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Abstract 
This master's thesis serves for the conclusion of the terminal project, performed in the mastertrack 
'Construction Technology', which is part of the master's course 'Architecture, Building & Planning' 
at Eindhoven University of Technology. 
The objective of this survey is to formulate guidelines and also to supply a tooi for building 
contractor BAM Utiliteitsbouw BV. With these results, BAM Utiliteitsbouw BV should be able to 
initiate a partnership in the future more easily. Ta reach this objective, there has been tied up a 
study of literature, an analysis of practical experiences with partnering and interviews with persons 
from different companies in the commercial and industrial building industry. 

The "problem", which was the immediate cause to do this survey, was an indistinct at BAM 
Utiliteitsbouw BV concerning a way of co-operating with suppliers. This specific farm of co
operation taak place twice at BAM Utiliteitsbouw BV, but there still exists a lack of information 
about this kind of co-operation within this company. The two specific examples concerned co
operations with suppliers with the aim to achieve collective success. Success in the form of an 
effective project by a successful co-operation. A first literary study proved that the specific 
characteristics of these two examples are similar to specific characteristics of partnerships. Sa it is 
plausible that the two analysed examples were indeed examples of partnering. 
The success of the two examples was perhaps nat a coincidence. Farmer studies proved that, in 
modern times, building contractors expect products and services against good conditions for low 
prices. The threat of this procedure - award suppliers only by price - is that a co-operative culture 
arises, where companies fight against each other rather than work together. This culture results in 
a lack of confidence, which might result in unsuccessful projects. And this subsequently results in a 
lossof quality and therefore a loss for every participating company. 
The success factors of these two examples has shown a salution for problems in the way building 
contractors purchase products and services: At this moment, building contractors in the commercial 
and industrial building sector are too much focused on lowest price when they purchase products 
and services from suppliers. The consequence of this way of acting is that a successtuf project 
outcome and a successtuf co-operation faits tot appear. 

Ta meet the survey's objective - formulate guidelines - there has been searched for the critica! 
success factors for BAM Utiliteitsbouw BV to partner successfully in the future, at the level of a 
building project. The critica! success factors imply the required conditions for BAM Utiliteitsbouw 
BV to partner successfully. The main question is concluded as follows: Which partnering within 
projects is contributive to BAM Utiliteitsbouw and what are the critica/ success factors? 

Ta give an answer to the main question of this survey, there has been made a step-by-step action 
plan. Every step corresponds with one are more central questions of the survey: 

1 . define the starting points of this survey; 
2. abserve and conclude the critica! success factors for partnering from practice; 
3. define the suitable way of partnering for BAM Utiliteitsbouw BV; 
4. define the additional conditions for BAM Utiliteitsbouw BV to cooperate successfully. 

Step 1: 
In the early nineties, a pressure on casts, time and quality led to a trend of putting out jobs. Many 
producing companies focused on their care businesses and tendered the rest of the work, including 
research, development and design, to other specialized companies. In this period, terms like co
makership and partnership were created. A partnership is thus a co-operation: 

between two ar more companies; 
focused on realizing collective objectives; 
including sharing of information, risks and casts and profits. 

Partnering is a special way of working together. In the building industry, the way companies work 
tagether depends on how work is outsoureed by the elient This implies that the way a elient puts 
out the design, calculation, construction and sametimes also maintenance, financing and operation 
of work for other companies, has a consequence for the way companies co-operate. The way 
clients put their work out, can be classified in two types: on the one hand the outsourcing package 



and on the other hand the organizational farm in which building companies operate. Bath types 
include a direct contractual relationship between building contractors and suppliers. This 
relationship is created by the demand for products and services, tagether called the need for 
purchasing. 

Step 2: 
The analysis of a couple of practical experiences with partnering has resulted in a number of terms 
which have contributed to the specific successes of the examples. A certain number of these terms 
are critica!, which means that they determine the reached success. Others were nat critica! but did 
actually contribute to the success. 

Step 3: 
In literature, partnerships are divided in different ways. In essence there are two types of 
partnerships which can be applied in the commercial and industrial building industry: the so-called 
supp/ier-parlnerships and projectparlnerships. The main difference between these types is the 
length of the co-operation. Supplier-partnerships are long-term relationships with suppliers, 
projectpartnerships last for the length of a certain project. This survey focuses on 
projectpartnerships. Because projectpartnerships have more ways of manifestation in the 
commercial and industrial building industry, there has been made a split into: 

demand-driven projectparlnerships; 
supply-driven projectparlnerships. 

This survey concentrales on the second farm, supply-driven projectpartnerships. This kind of 
partnership consists of a once-only co-operation between a supply oriented company, such as a 
building contractor, and one are more suppliers. The main objective of this kind of co-operation is 
to reach an exceptional project result in terms of cast reduction, quality and process improvements 
and product development. 

Step 4: 
Additional to the above-mentioned, there's also been looked closely into the way building 
contractors and suppliers co-operate. Because good co-operation is a critica! condition for 
partnerships, there's been searched for additional critica! success factors for a successful co
operation. The results come from farmer surveys and also, especially for this survey, interviews 
with suppliers. This analysis proved that a good confidence relationship and mutual equality 
delermine the success of partnering. 

The conclusion of this survey answers the main question above. The critica! success factors for 
BAM Utiliteitsbouw BV to partner successfully at the level of a project are: 

1. competent and involved employees; 
2. sharing knowledge and information with the partner(s); 
3. a good way to communieale in well known roll patterns; 
4. a good confidence relationship with the partner(s); 
5. a large and/or complex (part of a) building project; 
6. a hierarchical equal attitude to the partner(s); 
7. a proactive attitude of all parties; 
8. striving for colleelive success; 
9. invalving the partner(s) timely. 

With the results of the survey there has been developed a unique product. This product consists of 
an options model (a multi-criteria analyse) and three supplementary step-by-step plans. With the 
outcome of the options model, a user obtains a recommendation of the best way he/she should 
purchase produels and services, depending on the characteristics of the own organization and the 
building project. The main intention of this options model is to provide the user with an insight to the 
choice's possibilities in purchasing products and services. Next to projectpartnering, the two other 
possible purchasing methods in the options model are also for BAM Utiliteitsbouw BV camman 
known ways of purchasing: purchasing based on a free market approach and purchasing based on 
a preferenee suppliers approach. The options model and the step-by-step plans are integrated into 
a multimedia website. lt can be used as an alternative for the quality management system which is 
used at BAM Utiliteitsbouw BV at this moment. 



