarom wel of niet? 

3) Waar liggen de voordelen van pro-actieve benaderingen, denkt u? 

Wat zijn de manco's van zulke benaderingen, denkt u? 4) 

5) Is het beleid van gemeente Eindhoven berekend op pro-actieve benaderingen vanuit de markt? En 

kan dit dan op alle gebieden (wonen, bedrijventerreinen, sociale problemen) of slechts op een 

beperkt aantal? 

Juli 2008 3 TU Eindhoven en DHV 



Samenwerl<en door een pro-actieve benadering 

6) Hoe werd het initiatief tbv Rapenland binnen gemeente Eindhoven getoetst? Wordt dit overgelegd 

met collega's en/of getoetst aan huidig beleid / plannnen? Zijn er vastgelegde procedures? 
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Vertrouwen: 

7) Had u vertrouwen in de kunde en reputatie van Steven, in het bijzonder, ten aanzien van 

Rapenland bij het eerste gesprek? 

o Ja, ik had vertrouwen in de kunde en reputatie van Steven 

o Nee, ik had geen vertrouwen in de kunde en reputatie van Steven 

o Ik had geen weet van de kunde en reputatie van DHV 

Toelichting: 

8) Is dit vertrouwen groter geworden gedurende de bijeenkomsten (tot de opdrachtbevestiging)? 

o Ja, het vertrouwen is groter geworden 

o Neutraal, het vertrouwen is gelijk gebleven 

o Nee, het vertrouwen is verminderd 

Door welke oorzaken denkt u dat dit gekomen is? (door kunde, geleverde arbeid, persoonlijke (sociale / 

verbale) kwaliteiten) 

9) Hoe vond u dat Kees en Steven voorbereid waren op het eerste gesprek? Waren zij op de hoogte 

van alle ins en outs van het project? 

o Zeer goed 

o Goed 

o Matig 

o Slecht 

Toelichting: 

10) Werd de kennis van Kees en Steven gedurende het project merkbaar beter? 

11) Werd er tijdens de bijeenkomsten voor de opdrachtbevestiging gepraat over persoonlijke en sociale 

zaken? Dus zaken buiten het project Rapenland om. 

12) Zou u puur op vertrouwen een opdracht door DHV uit laten voeren? Dus zonder contractuele 

verplichtingen . (Ik weet dat het juridisch niet toegestaan is en dat het überhaupt geen optie is in de 

ambtelijke wereld maar zou u, als het zou kunnen, het aandurven?) 

Meerwaarde: 

13) Wat was volgens DHVrrCN de meerwaarde van het project? 

14) Werd het genoeg vanuit het oogpunt van de gemeente gekeken? 

15) Werden er ook meerwaardes vanuit andere partijen belicht? 

16) Hoe werd de meerwaarde gepresenteerd? Plan van aanpak, document of presentatie? 

17) Werden de belangen en meerwaarden vanuit DHV ook bekend gemaakt bij de pro-actieve 

benadering? 

o Ja, DHV openbaarde zijn belangen en meerwaardes bij het begin. 

o Neutraal, DHV liet een gedeelte van zijn belangen en meerwaardes doorschemeren 

o Nee, DHV hield zijn belangen en meerwaardes voor zichzelf. 

Toelichting: 
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18) Werd de meerwaarde helder beschreven? 

o Ja, de meerwaarde werd helder beschreven 

o Nee, er bestonden wat onduidelijkheden, dubbelzinnigheden of onvolledigheden bij de gemeente 

over de meerwaarde van het project 

Zo nee, wat waren deze onduidelijkheden, dubbelzinnigheden of onvolledigheden dan? 

19) Is de meerwaarde veranderd in de voortgang van de bijeenkomsten? 

o Ja, de meerwaarde is veranderd ten opzichte van de eerste bijeenkomst 

o Nee, de meerwaarde is hetzelfde gebleven 

Zo ja, hoe veranderde deze dan? 

20) Werden de geïnventariseerde stakeholders binnen het proces in het begin gecommuniceerd? 

o Ja, deze werden in het begin helder gecommuniceerd. 

o Neutraal, er werd zijdelings over gesproken maar niet volledig voorgelegd. 

o Nee, er is in het begin niet over stakeholders gesproken. 

Toelichting: 

21) Zijn de belangen van de stakeholders gecommuniceerd richting de gemeente? 

o Ja, deze zijn gecommuniceerd naar gemeente Eindhoven 

o Nee, dit is nooit ter sprake gekomen 

Toelichting: 

22) Werd er in de eerste bijeenkomsten een gemeenschappelijk doel (dus tussen gemeente Eindhoven 

en DHVITCN) geformuleerd? 

o Ja 

o Nee, er is nooit een gemeenschappelijk doel geweest. 

23) Welke gemeenschappelijk doel was dat en is deze in stand gebleven gedurende de bijeenkomsten? 

24) In hoeverre zijn de belangen en doelen van de gemeente aangehoord en meegenomen gedurende 

het proces? Stelde dit u tevreden of had u het graag anders gezien? 

Communicatie: 

25) Hoe heeft DHV de communicatie binnen de pro-actieve benadering ingestoken? Terughoudend of 

juist heel open en actief? 

26) Is dit doel van de samenwerking van tevoren vastgesteld of ontwikkelde zich dat? 

27) Werd er door DHVITCN gebruik gemaakt van visuele communicatie? 

o Ja 

o Nee 

Zo ja, welke vorm? 

28) Werden de argumenten voldoende onderbouwd zodat u er zich voldoende mee kon identificeren? 

o Ja 

o Nee 

o Neutraal 

Toelichting: 
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29) Hoe ontwikkelde het beargumenteren zich in de loop der tijd? 

o Het werd beter 

o Het werd slechter 

o Het bleef hetzelfde 

Toelichting: 

30) Werden er veel vragen gesteld? Of werd er juist in reactie op elkaar gepraat? 

o Er werden veel vragen gesteld 

o Er werden weinig vragen gesteld 

o Er werden nagenoeg geen vragen gesteld, er werd slechts is reactie op elkaar gepraat. 

o Anders, nl. 

Toelichting: 

31) Zijn er meer vragen gesteld gedurende de voortgang van het proces? 

o Er werden meer vragen gesteld gedurende de voortgang 

o Er werden minder vragen gesteld gedurende de voortgang 

o Het niveau bleef hetzelfde gedurende de voortgang. 

Toelichting : 

32) Werd er, naar uw mening, voldoende informatie uitgewisseld tussen de partijen? 

o Ja, er werd voldoende informatie uitgewisseld tussen de partijen 

o Nee, er werd onvoldoende informatie uitgewisseld 

33) Werd dit gedurende het verloop van de bijeenkomsten beter/slechter? 

o De uitwisseling van informatie werd beter in de voortgang van het proces 

o De uitwisseling van informatie werd slechter in de voortgang van het proces 

o Het niveau van uitwisseling bleef hetzelfde 

Toelichting : 

34) Waarom was de informatie uitwisseling zoals het was? (Gebaseerd op duidelijke afspraken, 

openheid , welwillendheid, een bepaalde communicatie-methode of is het gewoon zo ontwikkeld?) 

35) Is de communicatie gedurende de onderhandelingen verbeterd / verslechterd? 

o Ja, de communicatie is in mijn opzicht verbeterd 

o Nee, de communicatie is in mijn opzicht verslechterd . 

o De communicatie is op hetzelfde niveau gebleven maar er is wel het een en ander veranderd. 

o De communicatie is op hetzelfde niveau gebleven en er is niks veranderd . 

In welke zin is het verbeterd of verslechterd? 