Samenvatting 
Dit rapport dient als afsluiting van het afstudeerproject en wordt uitgevoerd binnen de specialisatie 
Construction Technology, dat deel uitmaakt van de Masteropleiding Architecture, Building & 
Planning aan de Technische Universiteit Eindhoven. 
Het doel van dit afstudeeronderzoek is het formuleren van richtlijnen voor én aanreiken van een 
hulpmiddel aan BAM Utiliteitsbouw BV om succesvol te gaan partneren op projectniveau. Voor het 
bereiken van dit doel is een literatuuronderzoek afgerond, zijn verschillende cases en toepassingen 
uit de praktijk geanalyseerd en hebben er gesprekken plaatsgevonden met verschillende personen. 

Het "probleem" dat aanleiding gaf tot het verrichten van dit onderzoek vormt een onduidelijkheid 
bij BAM Utiliteitsbouw BV ten aanzien van een vorm van samenwerken . Een vorm die reeds bij 
twee projecten is toegepast, maar waar verder weinig informatie binnen het bedrijf over aanwezig 
is. De twee situaties betroffen samenwerkingen waar BAM Utiliteitsbouw BV een samenwerking is 
aangegaan met toeleverende partijen, met als doel het bereiken van gezamenlijk succes in de 
vorm van een succesvol project en samenwerking. Uit een eerste literatuurverkenning blijkt dat 
deze kenmerken overeenkomen met de belangrijkste kenmerken van partnerships. 
Het succes van deze samenwerking is wellicht niet eens zo toevallig . Uit eerdere studies blijkt dat 
een bouwonderneming tegenwoordig producten en diensten verwacht tegen goede voorwaarden 
en een zo laag mogelijke prijs. Het gevaar van deze handelwijze - selecteren op prijs - is dat er een 
samenwerkingscultuur ontstaat waarin men tegen elkaar vecht in plaats van met elkaar 
samenwerkt. Het vertrouwen in elkaar neemt af, wat ten koste gaat van het eindresultaat. Dit 
resulteert in kwaliteitsverlies en dus een verlies voor alle betrokken partijen. Het succes achter de 
samenwerking is dus indirect een oplossing voor problemen die momenteel spelen op het gebied 
van inkoop bij bouwondernemingen: Er wordt door bouwondernemingen in de utiliteitsbouw te veel 
ingekocht op basis van (laagste) prijs. De consequentie hiervan is dat men doorgaans niet tot het 
beste (gezamenlijk) resultaat komt op prijs- en kwaliteitsniveau. 

Om het doel te bereiken, namelijk het aanreiken van richtlijnen, is er gekozen om de kritieke 
succesfactoren te bepalen waaraan BAM Utiliteitsbouw BV moet voldoen om te gaan partneren op 
projectniveau. Deze factoren impliceren waaraan voldaan moet worden om adequaat te kunnen 
partneren . De hoofdvraag van dit onderzoek levert een bijdrage aan het verwezenlijken van de 
doelstelling, en is: Welke vorm van partnering leent zich voor BAM Utiliteitsbouw BV om te 
gaan partneren op projectniveau en wat zijn hierbij de kritieke succesfactoren? 

Om deze hoofdvraag te beantwoorden is een viertal stappen genomen, die elk in verband staan 
met één of meerdere centrale onderzoeksvragen : 

1. het bepalen van de uitgangspunten voor dit onderzoek; 
2. het signaleren van kritieke succesfactoren in de praktijk; 
3. het bepalen van de geschikte partnervorm voor BAM Utiliteitsbouw BV; 
4. het bepalen van aanvullende voorwaarden om succesvol samen te werken. 

Stap 1: 
Begin jaren '90 zorgden kosten-, tijds- en kwaliteitsdruk tot een trend naar uitbesteding. Veel 
producerende bedrijven concentreerden zich op hun kernactiviteiten en besteedden de rest, 
inclusief ontwikkeling en ontwerp, uit aan gespecialiseerde toeleveranciers . In deze periode 
"ontstonden" begrippen als co-makership en partnership. Een partnership is een samenwerking: 

tussen twee of meer partijen; 
gericht op het realiseren van gezamenlijke doelen; 
waarbij sprake is van het delen van informatie, risico's en kosten en opbrengsten . 

Partneren betreft een speciale vorm van samenwerken . Binnen de bouwnijverheid hangt de wijze 
waarop wordt samengewerkt direct af van de uitbestedingsvorm, oftewel de wijze waarop een 
opdrachtgever het werk aan anderen over laat. Dit houdt in dat de uitbestedingsvorm de wijze is 
waarop de opdrachtgever het werk laat ontwerpen, berekenen, uitvoeren en in sommige gevallen 
laat onderhouden, financieren en exploiteren. Uitbestedingsvormen kunnen worden onderverdeeld 
naar enerzijds het uitbestedingspakket en anderzijds de bouworganisatievorm. Binnen de 
verschillende uitbestedingsvormen is er doorgaans sprake van een directe contractuele relatie 



tussen bouwondernemingen en toeleverende partijen. Deze relatie komt voort uit de vraag naar 
producten en diensten, ofwel de inkoopbehoefte. 

Stap 2: 
De analyse van praktijkvoorbeelden van partnerships heeft geresulteerd in factoren die hebben 
bijgedragen aan het succes van de betreffende samenwerkingen. Een aantal van deze factoren is 
kritiek, dus bepalend geweest voor het behaalde succes, en een aantal blijkt niet kritiek, maar 
hebben wel bijgedragen aan het succes. 

Stap 3: 
In de literatuur worden partnerships op verschillende manieren gecategoriseerd .. Hoofdzakelijk zijn 
er twee soorten partnerships in de utiliteitsbouw, de supplier-partnerships en projectpartnerships. 
Het verschil tussen beide partnerships is de duur van de samenwerking. De eerste vorm betreft 
een langdurige samenwerking met een toeleverende partij, de tweede vorm een projectmatig 
samenwerkingsverband. In dit onderzoek staat projectpartnering centraal. Echter, omdat uit dit 
onderzoek is gebleken dat projectpartnerships meerdere verschijningsvormen kent, is een nieuwe 
tweedeling gemaakt van, in de utiliteitsbouw voorkomende, projectpartnerships: 

demand-driven projectpartnerships; 
supply-driven projectpartnerships. 

Dit onderzoek richt zich op de tweede vorm van projectpartnering, de zogenaamde supply-driven 
projectpartnerships. Bij deze vorm wordt er een eenmalige samenwerking aangegaan tussen een 
opdrachtnemende partij, zoals een bouwonderneming, en één of meerdere toeleveranciers. Het 
doel van dit samenwerkingsverband is het bereiken van een buitengewone projectprestatie door 
middel van kostenreductie, kwaliteitsverbetering, procesverbetering en/of productontwikkeling. 

Stap 4: 
Aanvullend op deze factoren is onderzoek gedaan naar de relatie tussen bouwondernemingen en 
toeleveranciers. Daar is gebleken dat een goede samenwerkingsrelatie van belang is om te 
kunnen partneren, is deze relatie nader geanalyseerd en is aangegeven welke factoren bepalend 
zijn voor een succesvolle samenwerking. Deze analyse komt voort uit eerdere verrichte studies én 
een aantal gehouden interviews onder toeleverende partijen in de utiliteitsbouw. Uit deze analyse 
blijkt dat een goede vertrouwensrelatie en een gelijkwaardige houding bepalend zijn voor het 
succesvol uitoefenen van een partnership. 

Met behulp van de onderzoeksresultaten is een antwoord gegeven op de onderzoekshoofdvraag; 
de conclusie van dit onderzoek. De kritieke succesfactoren voor BAM Utiliteitsbouw BV om te 
gaan partneren op projectniveau zijn: 

1. bekwaam en betrokken personeel; 
2. delen van kennis en informatie met de partner; 
3. goed communiceren en samenwerken in bekende rolpatronen; 
4. goede vertrouwensrelatie met de partner(s); 
5. groot en/of complex project( onderdeel); 
6. hiêrarchisch gelijkwaardige houding ten opzichte van de partner(s); 
7. proactieve houding bij alle partijen; 
8. streven naar gezamenlijk succes; 
9. tijdig inschakelen van partner(s). 

Met behulp van de bevindingen van dit onderzoek is een product ontwikkeld. Dit product bestaat 
uit een keuzemodel (een multicriteria-analyse) en drie stappenplannen. Met het keuzemodel 
verkrijgt de gebruiker, op basis van kenmerken/eigenschappen van de eigen organisatie én het 
betreffende projectonderdeel, een aanbeveling voor de, voor de betreffende situatie, meest 
passende inkoopbenadering. De bedoeling van het invullen van het keuzemodel is dat de 
gebruiker een beter inzicht krijgt in de keuzemogelijkheid tussen de te volgen inkoopbenaderingen. 
De "inkoopbenaderingen" die zijn opgenomen in het keuzemodel én waarvoor een stappenplan is 
ontwikkeld zijn, naast projectpartnering, ook de binnen BAM Utiliteitsbouw BV toegepaste 
inkoopbenaderingen op basis van een vrije marktbenadering en voorkeur(keuze)benadering. 
Deze twee producten zijn geïntegreerd in een website en wordt als alternatief voor het huidige 
kwaliteitsmanagementsysteem aangeboden. 



Voorwoord 
Voor u ligt de eindstudie van het afstudeerproject, ter afsluiting van de specialisatie Construction 
Technology. Deze specialisatie is onderdeel van de Masteropleiding Architecture, Building & 
Planning aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het afstudeertraject is een vervolg op het 
stagetraject, masterproject 4, waarin middels participerend observeren een afstudeeronderwerp 
gevonden moest worden. 

Vanwege een buitengewone belangstelling voor bedrijfskundige processen is op zoek gegaan naar 
een bedrijf in de bouwsector waar een bedrijfskundig proces kon worden geanalyseerd. Tijdens de 
stage is uitgebreid kennis gemaakt met het inkoopproces, zoals dat bij een bouwonderneming in 
de utiliteitsbouw, BAM Utiliteitsbouw BV, plaatsvindt. Op basis van een aantal gesprekken met 
betrokken personen binnen BAM Utiliteitsbouw BV regio Utrecht en begeleiders aan de universiteit, 
is gekozen om voor het afstuderen verder onderzoek te doen naar partnershiprelaties. 

Het onderwerp van deze afstudeeropdracht betreft projectpartnerships. Projectpartnerships zijn 
projectgebonden samenwerkingsverbanden tussen deelnemende partijen in het bouwproces. Bij 
deze samenwerkingen probeert men , op basis van wederzijds vertouwen, gezamenlijke doelen te 
realiseren . Dit onderzoek richt zich op deze samenwerkingsverbanden en dan in het bijzonder op 
partnerships die door BAM Utiliteitsbouw BV kunnen worden geïnitieerd. De hoofdvraag die voor 
dit onderzoek is gesteld, betreft de vraag wat de kritieke succesfactoren voor BAM Utiliteitsbouw 
BV zijn om te gaan partneren. In dit rapport zal het onderwerp partnerships uitgebreid aan de orde 
komen, maar ook andere relevante aspecten die te maken hebben met dit onderwerp. Zo worden 
de verschillende uitbestedingsvormen in de utiliteitsbouw behandeld, evenals het inkoopproces en 
de rol van de toeleverende partijen in de utiliteitsbouw. 

De afgelopen 11 maanden heb ik met veel plezier gewerkt aan dit onderzoek. Het onderwerp boeit 
mij nog steeds enorm. Ik ben ervan overtuigd dat projectpartnering voor BAM Utiliteitsbouw BV een 
uitstekende manier is om betere resultaten te behalen . Zowel het bestuderen van theorie en cases 
als het afnemen van interviews bij verschillende ondernemingen heb ik met veel plezier gedaan . 