36) Waren de partijen binnen de (eventuele) samenwerking bekend met de taken en de rollen die zij 

zichzelf of door anderen toegespeeld kregen? 

o Ja, daar zijn afspraken over gemaakt. 

o Nee, dit is niet ter sprake gekomen. 

37) Werden deze rollen ook open gecommuniceerd? 

o Ja 

o Nee 

38) Is dit gedurende de voortgang veranderd? Bijvoorbeeld beter de rollen gecommuniceerd of andere 

rollen toebedeeld gekregen? 
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39) Werd er feedback gegeven op stellingen van de andere partij? 

o Er werd veel feedback gegeven over en weer 

o Er werd redelijk wat feedback gegeven over en weer 

o Er werd nauwelijks feedback gegeven over en weer 

o Er werd geen feedback gegeven over en weer 

Toelichting 

40) Werd er meer feedback gegeven en werden er meer vragen gesteld gedurende de voortgang 

van het proces? 

Meer Minder Gelijk 

Feedback 

Vragen stellen 

41) Wat denkt u dat daarvan de oorzaken zijn? 

42) Hebt u voor elke bijeenkomst een to-do-lijst I actielijst voor uzelf opgesteld zodat er geen zaken 

vergeten werden? Werd deze ook strikt nageleefd? 

Transparantie: 

43) Werd er vanuit DHV de transparantie voldoende gewaarborgd? 

o Ja, voldoende 

o Nee, onvoldoende 

Toelichting 

44) Werd deze transparantie vanuit de gemeente geaccepteerd of verwachten jullie nog meer? 

45) Hoe werd er vanuit de gemeente omgegaan met transparantie aan hun zijde? 

46) Werd de transparantie expliciet gemaakt of was deze te herkennen zonder dat er over gesproken 

werd? 

o Er werd open gesproken over de transparantie van beide partijen. 

o Er werd open gesproken over de transparantie van DHV I TeN. 

o Er werd open gesproken over de transparantie van de gemeente. 

o Er werd niet gesproken over transparantie of aanverwante zaken. 

Toelichting 

47) Is de transparantie gedurende het verloop beter geworden bij beide partijen? 

o Ja, veel beter 

o Ja, enigszins beter 

o Het is hetzelfde gebleven 

o Nee, het is verslechterd 

o Nee, het is flink verslechterd 

Toelichting 

48) In welke zin is deze verbeterde of verslechterde transparantie te merken geweest? 

49) In hoeverre bent u overtuigd van de volledige inzet van DHV en TeN om het project te laten slagen 

en werd deze inzet ook expliciet gemaakt? 

50) Hoe hebben DHV en TeN deze inzet expliciet gemaakt? 
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51) Hebben DHV en TCN deze eventueel beloofde inzet ook waar gemaakt? 

Algemene indrukken: 

52) Hoe was de eerste algemene indruk van Steven en Kees? 

53) Kenden jullie elkaar al van eerdere ontmoetingen of is deze samenwerking de eerste? 

54) Is deze algemene eerste indruk correct gebleken gedurende de samenwerking? 

55) Hoe ging het eerste gesprek met DHV/TCN in zijn werk? 

56) Was deze eerste benadering prettig of zou u het liever anders zien? 

Algemene evaluatie: 

57) Welke verbeterpunten herkent u in de benadering? 

58) Zijn er verder nog zaken die niet gevraagd werden maar die u toch wel belangrijk acht voor dit 

onderzoek? 
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111. Bijlage 11 : Vragenlijst AHTeCH 

De vragenlijst voor de AHTeCH-case: 

Inleiding 

Mijn afstudeeronderzoek bestaat uit het evalueren van pro-actieve benaderingen gedaan door DHV (in 

samenwerking met andere partijen) om zo de 'zachte' factoren te kunnen herkennen en de onderlinge 

verbanden tussen hen. Dit zal leiden tot een inventarisering van de succes- en faalfactoren. Deze succes

en faalfactoren worden daarna verwerkt tot een samenwerking/benaderingsmethode, welke een hogere 

kans van slagen zal moeten hebben dan de huidige ongestructureerde manier. 

Het initiatief voor de thematisering van bedrijventerrein Groot Schooten naar een automotive 

bedrijventerrein is een goed voorbeeld van een pro-actieve benadering van een potentiële opdrachtgever. 

Hierbij wordt gerefereerd aan de samenwerking tussen D.A.D. (DTZ Zadelhoff, ATC en DHV) en gemeente 
Helmond ten behoeve van de ontwikkeling van de Automotive High-tech Campus Helmond (kortweg 

AHTeCH). 
D.A.D. heeft het initiatief genomen voor de thematisering van het bedrijventerrein AHTeCH. Gemeente 

Helmond heeft geen verzoek ingediend voor deze actie. Door dit initiatief (de thematisering van het 
bedrijventerrein) aan de gemeente voor te leggen, probeert D.A.D . de gemeente aan het denken te zetten 

over een eventuele actie in het gebied. Wanneer de gemeente daar ook de noodzaak van inziet en daar tijd , 

energie en geld in wil stoppen, kan het project van de grond komen. Dit is momenteel het geval bij AHTeCH. 

Dit interview zal vooral gericht zijn op het voortraject waarin D.A.D. gemeente Helmond benaderd . Dus het 
traject vóór opdrachtbevestiging. De interviewer wil graag de ervaringen en bevindingen van beide partijen 

(zowel gemeente Helmond, in de persoon van Dhr. De Klein, als de partijen binnen D.A.D.) toetsen om ze 

vervolgens met elkaar te kunnen vergelijken . Het interview zal vooral draaien om vier begrippen, te weten: 
vertrouwen, meerwaarde, communicatie en transparantie . Ook zal er kort gevraagd worden naar de 

verbeterpunten in een eventuele volgende samenwerking. 
Binnen de Nederlandse advies- en bouwwereld beginnen particuliere initiatieven in de richting van de 

overheid steeds meer gemeengoed te worden . En omdat vooral DHV grote bekendheid en affiniteit heeft 
met de omgeving Eindhoven/Helmond bestaat er de mogelijkheid dat een dergelijke actie vaker 

ondernomen gaat worden. 
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Automotive High-tech Campus Helmond: 

1) Vindt u de pro-actieve benaderingen een goede zaak? 

o Een zeer goede zaak 

o Een goede zaak 

o Neutraal 

o Een slechte zaak 

o Een zeer slechte zaak 

Toelichting: 

2) Mogen er meer initiatieven vanuit de markt komen? 

o Ja 

o Nee 

Waarom wel of niet? 

3) Waar liggen de voordelen van pro-actieve benaderingen, denkt u? 

Wat zijn de manco's van zulke benaderingen, denkt u? 4) 

5) Is het beleid van gemeente Helmond berekend op pro-actieve benaderingen vanuit de markt? En 

kan dit dan op alle gebieden (wonen, bedrijventerreinen, sociale problemen) of slechts op een 

beperkt aantal? 

6) Hoe werd het initiatief tbv de AHTeCH binnen gemeente Helmond getoetst? Zijn hier vaste 

procedures voor? Komt het veel vaker voor? 

Vertrouwen: 

7) Had u vertrouwen in de kunde en reputatie van DAD. ten aanzien van de AHTeCH bij de eerste 

ontmoeting? 

o Ja, ik had vertrouwen in de kunde en reputatie van D.A.D. 

o Nee, ik had geen vertrouwen in de kunde en reputatie van D.A.D. 

o Ik had geen weet van de kunde en reputatie van D.A.D. 

Toelichting: 

8) Is dit vertrouwen groter geworden gedurende de bijeenkomsten (tot de opdrachtbevestiging)? 

o Ja, het vertrouwen is groter geworden 

o Neutraal, het vertrouwen is gelijk gebleven 

o Nee, het vertrouwen is verminderd 

9) Door welke oorzaken denkt u dat dit gekomen is? (door kunde, geleverde arbeid, persoonlijke 

(sociale I verbale) kwaliteiten) 

10) Hoe vond u dat de betrokken personen van O.A. D. voorbereid waren op het eerste gesprek? 

Waren zij op de hoogte van alle ins en outs van het project? 

o Zeer goed 

o Goed 

o Matig 

o Slecht 

Toelichting : 

11) Werd de kennis van de betrokken personen van D.A.D. gedurende het project merkbaar beter? 
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12) Werd er tijdens de bijeenkomsten voor de opdrachtbevestiging gepraat over persoonlijke en sociale 

zaken? Dus zaken buiten het project AHTeCH om. 

13) Had u vertrouwen in de complementariteit van de verschillende partijen in D.A.D.? Hebben zij het 

er goed aan gedaan om deze samenstelling te kiezen of mist u nog een partij of competentie? 

Meerwaarde: 

14) Wat was volgens D.A.D. de meerwaarde van het project? 

15) Werd het genoeg vanuit het oogpunt van de gemeente gekeken? 

16) Werden er ook meerwaardes vanuit andere partijen belicht? 

17) Hoe werd de meerwaarde gepresenteerd? Plan van aanpak, document of presentatie? 

18) Werden de belangen en meerwaarden vanuit D.A.D. ook bekend gemaakt bij de pro-actieve 

benadering? 

o Ja, D.A.D . openbaarde zijn belangen en meerwaardes bij het begin. 

o Neutraal, D.A.D. liet een gedeelte van zijn belangen en meerwaardes doorschemeren 

o Nee, D.A.D. hield zijn belangen en meerwaardes voor zichzelf. 

Toelichting: 

19) Werd de meerwaarde helder beschreven? 

o Ja, de meerwaarde werd helder beschreven 

o Nee, er bestonden wat onduidelijkheden, dubbelzinnigheden of onvolledigheden bij de 

gemeente over de meerwaarde van het project 

Zo nee, wat waren deze onduidelijkheden, dubbelzinnigheden of onvolledigheden dan? 

20) Is de meerwaarde veranderd in de voortgang van de bijeenkomsten? 

o Ja, de meerwaarde is veranderd ten opzichte van de eerste bijeenkomst 

o Nee, de meerwaarde is hetzelfde gebleven 

Zo ja, hoe veranderde deze dan? 

21) Werden de stakeholders binnen het proces in het begin gecommuniceerd? 

o Ja, deze werden in het begin helder gecommuniceerd. 

o Neutraal, er werd zijdelings over gesproken maar niet volledig voorgelegd. 

o Nee, er is in het begin niet over stakeholders gesproken. 

Toelichting: 

22) Zijn de belangen van de stakeholders gecommuniceerd richting de gemeente? 

o Ja, deze zijn gecommuniceerd naar gemeente Helmond 

o Nee, dit is nooit ter sprake gekomen 

Toelichting: 

23) Werd er in de eerste bijeenkomsten een gemeenschappelijk doel (dus tussen gemeente Helmond 

en D.A.D.) voor deze samenwerking geformuleerd? 

o Ja 

o Nee, er is nooit een gemeenschappelijk doel geweest. 

24) Welke gemeenschappelijk doel was dat en is deze in stand gebleven gedurende de bijeenkomsten? 

25) In hoeverre zijn de belangen en doelen van de gemeente aangehoord en meegenomen gedurende 

het proces? Stelde dit u tevreden of had u het graag anders gezien? 
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Communicatie: 

26) Hoe heeft D.A.D . de communicatie binnen de pro-actieve benadering ingestoken? Terughoudend 

of juist heel open en actief? 

27) Is dit doel van de samenwerking van tevoren vastgesteld of ontwikkelde zich dat? 

28) Werd er door D.A.D . gebruik gemaakt van visuele communicatie? 

o Ja 

o Nee 

Zo ja, welke vorm? 

29) Werden de argumenten voldoende onderbouwd zodat u er zich voldoende mee kon identificeren? 

o Ja 

o Nee 

o Neutraal 

Toelichting: 

30) Hoe ontwikkelde het beargumenteren zich in de loop der tijd? 

o Het werd beter 

o Het werd slechter 

o Het bleef hetzelfde 

Toelichting: 

31) Werden er veel vragen gesteld? 

o Er werden veel vragen gesteld 

o Er werden weinig vragen gesteld 

o Er werden nagenoeg geen vragen gesteld, er werd slechts is reactie op elkaar gepraat. 

o Anders, nl. 

Toelichting: 

32) Zijn er meer vragen gesteld gedurende de voortgang van het proces? 

o Er werden meer vragen gesteld gedurende de voortgang 

o Er werden minder vragen gesteld gedurende de voortgang 

o Het niveau bleef hetzelfde gedurende de voortgang. 

Wat is hiervan de oorzaak? 

Toelichting : 

33) Werd er, naar uw mening, voldoende informatie uitgewisseld tussen de partijen? 

o Ja, er werd voldoende informatie uitgewisseld tussen de partijen 

o Nee, er werd onvoldoende informatie uitgewisseld 

34) Werd dit gedurende het verloop van de bijeenkomsten beter/slechter? 

o De uitwisseling van informatie werd beter in de voortgang van het proces 

o De uitwisseling van informatie werd slechter in de voortgang van het proces 

o Het niveau van uitwisseling bleef hetzelfde 

Toelichting: 

35) Waarom was de informatieuitwisseling zoals het was? (Gebaseerd op duidelijke afspraken, 

openheid, welwillendheid, een bepaalde communicatie-methode of is het gewoon zo ontwikkeld?) 
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Samenwerken door een pro-actieve benadering 

36) Is de communicatie gedurende de onderhandelingen verbeterd I verslechterd? 

o Ja, de communicatie is in mijn opzicht verbeterd 

o Nee, de communicatie is in mijn opzicht verslechterd. 

o De communicatie is op hetzelfde niveau gebleven maar er is wel het een en ander 

veranderd. 

o De communicatie is op hetzelfde niveau gebleven en er is niks veranderd . 

In welke zin is het verbeterd of verslechterd? 

37) Waren de partijen binnen de (eventuele) samenwerking bekend met de taken en de rollen die zij 

zichzelf of door anderen toegespeeld kregen? 

o Ja, daar zijn afspraken over gemaakt. 

o Nee, dit is niet ter sprake gekomen. 

38) Werden deze rollen ook open gecommuniceerd? 

o Ja 

o Nee 

39) Is dit gedurende de voortgang veranderd? Bijvoorbeeld beter de rollen gecommuniceerd of andere 

rollen toebedeeld gekregen? 

40) Werd er feedback gegeven op stellingen van de andere partij? 

o Er werd veel feedback gegeven over en weer 

o Er werd redelijk wat feedback gegeven over en weer 

o Er werd nauwelijks feedback gegeven over en weer 

o Er werd geen feedback gegeven over en weer 

Toelichting 

41) Werd er meer feedback gegeven gedurende de voortgang van het proces? 

o Er werd meer feedback gegeven gedurende de voortgang 

o Er werd minder feedback gegeven gedurende de voortgang 

o Het niveau bleef hetzelfde gedurende de voortgang. 

Wat is hiervan de oorzaak, denkt u? 

42) Hebt u voor elke bijeenkomst een to-do-lijst I actielijst voor uzelf opgesteld zodat er geen zaken 

vergeten werden? Werd deze ook strikt nageleefd? 