Voor het maken van dit rapport ben ik een aantal personen dank verschuldigd. Zonder hen zou ik 
niet te weten zijn gekomen wat ik op dit moment wel weet en niet zo ver zijn gekomen als waar ik 
nu beland ben . Allereerst wil ik mijn afstudeerbegeleiders bedanken voor hun medewerking: 
Frits Scheublin , hoogleraar Construction Technology en tevens hoofdbegeleider en David Meijer, 
docent uitvoeringstechniek en tevens afstudeerbegeleider, voor het geven van opbouwende kritiek, 
advies en goede suggesties. Gerrit te Hoonte, adjunct-directeur en hoofd bouwbureau en Jan Peet, 
inkoper bij BAM Utiliteitsbouw BV regio Utrecht voor het beschikbaar stellen van een werkplek en 
het geven van advies en opbouwende kritiek tijdens de afstudeerstage. 
Twee personen wil ik in het bijzonder bedanken: Martin Vissers, docent uitvoeringstechniek, voor 
zijn vrijwillige bijdrage aan dit onderzoek op onderzoeksmethodologisch gebied én Wim de Kruijf, 
projectleider bij BAM Strategie Sourcing BV voor zijn verhelderende uitleg over het wel en wee van 
inkopen binnen Koninklijke BAM Groep NV en het beschikbaar stellen van bruikbare informatie. 
Daarnaast wil ik die personen bedanken die mij de gelegenheid hebben gegeven om een interview 
af te nemen in het kader van dit onderzoek. Hun inzicht in bedrijfsprocessen en samenwerkings
relaties én vaak ook uitgesproken mening hebben mij veel bruikbare informatie verschaft. Dankzij 
hun belangstelling en enthousiasme was het werken aan dit onderzoek een ontzettend prettige, 
leuke en uitdagende klus. Tot slot wil ik de familie Wagenaar bedanken voor tekstuele correcties 
en suggesties. 

Eindhoven, donderdag 1 maart 2007 
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1 Inleiding 

1.1 Introductie 
Dit onderzoek is uitgevoerd bij BAM Utiliteitsbouw BV in de periode april 2006 tot en met februari 
2007. Het onderzoek vormt een vervolg op het stagetraject bij dezelfde onderneming in de periode 
oktober 2005 tot en met maart 2006. Tijdens dit stagetraject is een probleem gesignaleerd dat 
aanleiding gaf tot dit onderzoek. 

Het resultaat van dit onderzoek is een reeks van richtlijnen, waarmee BAM Utiliteitsbouw BV in de 
toekomst in staat wordt geacht om te kunnen partneren op projectniveau. Gezien de actualiteit van 
dit thema en de opkomst van nieuwe vormen van samenwerken in de bouw is het resultaat van dit 
onderzoek niet alleen interessant voor BAM Utiliteitsbouw BV, maar wellicht ook voor andere 
betrokken partijen in de utiliteitsbouw. 

De wijze waarop ik tot deze richtlijnen ben gekomen, komt in de komende hoofdstukken uitgebreid 
aan bod. Ik wens u veel leesplezier toe en hoop dat het resultaat bruikbaar is. 

1. 2 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt het probleem uiteengezet, vindt er een afbakening van het onderzoek plaats 
en wordt het gewenste resultaat beschreven. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de onderzoeksmethodologie, ofwel de wijze waarop dit onderzoek 
wordt uitgevoerd, beschreven . In dit hoofdstuk worden de centrale vragen geformuleerd die 
moeten bijdragen aan de beantwoording van de onderzoeksvraag en het bereiken van de 
doelstelling. Daarnaast komen in dit hoofdstuk de onderzoekssoort, onderzoeksstrategie en de 
wijze van dataverzameling en data-analyse aan bod. 

In hoofdstuk 4, het theoretische kader, worden middels het beantwoorden van de eerste vier 
centrale vragen van dit onderzoek, de uitgangspunten voor het vervolg vastgesteld . 

Hierna wordt in het hoofdstuk onderzoeksresultaten, hoofdstuk 5, antwoord worden gegeven op de 
centrale vragen van dit onderzoek. Het beantwoorden van deze vragen geschiedt op basis van het 
analyseren van praktijkcases, bestaande informatie en het houden van interviews. 

Op basis van de onderzoeksresultaten zal in hoofdstuk 6 een antwoord worden gegeven op de 
hoofdvraag van dit onderzoek. 

Met behulp van de uitkomsten van dit onderzoek, zoals vastgelegd in de conclusie in hoofdstuk 6 , 
komt in hoofdstuk 7 het instrument aan bod dat speciaal voor dit onderzoek is ontworpen. 

In hoofdstuk 8 ten slotte wordt teruggekeken op het afstudeertraject Hier komt de waarde van het 
onderzoek aan bod en wordt kritisch teruggeblikt op de aanpak van de onderzoeker. 
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2 Analyse en diagnose 
Het afstudeerproject binnen de specialisatie 'Construction Technology', dat deel uitmaakt van de 
Masteropleiding 'Architecture, Building & Planning ' aan de TU/e, is het vervolg op masterproject 4. 
In dit project, ook wel 'Project op locatie' genoemd, moet via participerend observeren een proces 
of object gedurende 14 weken bestudeerd worden. Het proces dat destijds geobserveerd is betreft 
het inkoopproces binnen BAM Utiliteitsbouw BV. Het resultaat van masterproject 4 diende als 
voedingsbodem voor het afstudeerproject. Op basis van gesignaleerde problemen is een plan 
ontwikkeld om het betreffende probleem of knelpunt op te lossen . Het gesignaleerde probleem is 
geformuleerd naar aanleiding van een analyse van twee projecten binnen BAM Utiliteitsbouw BV. 
Deze analyse maakte deel uit van de analyse van het inkoopproces binnen BAM Utiliteitsbouw BV. 

Allereerst vindt een analyse plaats van het inkoopproces op basis van literatuur en een observatie 
van het inkoopproces bij BAM Utiliteitsbouw BV. Vervolgens wordt ingegaan op dat wat uiteindelijk 
aanleiding heeft gegeven tot dit onderzoek, namelijk het probleem dat tijdens de analyse van het 
inkoopproces bij BAM Utiliteitsbouw BV is waargenomen. 