Transparantie: 

43) Werd er vanuit DAD. de transparantie voldoende gewaarborgd? 

o Ja, voldoende 

o Nee, onvoldoende 

Toelichting 

44) Werd deze transparantie vanuit de gemeente geaccepteerd of verwachten jullie nog meer? 

45) Hoe werd er vanuit de gemeente omgegaan met transparantie aan hun zijde? 

Juli 2008 14 TU Eindhoven en DHV 



Samenwerl<en door een pro-actieve benadering 

46) Werd de transparantie expliciet gemaakt of was deze te herkennen zonder dat er over gesproken 

werd? 
o Er werd open gesproken over de transparantie van beide partijen. 

o Er werd open gesproken over de transparantie van D.A.D. 

o Er werd open gesproken over de transparantie van de gemeente. 

o Er werd niet gesproken over transparantie of aanverwante zaken. 

Toelichting 

47) Is de transparantie gedurende het verloop beter geworden bij beide partijen? 

o Ja, veel beter 
o Ja, enigszins beter 

o Het is hetzelfde gebleven 

o Nee, het is verslechterd 
o Nee, het is flink verslechterd 

Toelichting 

48) In welke zin is deze verbeterde of verslechterde transparantie te merken geweest? 

49) In hoeverre bent u overtuigd van de volledige inzet van D.A.D. om het project te laten slagen en 

werd deze inzet ook expliciet gemaakt? 
50) Hoe hebben D.A.D . deze inzet expliciet gemaakt? 

51) Hebben D.A.D. deze eventueel beloofde inzet ook waar gemaakt? 

Algemene indrukken: 

52) Hoe was de eerste algemene indruk van de betrokken personen van D.A.D.? 

53) Kenden jullie elkaar al van eerdere ontmoetingen of is deze samenwerking de eerste? 
54) Is deze algemene eerste indruk correct gebleken gedurende de samenwerking? 

55) Hoe ging het eerste gesprek met D.A.D. in zijn werk? 
56) Was deze eerste benadering prettig of zou u het liever anders zien? 

Algemene evaluatie: 

57) Welke verbeterpunten herkent u in de benadering? 

58) Zijn er verder nog zaken die niet gevraagd werden maar die u toch wel belangrijk acht voor dit 
onderzoek? 
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IV. Bijlage 111: Herkomst van de validatie stellingen 

Nr. Stelling 

2 

3 

4 

5 

Wat is uw functie? 

Binnen welke categorie bent u werkzaam? 

Binnen welke overheid instelling bent u werkzaam? 

Het rendeert om brutaal te zijn! Vroege 'oriënterende' 

gesprekken met belanghebbenden (ondernemers, bewoners of 

andere stakeholders) leveren een voorsprong op ten opzichte 

van concurrenten. 

Houd bij vroege 'oriënterende' gesprekken met 

belanghebbenden (ondernemers, bewoners of andere 

stakeholders) bij voorbaat altijd de potentiële opdrachtgever op 

de hoogte. 

Samenwerl<en door een pro-actieve benadering 

Herkomst 

Scheiden aanbieder/ontvanger 

Scheiden aanbieder/ontvanger 

Scheiden aanbieder/ontvanger 

Bevinding 1 Rapenland & 

bevinding 2 AHTeCH 

Bevinding 5 Rapenland 

6 Door veel snelheid en inzet te tonen als private partij wordt de Bevinding 8 AHTeCH 

7 

8 

9 

overheid geprikkeld om zelf ook te zorgen voor voldoende 

voortgang. 

Het stellen van kritische vragen en het geven van feedback op 

elkaar verbetert de communicatie. 

Helderheid en openheid over de rolverdeling en deze concreet 

maken in afspraken verbetert de samenwerking. 

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. 

Bevinding 6 Rapenland 

Bevinding 7 AHTeCH 

Bevinding 4 Rapenland & 

bevinding 4 AHTeCH 

10 Het is voor de overheidspartij geoorloofd om informatie achter te Bevinding 5 AHTeCH 

houden om zo het denkproces op gang te krijgen en te houden. 

11 Het is voor de commerciële ontwikkelaar geoorloofd om Bevinding 5 AHTeCH 

informatie achter te houden om zo het denkproces op gang te 

12 

13 

krijgen en te houden. 

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. 

Het formuleren van een gezamenlijk doel met de betrokken 

partijen aan het begin van de samenwerking levert commitment 

en vertrouwen op richting het project. 

Juli 2008 16 

Bevinding 7 Rapenland 

Bevinding 2 Rapenland 

TU Eindhoven en DHV 



14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Het formuleren van een gezamenlijk doel met de betrokken 

partijen is een succesfactor van een goede samenwerking. 

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. 

Vanwege concurrentieoverwegingen zijn commerciële partijen 

minder bereid hun informatie te delen met de overheidspartij. 

Voldoende en tijdig delen van informatie is één van de 

succesfactoren voor het slagen van een samenwerking. 

Door groeiend vertrouwen en draagvlak worden partijen meer 

open in hun informatie-uitwisseling. 

Vertrouwen ontstaat door geboekte resultaten (in het project en 

in het verleden) en door een reputatie die een partij heeft. 

Vertrouwen in een partij ontstaat door de reputatie die de partij 

heeft op het werkgebied waarin zij zich bevindt. 

Alle betrokken partijen moeten vanaf het begin duidelijk stellen 

dat de vertrouwelijke informatie bij hen ook vertrouwelijk 

behandeld wordt. 

Samenwerken door een pro-actieve benadering 

Bevinding 2 Rapenland 

Bevinding 3 Rapenland 

Diagnose relatie 11 

Diagnose relatie 3 

Bevinding 9 AHTeCH 

Diagnose relatie 10 

Diagnose relatie 10 

Diagnose relatie 11 

22 Doordat het vertrouwen tussen partijen vergroot worden er meer Bevinding 9 AHTeCH 

vragen over elkaar en het project gesteld. 

23 Het vertrouwen van de overheidspartij krijgt men door een team Bevinding 2 AHTeCH 

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 Bevinding 8 AHTeCH 

grootste gedeelte bepaald door het vertrouwen dat partijen in 

elkaar en in het uiteindelijke resultaat hebben. 

25 Dit was de laatste stelling van deze enquête! Bent u Het geven van de mogelijkheid 

geïnteresseerd om een korte samenvatting van de resultaten van om de onderzoeksresultaten te 

deze enquête te ontvangen? Vul dan hieronder uw e- mailadres ontvangen 

in. 
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Samenwerken door een pro-actieve benadering 

V. Bijlage IV: Resultaten Validatie 

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. 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. 

De resultaten van de validatie: 

Enquête onder 28 respondenten 

Datum: 27 mei 2008 

Binnen welke categorie bent u werkzaam? 

Overheid 

Woningcorporatie 

Adviesbureau 

Ontwikkelaar' belegger 

Aannemer 

geen antwoord 

Totaal aantal respondenten 

Binnen welke categorie bent u werkzaam? 

11% 

11% L-~::~~~ 
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10 34% 

3 10% 

7 24% 

3 10% 

2 7% 

3 14% 

28 

o Overheid 

• Woningcorporatie 

o Adviesbureau 

o Ontwikkelaar' belegger 
. Aannemer 

o geen antwoord 
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Binnen welke overheidinstelling bent u werkzaam? 

Gemeente 

Provincie 

Waterschap 

Samenwerkingsverband 

Geen 

Totaal aantal respondenten 

Samenwerken door een pro-actieve benadering 

6 

4 

o 
o 

18 

28 

21% 

14% 

0% 

0% 

66% 

Binnen welke overheidinstelling bent u werkzaam? 