2.1 Analyse van het inkoopproces 
In de literatuur wordt het inkoopproces op verschillende wijzen gedefinieerd . Telgen (1994) 
benadert inkoop vanuit een breed standpunt: 'Inkoop bevat alle activiteiten waar een externe 
factuur voor wordt verkregen.' Inkoop is dus een bedrijfsproces dat zorg draagt voor het 
beschikbaar stellen van producten en diensten waar een factuur van derden of interne leveranciers 
tegenover staat. Braun (1986) ziet inkoop als de bedrijfsfunctie die zorg draagt voor de benodigde 
grondstoffen , hulpstoffen en producten. Daarbij is het van belang dat deze goederen op het juiste 
tijdstip , in de vereiste hoeveelheden en in de juiste kwaliteit aanwezig zijn tegen de laagste kosten. 
In het inkoopbeleid staat men voor beslissingen ten aanzien van welke kwaliteiten ingekocht 
moeten worden, de bestelgrootte, de bestelfrequentie, de noodzakelijke voorraadpositie en de 
leverancierskeuze. Van Weele (1997) voegt hieraan toe dat inkoop een beschikbaarheidaspect 
heeft, namelijk ervoor zorgen dat de gevraagde goederen in de juiste hoeveelheid in de juiste 
kwaliteit en hoeveelheid op tijd ter beschikking van de aanvrager komen. Daarnaast kent het 
inkopen een commercieel aspect, men moet ervoor zorgen dat dit gebeurt tegen de laagst 
mogelijke kosten. De definitie voor het inkoopproces die hier wordt aangehouden is: 

'Het inkoopproces betreft een bedrijfsproces, waarbij de benodigde grondstoffen , hulpstoffen 
en producten in de juiste hoeveelheid én op tijd ter beschikking van de aanvrager komen , 
tegen de laagst mogelijke kosten' (Van Weele, 1997). 

In dit hoofdstuk over de inkoopfunctie wordt er kort stilgestaan bij het inkoopproces. de te 
onderscheiden inkoopsituaties en inkoopdimensies. Tevens worden de verschillende leveranciers
strategieën behandeld. 

2.1.1 De zes inkoopstappen 
Van Weele (1997) verschaft een brede oriëntatie op het gebied van inkopen. 'De inkoopfunctie 
betreft het van externe bronnen betrekken van alle goederen en diensten die noodzakelijk zijn voor 
de bedrijfsuitoefening , de bedrijfsvoering en de instandhouding van het bedrijf tegen de voor de 
organisatie meest gunstige voorwaarden . Derhalve omvat de inkoopfunctie de verantwoordelijkheid 
voor het doen voeren van het inkoopproces.' Het inkoopproces bestaat volgens Van Weele (1997) 
uit een zestal activiteiten: 

1. het specificeren van datgene wat gekocht moet worden; 
2. het selecteren van de meest geschikte leverancier; 
3. het contracteren van de leverancier inclusief het onderhandelen over de condities; 
4. het daadwerkelijk bestellen van de benodigde goederen; 
5. het bewaken van de levering; 
6. de ordernazorg en evaluatie. 
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Figuur 1 geeft een overzicht van de zes inkoopstappen met bijbehorende deelfuncties. Het 
inkoopproces kan worden onderverdeeld in twee inkoopfuncties, namelijk de initiële, ook wel 
tactische inkoopfunctie, en de beste/functie, ook wel operationele inkoopfunctie genoemd. De 
eerste drie stappen uit het inkoopproces, te weten het specificeren, selecteren en contracteren 
beslaan de initiële inkoopfunctie. De laatste drie stappen, het bestellen, bewaken en nazorg 
behoren tot de bestelfunctie. 

Leveranciers 
Database 

Figuur 1: Het inkoopproces (Telgen, 1994) 

Levtr.anciers 
Beoordeling 

Prestatiemeting !+-----------------, 

4. Bestelten 

2.1.2 Inkoopsituaties en inkoopdimensies 
In lang niet alle gevallen worden alle stappen in het inkoopproces doorlopen. Dit gebeurt slechts in 
het geval van een eerste aanschaf van een product en/ of dienst. Van Weele ( 1997) onderscheidt 
drie verschillende inkoopsituaties: 

1. de rechtstreekse herhalingsaankoop; 
2. de gewijzigde herhalingsaankoop; 
3. de new-task-situatie. 

Rechtstreekse herhalingsaankoop 

Gas. water, Schoonmaak· Bulk· 
elektra middelen chemicalièn 

Kantoorbeno- Reservedelen 

digdheden 

Gewijzigde herhalingsaan koop 

Stoffering Koeriers
diensten 

Bedrijfsaulo's 

Elektronische 
componenten 

Computer· 

terminals 

Figuur 2.· De drie verschillende inkoopsituaties (Van Weefe, 1997) 

New·task-situatie 

Computers Gebouwen 

Communicatie- Productie -
systemen installaties 

De uitvoering van de inkoopfunctie behoort niet alleen toe aan de inkoopafdeling , maar ook aan 
andere geledingen binnen een organisatie. Een onderzoek van VanWeeleen Van Hespen (1987) 
toont aan dat de betrokkenheid van de inkoopafdeling over het geheel genomen het grootst is bij 
de inkoop van indirecte goederen, zoals reservedelen, bureauaccessoires en werkkleding. Bij 
productiegebonden goederen, zoals grondstoffen, hulpstoffen en halffabrikaten, ligt deze 
betrokkenheid wat lager. Bij investeringsgoederen, zoals gebouwen, productiemachines, auto's en 
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installaties is de betrokkenheid van de 
inkoopafdeling significant lager dan bij indirecte 
en productiegebonden goederen. In het 
algemeen speelt de inkoopafdeling met name 
bij de laatste drie inkoopstappen binnen het 
inkoopproces een rol. Wanneer er offertes 
moeten worden aangevraagd en geëvalueerd , 
dan neemt de rol van de inkoper toe. 
Binnen de inkooptaak wordt er onderscheid 
gemaakt tussen vier inkoopdimensies, ofwel 
vier aspecten waarop een inkoopfunctie 
betrekking heeft. Volgens Van Weele (1997) 
kent de uitvoering van een inkooptaak de 
volgende vier dimensies: 

1. een technische dimensie; 
2. een commerciële dimensie; 
3. een logistieke dimensie, 
4. een administratieve dimensie. 

Oriëntatiesoorten 

Of alle vier de inkoopdimensies tot de inkoop

Technische dimensie 

· Vaststellen specifi~aties in te 
kopen goederen en diensten 

·Doorlichting kwaliteltsorganlsatie 
van leveranciers 

• Waarde·analyse 
· Kwaliteitsbewaking 
· Leverancierskeuze 
• Opstellen van het contract 

Logistieke dimensie 

· Optimaltseren van de 
bestelpolitiek in samenwerking 
met voorraadbeheer 

· Expedlting en orderbewaking 
• lngangscontrote 
·Controle 
leveringsbetrouwbaarheid 
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Commerciële dimensie 

~Marktonderzoek 

~Beursbezoek 

~Aanvragen en evalueren van 
offertes 

· Onderhandelen met leveranciers 

Administratieve dimensie 

· Archiveren 
leveranciersdocumentatie 

· Orderbeheer 
· Controle op betaling aan 
leverancier 

Figuur 3: De vier inkoopdimensies (Van Weele, 1997) 

afdeling behoren én of de inkoopafdeling weinig tot veel verantwoordelijkheden krijgt toevertrouwd, 
hangt af van de visie van het management. Van Weele (1997) onderscheidt vier oriëntatiewijzen: 

1. Uitvoerendeladministratieve oriëntatie 
In deze situatie is het de taak van de inkoper om bestelorders af te wikkelen en erop toe te 
zien dat leveranciers tijdig leveren. Hierbij staat het veilig stellen van de inkoopbehoefte 
voorop. 

2. Commerciële oriëntatie 
Als er sprake is van een commerciële oriëntatie, dan is het management zich ervan bewust 
dat er met de inkoop van materialen een grote hoeveelheid geld is gemoeid. Dit resulteert 
vaak in een overdreven aandacht voor lage inkoopprijzen en het bedingen van kortingen. 

3. Logistieke oriëntatie 
De inkoopfunctie wordt in deze situatie met name beoordeeld op de mate waarin inkopers 
erin slagen de korte en lange termijn inkoopbehoeften veilig te stellen . Deze beoordeling 
geschiedt hoofdzakelijk op basis van prestatie-indicatoren op het gebied van logistiek en 
kwaliteitszorg . 

4. Strategische oriëntatie 
Een strategische oriëntatie kenmerkt zich door een visie waarbij men inkoop als een 
bedrijfsactiviteit ziet die bijdraagt aan de versterking van de concurrentiepositie van de 
onderneming op haar eindmarkten. In het geval van een strategische oriëntatie is de 
inkoopfunctie veelal opgenomen in een strategisch ondernemingsplan, waarin behalve 
kostenreductie ook aandacht wordt besteed aan de inkoopbehoeften van de onderneming 
op de lange termijn. Ook het vroegtijdig betrekken van leveranciers, met als doel het 
profiteren van hun knowhow om tot de ontwikkeling van nieuwe producten en processen te 
komen, is een voorbeeld van deze visie. 

2.1.3 Leveranciersstrategieën 
Vanuit het inkopersperspectief wordt doorgaans, alvorens in te kopen, een leveranciersstrategie 
ontwikkelt. Bij het ontwikkelen van een leveranciersstrategie staat de analyse van de huidige 
situatie centraal. Kraljic (1983) beschrijft een inkoopportfolio-analyse. Bij deze analyse wordt er 
naar twee aspecten toe geanalyseerd. Allereerst wordt de invloed van een bepaald product op het 
financiële resultaat van de onderneming bepaald. Des te meer geld er met de aankoop van een 
product gemoeid is en/of des te hoger het aandeel van het product in de kostprijs is, des te hoger 
de invloed op het financiële resultaat zal zijn. Het tweede aspect is de mate van toeleveringsrisico , 
deze is gebonden aan hetzij het product, hetzij de leverancier. Kraljic (1983) onderscheidt vier 
productcategorieën, te weten routineproducten, knelpuntsproducten, hefboomproducten en tot slot 
de strategische producten. Deze producten worden door Van Weele (1997) als volgt omschreven : 

1. Routineproducten 
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'Dit zijn producten die van lage waarde zijn, een lage complexiteit kennen en daarom dus 
inkooptechnisch weinig problemen opleveren.' De producten hebben per eenheid een 
geringe waarde en kennen alternatieven voor wat betreft de levering. In de praktijk vallen 
de meeste producten in deze categorie. 

2. Knelpuntsproducten 
'Deze producten vertegenwoordigen een relatief geringe waarde, maar zijn kwetsbaar wat 
betreft de toelevering; deze kunnen vaak maar bij één leverancier worden afgenomen.' 

3. Hefboomproducten 
'Deze producten worden van 
meerdere toeleverende 
partijen betrokken en verte
genwoordigen een relatief 
hoog aandeel in de kost
prijs. De producten worden 
doorgaans via een aanbes
teding verkregen en voldoen 
aan de functionaliteit die de 
afnemer wenst.' 

4. Strategische producten 
'Deze producten betreffen 
producten die van een 
leverancier worden betrok
ken, waarvan de toeleve
ring, op zowel korte als 
lange termijn , niet zonder 
meer gegarandeerd is en 
die bovendien een belan
grijke waarde vertegenwoor
digen in de kostprijs van het 
eindproduct.' 

Hoog 

Helboomproducten Strategische producten 

•Aittmotlwe leY!Ifilnth>rs · Moellil I< om 1~-wîsselen van 
besdli~r leve.ran~un 

'"''""""j""'' . '"""' ï '"'""" ~ """"' 
I 

ConcuuenileJJeilln~r SamenWIIrking 
Invloed op 
financieel 
resultaat 

Routineproducten Knelpuntsproducten 

• Groolunbod • Monopollslisthe mar\1 
· Grol•dtverSltellaa~ prodlltle~ • IIOJfo811IIHI>arrieleS 

• Bewerkéllfk 

l 
System conrraéllna "e·bHtetr.n VeilflsteU... ltv6rin&• ontwikkelfin 

atttmatrev<!n 
laag 

Laag Hoog 

Toeleveringsrisico 

Figuur 4: De inkoopportfolio naar het idee van Kraljic (Van Wee/e , 1997) 

Strategische producten vormen samen met hefboomproducten doorgaans 80% van de totale 
omzet (Van Weele, 1997). Prijs- en kostenontwikkelingen alsmede ontwikkelingen in de leveran
ciersmarkt dienen daarom nauwlettend te worden gevolgd . Daarbij is het toeleveringsrisico voor 
deze groep producten relatief hoog . 'Voor strategische producten zal het inkoopbeleid primair 
gericht zijn op het nastreven van partnerships met leveranciers. Het doel van een dergelijke relatie 
is te komen tot een grote wederzijdse betrokkenheid op basis van planmatige samenwerking'. 