0% 
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Samenwerken door een pro-actieve benadering 

Stelling 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. 

Totaal Ontvangers Aanbieders 

Eens 24 12 12 

Oneens 4 

o 
2 

o 
2 

o Geen antwoord 

Daarnaast werden bij de aanvullingen de volgende opmerkingen gegeven: 

Eens: 

Oneens: 

Tijdig partijen betrekken is belangrijk maar de voorbereiding en het doel van het proces moeten 

helder voor ogen zijn (ontvanger); 

Brutaal is niet de juiste bewoording: pro-actief of assertief zou beter passen (ontvanger / 

aanbieder); 

Vooral de afhankelijkheid van andere partijen bij het 'wachten' op opdrachten wordt als een nadeel 

gezien (aanbieder). 

De vroege 'oriënterende' gesprekken leveren op het eerste gezicht wel een voorsprong op maar 

het is niet voor de lange termijn en het past niet in de cultuur van een 'net' bedrijf (aanbieder). 

Uit de bovenstaande enquête resultaten is af te leiden dal: 

Juli 2008 

83 % van de respondenten bevestigt dat de vroege gesprekken een voorsprong oplevert ten 

opzichte van de concurrenten. Deze verdeling is bij zowel de ontvangers als de aanbieders 

hetzelfde. 

ONTVANGERS 

DEens 
. Oneens 
o Geen antwoord 

AANBIEDERS 
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Stelling 5 

Houd bij vroege 'oriënterende' gesprekken met belanghebbenden 

(ondernemers, bewoners of andere stakeholders) bij voorbaat altijd de 

potentiële opdrachtgever op de hoogte_ 

Eens 

Oneens 

Geen antwoord 

Totaal 

25 

3 

o 

Ontvangers 

13 

o 

Aanbieders 

12 

2 

o 

Daarnaast werden bij de aanvullingen de volgende opmerkingen gegeven: 

Eens: 

- Om een samenwerking te creëren moet iedereen in het proces betrokken worden, dus ook de potentiële 

opdrachtgever (ontvanger); 

- Dit voorkomt dat de opdrachtgever voor verrassingen komt te staan (ontvanger / aanbieder); 

- Wanneer het relevant is moet de opdrachtgever inhoudelijk op de hoogte gehouden worden, anders 

slechts oppervlakkig (aanbieder); 

- Verdiep je in de opdrachtgever, dat vergroot succes (ontvanger). 

Oneens: 

- Het is niet nodig zolang er geen toezeggingen in het gesprek gedaan worden (ontvanger). 

Uit de bovenstaande enquête resultaten is af te leiden dat: 

Juli 2008 

93 % (ontvangers) en 86 % (aanbieders) van de respondenten het er mee eens is dat de potentiële 

opdrachtgever van deze oriënterende gesprekken op de hoogte moet zijn. 

ONTVANGERS 

7% 0% 

[

D Eens . 

• Oneens 

o qeen antwoord 

93% 

AANBIEDERS 

14% 0% 
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Samenwerken door een pro-actieve benadering 

Stelling 6 

Door veel snelheid en inzet te tonen als private partij wordt de overheid 

geprikkeld om zelf ook te zorgen voor voldoende voortgang. 

Totaal Ontvangers Aanbieders 

Eens 20 12 8 

Oneens 7 5 

Geen antwoord 

2 

o 

Daarnaast werden bij de aanvullingen de volgende opmerkingen gegeven: 

Eens: 

Oneens: 

Dit is sterk afhankelijk van de ambtenaren I bestuurders, juist zij zouden de kont tegen de krib 

kunnen gooien (aanbieder I ontvanger); 

De private partij moet daarnaast begrijpen dat (democratische) procedures tijd kosten (ontvanger); 

Inzet en snelheid zijn prima maar er moet ook gedacht worden aan de kwaliteit die de overheid wil 

nastreven (ontvanger). 

De overheid heeft bijna altijd haar eigen tempo en agenda (aanbieder). 

Uit de bovenstaande enquête resultaten is af te leiden dat: 

36% 

Juli 2008 

86% (ontvangers) en 57% (aanbieders) van de respondenten is eens met de stelling. 36 % van de 

aanbieders is het oneens met de stelling. Zij zijn ervan overtuigd dat de overheid hierin niet te 

stimuleren is. 

ONTVANGERS 

AANBIEDERS 

7% 

22 

i [] Eens 

. Oneens 
: 0 Geen antwoord 
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Samenwerl<en door een pro-actieve benadering 

Stelling 7 

Het stellen van kritische vragen en het geven van feedback op elkaar 

verbetert de communicatie_ 

Totaal Ontvangers Aanbieders 

Eens 14 13 

Oneens 

27 

o o 0 

Geen antwoord o 

Daarnaast werden bij de aanvullingen de volgende opmerkingen gegeven: 

Eens: 

Door elkaar en elkaars belangen te leren kennen, ontstaat er vertrouwen. Dan zijn kritische vragen 

en feedback pas mogelijk. Dus praat niet enkel over inhoud maar investeer ook in de relatie 

(ontvanger). 

Openheid en interesse in elkaar vergroot het vertrouwen en dat is de basis voor een samenwerking 

(ontvanger). 

Indien het constructief en ter zaken doende is, draagt het bij aan de communicatie (aanbieder). 

Uit de bovenstaande enquête resultaten is af te leiden dat: 

Juli 2008 

100% (ontvangers) en 93 % (aanbieders) van de respondenten is eens met de stelling. Dit stelt dat 

de respondenten vinden dat kritische vragen en feedback bijdragen aan de verbetering van de 

communicatie tussen partijen. 

ONTVANGERS 

0% 

D Eens 
. Oneens 
o Geen antwoord 

100% 

AANBIEDERS 

93% 
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Stelling 8 

Helderheid en openheid over de rolverdeling en deze concreet maken 

in afspraken verbetert de samenwerking_ 

Totaal Aanbieders 

Eens 

Oneens 

27 

o 

Ontvangers 

14 

o 
13 

o 
Geen antwoord o 

Daarnaast werden bij de aanvullingen de volgende opmerkingen gegeven: 

Eens: 

Richt je hierbij vooral op de belangen van de partijen. Creëer een win-win-situatie in de 

samenwerking (ontvanger); 

Soms kunnen de rollen nog niet duidelijk zijn en dan is het te vroeg om rollen duidelijk vast te 

leggen en te verdelen (aanbieder). 

Uit de bovenstaande enquête resultaten is af te leiden dat: 

Juli 2008 

100% (ontvangers) en 93 % (aanbieders) van de respondenten is eens met de stelling. Dit stelt dat 

de respondenten vinden dat helderheid en openheid over de rolverdeling en deze concreet maken 

in afspraken de samenwerking verbetert. 

ONTVANGERS 

0% 

100% 

AANBIEDERS 

93% 

24 

I3Eens 
. Oneens 

10Geen antwoord 
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Samenwerken door een pro-actieve benadering 

Stelling 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_ 

Eens 

Oneens 

Totaal 

23 

4 

Ontvangers Aanbieders 

13 10 

3 

Geen antwoord o 

Daarnaast werden bij de aanvullingen de volgende opmerkingen gegeven: 

Eens: 

Oneens: 

Het begrip transparantie moet staan voor een tijdige en betrouwbare informatieoverdracht 

(ontvanger); 

Doordat de private partij in een pro-actieve benadering voor eigen risico en rekening aan het 

oriënteren is en er nog geen samenwerkingsovereenkomst is, zal er voor de opdrachtgever niks 

aan gelegen zijn om transparant te zijn (aanbieder); 

Het is belangrijk om ook af te spreken waarover je transparant bent (ontvanger). 

Transparantie is niet moeilijk en daarom geen afspraak waardig (aanbieder); 

Eerst moet men elkaar vertrouwen, daarna is transparantie geen moeilijk punt meer. Transparantie 

is wel essentieel voor het slagen van het project (aanbieder I ontvanger). 

Uit de bovenstaande enquête resultaten is af te leiden dat: 

Juli 2008 

93% (ontvangers) en 71 % (aanbieders) van de respondenten is eens met de stelling. Dit stelt dat 

de respondenten vinden dat helderheid en openheid over de rolverdeling en deze concreet maken 

in afspraken de samenwerking verbetert. 

ONTVANGERS 

7% 0% 

[

DEens 
. Oneens 

o <?~~_~~_twoord 

93% 

AANBIEDERS 

7% 
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Samenwerken door een pro-actieve benadering 

Stelling 10 

Het is voor de overheidspartij geoorloofd om informatie achter te 

houden om zo het denkproces op gang te krijgen en te houden. 

Totaal Ontvangers Aanbieders 

Eens 

Oneens 

15 

12 

11 

3 

o 

3 

9 

2 Geen antwoord 

Daarnaast werden bij de aanvullingen de volgende opmerkingen gegeven: 

Eens: 

Oneens: 

Zoals geldt voor alle partijen, er mogen geen dubbele agenda's optreden in het proces (aanbieder / 

ontvanger); 

Indien je kiest voor het achterhouden van informatie, dan moet je het grotere belang daarmee 

dienen of het moet onrelevant en geen schade berokkenen (ontvanger / aanbieder). 

Misschien is het beter geformuleerd om informatie strategisch in te zetten dan wel te doseren 

(ontvanger); 

Het mag de onderhandelingspositie niet beschadigen. Er moet in ieder geval afgesproken worden 

welke informatie in welke fase boven tafel komt (ontvanger). 

Een beetje informatie achterhouden is gebruikelijk voor de overheid maar men moet het niet als 

uitgangspunt gebruiken (aanbieder). 

Uit de bovenstaande enquête resultaten is af te leiden dat: 

Juli 2008 

79% van de ontvangers is eens met de stelling tegen 21 % van de aanbieders. Dit is opmerkelijk te 

noemen. De ontvangers vinden het verantwoord dat de overheid (dus vaak zijzelf) informatie 

achterhouden om het denkproces op gang te krijgen en houden. Dit wordt blijkbaar niet 

geaccepteerd door de aanbieders. 

ONTVANGERS 

DEens 
• Oneens 

o Geen antwoord - _ .. _--

AANBIEDERS 

65% 

26 TU Eindhoven en DHV 



Samenwerl<en door een pro-actieve benadering 

Stelling 11 

Het is voor een commerciële ontwikkelaar geoorloofd om informatie 

achter te houden om zo het denkproces op gang te krijgen en te 

houden_ 

Totaal Ontvangers Aanbieders 

Eens 15 10 5 

Oneens 11 3 8 

Geen antwoord 2 

Daarnaast werden bij de aanvullingen de volgende opmerkingen gegeven: 

Zie antwoorden vorige stelling 

Er moet overwogen worden met welk doel het gedaan wordt (ontvanger). 

Uit de bovenstaande enquête resultaten is af te leiden dat: 

71 % van de ontvangers is eens met de stelling tegen 36 % van de aanbieders. Dit is opmerkelijk te 

noemen. In combinatie met de vorige stelling komt naar voren dat de aanbieders (de private 

partijen) meer belang hechten aan de openheid van informatie, van henzelf en van de partij aan de 

andere kant van de tafel. De ontvangers zijn hier minder strikt op. 

ONTVANGERS 

AANBIEDERS 

7% 
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D Eens 
. Oneens 
10 Geen antwoord 1 
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Samenwerken door een pro-actieve benadering 

Stelling 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-

Totaal Ontvangers Aanbieders 

Eens 25 13 12 

Oneens 0 0 0 

Geen antwoord 3 2 

Daarnaast werden bij de aanvullingen de volgende opmerkingen gegeven: 

Eens: 

Het moet niet enkel besproken worden, ook moet het georganiseerd worden (ontvanger); 

Dubbelzinnigheden moeten voorkomen worden door te bespreken hoe de boodschap opgevat 

moet worden (aanbieder); 

Door te luisteren en altijd in het achterhoofd te hebben dat de ander anders is, kun je op tijd 

bijsturen (ontvanger); 

Het bespreekbaar maken van communicatie levert vertrouwen op om samen te werken (aanbieder). 

Uit de bovenstaande enquête resultaten is af te leiden dat: 

Juli 2008 

93% (ontvangers) en 86% (aanbieders) van de respondenten is eens met de stelling. Dit stelt dat 

de respondenten vinden dat communicatie te allen tijde bespreekbaar moet zijn. 

ONTVANGERS 

93% 

AANBIEDERS 

28 

O Eans 
. Oneens 

: 0 Geen antwoord 
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Samenwerken door een pro-actieve benadering 

Stelling 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. 

Totaal Ontvangers Aanbieders 

Eens 25 13 12 

Oneens 0 0 0 

Geen antwoord 3 2 

Daarnaast werden bij de aanvullingen de volgende opmerkingen gegeven: 

Eens: 

Naast een gezamenlijk doel moet er ook gesproken worden over planning en proces (ontvanger); 

Formuleer het doel niet te abstract en creëer daarnaast openheid (ontvanger) . 

Uit de bovenstaande enquête resultaten is af te leiden dat: 

Juli 2008 

93% (ontvangers) en 86% (aanbieders) van de respondenten is eens met de stelling. Dit stelt dat 

de respondenten het gezamenlijke doel als doel zien om commitment en vertrouwen te creëren. 

ONTVANGERS 

IJ Eens 

• Oneens 

o Geen antwoord 

93% 

AANBIEDERS 
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Stelling 14 

Het formuleren van een gezamenlijk doel met de betrokken partijen is 

een succesfactor van een goede samenwerking_ 

Eens 

Oneens 

Totaal Ontvangers Aanbieders 

12 

Geen antwoord 

23 

2 

3 

11 

1 

2 

Daarnaast werden bij de aanvullingen de volgende opmerkingen gegeven: 

Eens: 

Oneens : 

Het formuleren van een gezamenlijk doel is essentieel (aanbieder); 

De invulling ervan verschilt sterk per fase in het project (ontvanger). 

Daarentegen wordt opgemerkt dat succesvolle samenwerking ook al eens tot stand komen door 

persoonlijk vertrouwen en chemie, zonder dat er bewust een doel uitgesproken wordt (ontvanger). 

Uit de bovenstaande enquête resultaten is af te leiden dat: 

Juli 2008 

86% (ontvangers) en 79% (aanbieders) van de respondenten is eens met de stelling. Dit stelt dat 

de respondenten het gezamenlijke doel als een succesfactor zien voor een geslaagde 

samenwerking. 

ONTVANGERS 

l

IJEens I 
. Oneens 
D Geen antwoord , 

AANBIEDERS 
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Stelling 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. 

Totaal Ontvangers Aanbieders 

Eens 7 3 4 

Oneens 18 10 8 

Geen antwoord 3 2 

Daarnaast werden bij de aanvullingen de volgende opmerkingen gegeven: 

Eens: 

Oneens: 

Een bemiddelende partij tussen de private partij en de overheid werkt vaak prima (aanbieder). 