2.1.4 Het inkoopproces bij BAM Utiliteitsbouw BV 
Tijdens de stageperiode, op de afdeling inkoop van BAM Utiliteitsbouw BV regio Utrecht, is inzicht 
verworven in het inkoopproces zoals dat zich daar afspeelt: 
De zes inkoopstappen: het specificeren, selecteren, contracteren, bestellen, bewaken en nazorg 
en evaluatie, worden bijna allemaal doorlopen. Bij elk project (dat geanalyseerd is) waar een 
reguliere aanbesteding plaatsvindt, wordt er gespecificeerd wat er ingekocht moet worden. Het 
bestek vervult een belangrijke rol in dit proces. In het bestek staat omschreven wat de technische, 
logistieke, juridische en financiële eisen van een bepaald product zijn. Na het specificeren vindt het 
selecteren plaats, dat bestaat uit het selecteren van partijen en aanvragen van offertes. Als alle 
offertes zijn ontvangen dan begint men met het vergelijken van de offertes. Na het specificeren 
komt het contracteren: op basis van de offertevergelijkingen wordt er een contract opgesteld voor 
de betreffende leverancier of onderaannemer. Het opstellen van een contract wordt gedaan door 
de inkoper, het MT-team controleert en accordeert vervolgens het contract. Het bestellen valt 
samen met het opstellen van het contract. In het contract staat omschreven wat er besteld wordt 
en wanneer het geleverd dient te worden. Het bewaken van de voortgang is een taak van de 
inkoper, samen met een projectleider. Nadat het producten/of dienst is geleverd vindt er normaliter 
een evaluatie plaats door de betrokken personen. Tijdens deze evaluatie spelen naast de inkoper 
ook calculatoren, werkvoorbereiders, de projectleider, administrateurs en de uitvoerder een rol. 
Claims en eventueel meer- of minderwerk worden afgehandeld door de projectleider in 
samenspraak met de inkoper. Het bijstellen van de 'approved vendorslist' ten slotte is de taak van 
de inkoper. 
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Bij BAM Utiliteitsbouw BV zijn alle drie de inkoopsituaties herkenbaar, met name de new-task 
situatie en de gewijzigde herhalingsaankoop komen relatief vaak voor. Veelal is er sprake van een 
new-task situatie, waarbij er, op basis van de specifieke eisen die een opdrachtgever stelt, nieuwe 
producten worden ingekocht bij toeleveranciers. Daar er, binnen de wereld van toeleveranciers, 
continu mutaties en prijswijzigingen plaatsvinden, zal BAM Utiliteitsbouw BV altijd eerst moeten 
kijken wat de economisch meest aantrekkelijke aanbieding is voordat een leverancier uiteindelijk 
wordt gecontracteerd. Het feit dat er vooral volgens de new-task situatie ingekocht wordt, heeft 
consequenties voor de wijze waarop BAM Utiliteitsbouw BV hun toeleveranciers benadert. Uit 
gesprekken met betrokkenen is gebleken dat het haast onmogelijk is om voor alle 
projectonderdelen op de hoogte te blijven en inzicht en kennis te hebben van de nieuwste 
ontwikkelingen. BAM Utiliteitsbouw BV is dus bij het inkopen in toenemende mate afhankelijk van 
kennis van toeleverende partijen. Kennis die noodzakelijk is voor een goed en efficiënt proces en 
het realiseren van een kwalitatief goed product. 
Bij BAM Utiliteitsbouw BV speelt de inkoopafdeling dus een belangrijke rol in het inkoopproces. De 
inkoopafdeling heeft tot taak om specificaties vast te stellen van de in te kopen producten, als ook 
het vaststellen van de condities die betrekking hebben op de levering van de in te kopen 
producten. Het afstemmen van leveringen wordt gedaan op basis van beschikbare werkschema's 
en planningen. Het vervolgens verwerken van de inkooporder wordt door zowel de inkoper als de 
administratie afgehandeld. Afhankelijk van de organisatie en de visie van het management, heeft 
de inkoopafdeling een kleine of grote mate van invloed op de oriëntatie binnen de markt. Kortom, 
de inkoopafdeling heeft een veelzijdige functie en wordt, afhankelijk van de bevoegdheden, 
gekenmerkt door een brede oriëntatie. 

2.2 Aanleiding tot onderzoek 
Hierboven staat een analyse van het inkoopproces beschreven, alsmede een beschrijving van het 
inkoopproces zoals dat bij BAM Utiliteitsbouw BV plaatsvindt. Maar wat is nu het gesignaleerde 
probleem dat aanleiding gaf tot het verrichten van dit onderzoek? 

Analyse van twee projecten 

Tijdens de analyse is de wijze waarop is ingekocht tijdens twee projecten kritisch geanalyseerd. De 
projecten die onderwerp van de analyse zijn geweest, zijn het Walterboschcomplex in Apeldoorn 
en Modecentrum Fase I in Almere. Wat opviel was dat bij beide bouwprojecten, telkens voor één 
bepaald onderdeel, sprake is geweest van een samenwerkingsverband met een toeleverancier 
(een partij die producten en/of diensten inbrengt in een project), waarin men gezamenlijk succes 
trachtte te behalen. Succes in de vorm van een, voor beide partijen, commercieel en technisch 
geslaagd project, ofwel een succes op prijs- en kwaliteitsniveau. En beide samenwerkingen 
resulteerden, volgens Jan Peet en Gerrit te Hoonte van BAM Utiliteitsbouw BV, ook in een succes 
voor zowel de bouwonderneming als de toeleverende partijen. De twee voorbeelden resulteerden 
volgens betrokkenen dus in een commercieel en technisch geslaagd project voor beide partijen, 
maar waarom hebben deze voorbeelden geresulteerd in succes en andere samenwerkingen met 
toeleveranciers niet, of in mindere (opvallende) mate? 

Uit een eerdere analyse van het inkoopproces is gebleken dat men binnen BAM Utiliteitsbouw BV 
in de meeste gevallen inkoopt op basis van een zogenaamde traditionele benadering. Een 
benadering die omschreven staat in het kwaliteitsmanagementsysteem (BMS) van BAM 
Utiliteitsbouw BV. Deze inkoopbenadering wordt gekenmerkt door een proces waarin offertes 
worden aangevraagd bij meerdere toeleveranciers, op basis van een nauwkeurige beschrijving van 
de in te kopen producten en/of diensten. De afspraken die vervolgens met de toeleveranciers 
worden gemaakt zijn uniek en alleen geldend voor een specifiek project. Deze inkoopbenadering 
verschilt met de inkoopbenadering zoals bij de twee projecten is toegepast. Immers, in 
tegenstelling tot wat in BMS staat vastgelegd, was er bij beide projecten sprake van een 
samenwerking met een toeleverancier zonder aanvraagproces, met als doel zowel voor de 
bouwonderneming als de toeleverancier een goed resultaat te behalen. 