Ontwikkelaars en beleggers moeten zich verdiepen in de belangen van andere partijen en dit dus 

leren om deze maatschappelijke meerwaarde mee te nemen (ontvanger); 

Het zou triest zijn als een marktpartij dit niet kan, dan kan hij nooit een goede gesprekspartner zijn 

(ontvanger); 

De markt werkt zo dat de ontwikkelaars die dit niet kunnen, vanzelf afvallen (aanbieder); 

Commerciële partijen voelen vaak beter aan wat een maatschappelijke meerwaarde kan zijn dan 

de overheid (aanbieder); 

Een ontwikkelaar kan een partij bij het proces betrekken welke een schijn van onafhankelijkheid 

heeft om de ontwikkelaar op weg te helpen. Onafhankelijke partijen bestaan immers niet 

(aanbieder). 

Uit de bovenstaande enquête resultaten is af te leiden dat: 

Juli 2008 

71 % (ontvangers) en 57% (aanbieders) van de respondenten is het oneens met de stelling. Zij 

stellen de ontwikkelaars en belegger prima in staat om de maatschappelijke meerwaarde over te 

brengen op de overheidspartij. 

ONTVANGERS 

""--
Eens I 

. Oneens 
o Geen antwoord I 

AANBIEDERS 
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Stelling 16 

Vanwege concurrentieoverwegingen zijn commerciële partijen minder 

bereid hun informatie te delen met de overheidspartij. 

Totaal Ontvangers Aanbieders 

Eens 18 12 6 

Oneens 7 

3 

6 

2 Geen antwoord 

Daarnaast werden bij de aanvullingen de volgende opmerkingen gegeven: 

Eens: 

Oneens: 

Dit is afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt, of de overheid ook risico-dragend 

betrokken is bij het project en welke soort informatie het is (voor financiële informatie zijn ze minder 

bereid bijvoorbeeld) (ontvanger I aanbieder) . 

Het is afhankelijk van de partij maar als overheid en ontwikkelaar partners zijn , willen ze graag 

informatie delen (aanbieder) . 

Uit de bovenstaande enquête resultaten is af te leiden dat: 

Juli 2008 

86% (ontvangers) en 43% (aanbieders) van de respondenten is het eens met de stelling. De 

ontvangers (vaak overheid) ervaren dat de commerciële partijen vaak minder bereid zijn informatie 

te delen terwijl de aanbieders (private partijen) die veel minder ervaren. 

ONTVANGERS 

AANBIEDERS 
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Samenwerken door een pro-actieve benadering 

Stelling 17 

Voldoende en tijdig delen van informatie is één van de succesfactoren 

voor het slagen van een samenwerking. 

Totaal 

24 

1 

3 

Ontvangers Aanbieders 

Eens 

Oneens 

Geen antwoord 

13 

o 
11 

2 

Daarnaast werden bij de aanvullingen de volgende opmerkingen gegeven: 

Eens : 

Anders komt het vertrouwen niet tot stand (ontvanger); 

Het dient relevante informatie te betreffen (aanbieder). 

Uit de bovenstaande enquête resultaten is af te leiden dat: 

93% (ontvangers) en 79% (aanbieders) van de respondenten is het eens met de stelling. Zij vinden 

dat het voldoende en tijdig delen van informatie de samenwerking bevordert. 

ONTVANGERS 

DEens 
. Oneens 
o Geen antwoord 

•• + - -- -

93% 

AANBIEDERS 

Juli 2008 33 TU Eindhoven en DHV 



Samenwerken door een pro-actieve benadering 

Stelling 18 

Door groeiend vertrouwen en draagvlak worden partijen meer open in 

hun informatie-uitwisseling_ 

Totaal Ontvangers Aanbieders 

Eens 23 12 11 

Oneens 0 

Geen antwoord 4 2 2 

Daarnaast werden bij de aanvullingen de volgende opmerkingen gegeven: 

Eens: 

Oneens: 

Waarheid als een koe (ontvanger). 

Vertrouwen en draagvlak ontstaan juist door het geven correcte informatie en niet andersom 

(aanbieder). 

Uit de bovenstaande enquête resultaten is af te leiden dat: 

Juli 2008 

86 % (ontvangers) en 79 % (aanbieders) van de respondenten is het eens met de stelling. Zij 

ondervinden dat groeiend vertrouwen en draagvlak bijdraagt aan de openheid in de informatie

uitwisseling. 

ONTVANGERS 

AANBIEDERS 

34 
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Samenwerken door een pro-actieve benadering 

Stelling 19 

Vertrouwen ontstaat door geboekte resultaten (in het project en in het 

verleden) en door een reputatie die een partij heeft. 

Totaal Ontvangers Aanbieders 

Eens 21 12 9 

Oneens 3 0 3 

Geen antwoord 4 2 2 

Daarnaast werden bij de aanvullingen de volgende opmerkingen gegeven: 

Oneens: 

Als aanvulling op deze stelling moet er ook aandacht besteedt worden aan het verdiepen in de 

andere partij en dat je elkaars afgestemde belangen in de gaten houdt. Daarnaast valt of staat dit 

met de mensen die betrokken zijn . 

Enkel de eerste selectie I indruk is op basis van geboekte resultaten en/of reputatie (aanbieder); 

Vaak wordt een persoon vertrouwd en niet specifiek een partij (aanbieder I ontvanger). 

Uit de bovenstaande enquête resultaten is af te leiden dat: 

21 % 

Juli 2008 

86 % (ontvangers) en 64 % (aanbieders) van de respondenten is het eens met de stelling . Zij 

ondervinden daarnaast dat er nog een aantal andere feiten de aandacht nodig hebben. (zie 

hierboven) 

ONTVANGERS 

DEens 
. Oneens 
o Geen antwoord 
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35 TU Eindhoven en DHV 



Samenwerken door een pro-actieve benadering 

Stelling 20 

Vertrouwen in een partij ontstaat door de reputatie die de partij heeft 

op het werkgebied waarin zij zich bevindt 

Totaal Ontvangers Aanbieders 

Eens 21 11 10 

Oneens 3 2 

Geen antwoord 4 2 2 

Daarnaast werden bij de aanvullingen de volgende opmerkingen gegeven: 

Eens: 

Dat is waar voor de eerste indruk maar het moet wel bevestigd worden in de samenwerking 

(aanbieder); 

Als dit zou zijn, zouden er nooit nieuwe partijen op de markt komen (ontvanger). 

Oneens: 

Eigen ervaringen zijn belangrijker dan de reputatie van een partij (ontvanger) . 

Uit de bovenstaande enquête resultaten is af te leiden dat: 

14% 

Juli 2008 

79 % (ontvangers) en 71 % (aanbieders) van de respondenten is het eens met de stelling. Zij 

ondervinden dat vertrouwen ontstaat door de reputatie van de partij in het werkgebied waarin zij 

zich bevindt. 

ONTVANGERS 

IJ Eens 

• Oneens 

D Geen anlwoord 
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Stelling 21 

Alle betrokken partijen moeten vanaf het begin duidelijk stellen dat de 

vertrouwelijke informatie bij hen ook vertrouwelijk behandeld wordt 

Totaal Ontvangers Aanbieders 

Eens 22 11 11 

Oneens 

Geen antwoord 

2 

4 2 2 

Daarnaast werden bij de aanvullingen de volgende opmerkingen gegeven: 

Eens: 

Oneens: 

Als ze dit doen geven ze impliciet aan dat ze niet te vertrouwen zijn (ontvanger); 

"Stellen" is te zwak: wat gebeurt er als ze het niet doen? (ontvanger) . 

Uit de bovenstaande enquête resultaten is af te leiden dat: 

79 % van de respondenten is het eens met de stelling. Zij vinden dat partijen duidelijk moet stellen 

dat vertrouwelijke informatie ook vertrouwelijk behandeld wordt. 

ONTVANGERS 

C Eens 

• Oneens 
o Geen antwoord I 

AANBIEDERS 
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Stelling 22 

Doordat het vertrouwen tussen partijen vergroot, worden er meer 

vragen over elkaar en het project gesteld_ 

Eens 

Oneens 

Geen antwoord 

Totaal 

19 

5 

4 

Ontvangers 

10 

2 

2 

Aanbieders 

9 

3 

2 

Daarnaast werden bij de aanvullingen de volgende opmerkingen gegeven: 

Eens : 

Oneens : 

Dat heeft niets met het begrip 'vertrouwen' te maken (ontvanger) , 

Uit de bovenstaande enquête resultaten is af te leiden dat: 

71 % (ontvangers) en 64 % (aanbieders) van de respondenten is het eens met de stelling. Zij 

vinden dat er meer vragen gesteld worden wanneer het vertrouwen groter wordt. 

ONTVANGERS 

14% 

DEens 
. Oneens 
o Geen antwoord 

AANBIEDERS 

21 % 
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Samenwerken door een pro-actieve benadering 

Stelling 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. 

Totaal Ontvangers Aanbieders 

Eens 8 3 5 

Oneens 16 9 7 

Geen antwoord 4 2 2 

Daarnaast werden bij de aanvullingen de volgende opmerkingen gegeven: 

Eens: 

Oneens: 

De overheid gaat nooit voor een enkele private partij. Er moet zich en zekerheid zijn op het 

maatschappelijke rendement (aanbieder). 

In de praktijk blijkt dat individuele lokale partijen het vaak goed doen bij gemeenten (ontvanger); 

Dit hangt af van het project en de kwaliteit van de partijen (ontvanger); 

Met een samenwerking met meerdere partijen zijn er meer belangen en dus kunnen deze elkaar 

tegenwerken (aanbieder) . 

Uit de bovenstaande enquête resultaten is af te leiden dat: 

Juli 2008 

64 % (ontvangers) en 50 % (aanbieders) van de respondenten is het oneens met de stelling. Zij 

vinden dat een individuele partij net zo goed het vertrouwen van een overheidspartij kan krijgen . 

ONTVANGERS 

OEens 
. Oneens 
D Geen antwoord 

65% 
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Stelling 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. 

Totaal Ontvangers Aanbieders 

Eens 20 11 9 

Oneens 3 0 3 

Geen antwoord 5 3 2 

Daarnaast werden bij de aanvullingen de volgende opmerkingen gegeven: 

Eens: 

Oneens: 
Vertrouwen is een absolute voorwaarde, maar bepaalt uiteindelijk niet het succes. Dan gaat het 

toch om expertise, prijs, enz. (aanbieder). 

Uit de bovenstaande enquête resultaten is af te leiden dat: 

79% (ontvangers) en 64 % (aanbieders) van de respondenten is het eens met de stelling. Zij zien 

vertrouwen tussen partijen en in het uiteindelijke resultaat als bepaler voor het succes van de 

samenwerking. 

ONTVANGERS 

21% 

0% r--,...----,..-..,._-..1 
r Eens 
• Oneens 

o Geen antwoord 

AANBIEDERS 
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Dit was de laatste stelling van deze enquêtel 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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VI. Bijlage V: Herkomst speelkaarten PAB-spel 

Kenmerk Herkomst 

Resulterend uit maatregel 1 Pro-actief deelnemen 

Reactief deelnemen 

(Vertrouwelijke) informatie delen 

(Vertrouwelijke) informatie voor jezelf houden 

Pushen van het proces 

Snel werken 

Meegaan in het teamtempo 

Feedback geven 

Vragen stellen 

Transparantie in rolverdeling 

Transparantie in prioriteiten 

Opmerkingen geven 

Transparantie in doelen 

Iedereen voor het gezamenlijke doel 

Draagvlak creëren 

Vertrouwen in de andere partij 

leder voor zichzelf werken 

Vertrouwen op verleden 

Vertrouwen op heden 

Financieel rendement creëren 

Maatschappelijk rendement creëren 

Opbouwende kritiek geven 

Gezamenlijk rekenen 

Gezamenlijk de uitkomsten bespreken 

Vrij praten 

Op je woorden letten 

Praten over eigen belang 

leder voor het eigen doel werken 

Praten over teambelang 

Veel risico: hoger rendement 

Weinig risico: minder rendement 

Samenwerkingsovereenkomst opstellen 

1 Projectorganisatie opstellen 

Sturen vanuit overheid 

Sturen vanuit de markt 
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Resulterend uit maatregel 1 

Resulterend uit maatregel 2, 10, 11 & 15 

Resulterend uit maatregel 2, 10, 11 & 15 

Resulterend uit maatregel 3 

Resulterend uit maatregel 3 

Resulterend uit maatregel 3 

Resulterend uit maatregel 4 

Resulterend uit maatregel 4, 7 & 16 

Resulterend uit maatregel 5 

Resulterend uit maatregel 6 

Resulterend uit maatregel 7 

Resulterend uit maatregel 8 

Resulterend uit maatregel 8 & 9 

Resulterend uit maatregel 8 & 12 

Resulterend uit maatregelS, 13, 14, 16 & 17 

Resulterend uit maatregel 10 

Resulterend uit maatregel 14 

Resulterend uit maatregel 14 

Resulterend uit omgedraaide maatregel 1 

Resulterend uit omgedraaide maatregel 2 

Resulterend uit de invloedsfactor communicatie 

Resulterend uit de invloedsfactor communicatie 

Resulterend uit de invloedsfactor communicatie 

Resulterend uit de invloedsfactor communicatie 

Resulterend uit de invloedsfactor communicatie 

Resulterend uit de invloedsfactor meerwaarde 

Resulterend uit de invloedsfactor meerwaarde 

Resulterend uit de invloedsfactor meerwaarde 

Resulterend uit overleg met de gebruiker 

Resulterend uit overleg met de gebruiker 

Resulterend uit overleg met de gebruiker 

Resulterend uit overleg met de gebruiker 

Resulterend uit overleg met de gebruiker 

Resulterend uit overleg met de gebruiker 
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Strikte afspraken maken 

Vrijblijvend werken 

Hoge kwaliteit nastreven 

Zorgvuldig werken 

Kritisch zijn 

Denken stimuleren 

Doen stimuleren 

Dubbele agenda's onderhouden 

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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Resulterend uit overleg met de gebruiker 

Resulterend uit overleg met de gebruiker 

Resulterend uit overleg met de gebruiker 

Resulterend uit overleg met de gebruiker 

Resulterend uit overleg met de gebruiker 

Resulterend uit overleg met de gebruiker 

Resulterend uit overleg met de gebruiker 

Resulterend uit overleg met de gebruiker 

Resulterend uit overleg met de gebruiker 

Resulterend uit overleg met de gebruiker 

Resulterend uit overleg met de gebruiker 

Resulterend uit overleg met de gebruiker 

Resulterend uit overleg met de gebruiker 

Resulterend uit overleg met de gebruiker 

Resulterend uit overleg met de gebruiker 

Resulterend uit overleg met de gebruiker 

Resulterend uit overleg met de gebruiker 
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VII_ Bijlage VI: De spelinstructies voor de spelleider 

Het PAB-spel: Instructies voor de spelleider 

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 

voor 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 daamaast 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; 

- nap-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 nap-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 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? 

Eva/uatie 

Vervolgens 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. 



Samenwerken dooreen pro-actieve benadering 

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 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 . 
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Belangrijke aandachtspunten: 

• 

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 goed 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 goed 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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