Het verschil tussen de twee projecten en andere projecten lag in de wijze waarop is samengewerkt 
en niet zozeer de projectgrootte of het moment waarop deze samenwerking heeft plaatsgevonden. 
En dit komt overeen met de conclusie die de heer Peet trok: het succes is behaald dankzij een 
unieke vorm van samenwerken. 
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2.3 Probleemstelling 
De kwestie die vervolgens oprees was waarom er destijds gekozen is voor deze speciale 
benadering. Dat de twee voorbeelden voor zowel BAM Utiliteitsbouw BV als toeleverende partijen 
hebben geresulteerd in succes staat vast. Maar waarom hebben juist deze voorbeelden, waarin 
sprake is geweest van een inkoopbenadering die afweek van de procedure volgens BMS, 
geresulteerd in succes en wat maakte deze benadering zo succesvol? Zowel de auteur als het 
gastbedrijf hadden geen direct antwoord op deze vraag. Het gesignaleerde probleem is zodoende: 

Binnen BAM Utiliteitsbouw BV ontbreekt het aan duidelijkheid omtrent de wijze 
waarop de samenwerkingsvormen, zoals die bij twee projecten volgens betrokkenen 
hebben geleid tot succes, in de toekomst kunnen worden bereikt. 

2.3.1 Uitwerking probleemstelling 

Het ontbreekt BAM Utiliteitsbouw BV dus aan duidelijkheid ten aanzien van een bepaalde 
toegepaste samenwerkingsvorm. Om duidelijkheid te scheppen is het echter noodzakelijk om eerst 
de aard van de samenwerkingsvormen te concretiseren. Het is immers noodzakelijk om eerst te 
weten waar precies duidelijkheid over geschept moet worden. 

Welke samenwerkingsvorm wordt hier bedoeld? 

Beide samenwerkingsvormen worden hoofdzakelijk gekenmerkt door een succesvol resultaat dat 
behaald is voor zowel BAM Utiliteitsbouw BV als de toeleverende partijen. Het behalen van een 
succesvol resultaat was, in beide gevallen, voor alle partijen een doel. Men wilde allebei voordeel 
halen uit de samenwerking. Daarnaast is deze samenwerking ontstaan vanuit de inkoopfunctie, 
immers het betrof in beide gevallen een samenwerking met een toeleverende partij. Kortom, de 
vorm van samenwerken, zoals die bij de twee projecten heeft plaatsgevonden: 

~ is in beide gevallen ontstaan vanuit de inkoopfunctie; 
~ heeft voor beide partijen een succesvol resultaat opgeleverd waarmee het doel van de 

samenwerking verwezenlijkt is. 

Partnerships 

Op basis van de hierboven beschreven uitgangspunten is getracht de samenwerkingsvorm te 
herkennen in de literatuur. Uit een literatuuranalyse is gebleken dat beide voorbeelden kunnen 
worden toegerekend tot partnerships. Partnerships zijn samenwerkingsvormen tussen afnemende 
partijen en toeleverende partijen en is ontstaan vanuit het inkoopproces. Volgens Van Weele 
(1997) wordt een partnership immers gekenmerkt door een samenwerkingsverband tussen twee of 
meerdere partijen, gericht op het bereiken van gezamenlijke doelen. Kortom, partnerships: 

~ zijn ontstaan vanuit het inkoopproces; 
~ worden gekenmerkt door een samenwerkingsverband tussen twee of meerdere partijen; 
~ zijn gericht op het bereiken van gezamenlijke doelen. 

De belangrijkste kenmerken van een partnership komen overeen met de kenmerken van de 
geanalyseerde samenwerkingsvormen. De samenwerkingsvormen die in dit onderzoek onderwerp 
van gesprek zijn, betreffen dus partnerships (of een aanverwante vorm daarvan). 

2.3.2 Het probleem in een breder perspectief 
Is hier sprake van een incidenteel probleem of speelt dit probleem al een langere tijd bij andere 
ondernemingen of sectoren? 

Vooral voor de toch enigszins conservatief ingestelde bouwnijverheid, leidden de rapporten 
'Constructing the team' uit 1994 van Latham (het 'Latham Report') en 'Rethinking Construction' van 
Egan uit 1998 (het 'Egan Report') tot enige opschudding. Zo concludeerden zij dat 
bouwondernemingen in de toekomst alleen succesvol kunnen opereren als zij de huidige aanpak 
van werken verlaten - waarbij er wordt opgeleverd in een matige kwaliteit en met een te hoge 
verspillingsgraad - en zich richten op het beter inspelen op de wensen van de opdrachtgever. Met 
name het zoeken naar verbeteringen op proces- en productniveau speelt hierin een cruciale rol. Sir 
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John Egan stelt dat het wijzigen van de traditionele manier van uitbesteden één van de manieren is 
om hiertoe te komen. Het Egan Report heeft "gelukkig" niet alleen in het Verenigd Koninkrijk 
gezorgd voor een andere kijk op de aanpak en activiteiten -waaronder de manier van uitbesteden -
binnen ondernemingen in de bouwnijverheid. 

De inkoopfunctie - en daarmee gepaard de wijze van uitbesteden - blijkt binnen de bouwnijverheid 
een onderschatte doch belangrijke rol te spelen. Zo kan uit het rapport 'Strategisch inkoop door 
bouwondernemers' van RRBouw (2001) worden geconcludeerd dat 'Inkoop in de bouw' 
onvoldoende aandacht krijgt en in de praktijk nauwelijks op de agenda staat van bouwend 
Nederland. 'De bouw kampt al jaren met te lage marges. Er wordt veel tijd gestoken in de 
prijsvorming bij het doen van aanbiedingen voor opdrachtgevers.' Het aandeel van de totale omzet 
bij bouwbedrijven, dat gegenereerd wordt door het inkopen van goederen en diensten bij externe 
leveranciers en onderaannemers is relatief hoog. VanWeeleen Rozemeijer (1999) stellen op hun 
beurt dat, als gevolg van toenemende internationale concurrentiedruk én de snelheid van 
technologische vooruitgang, beter en intensiever samenwerken met andere partijen een noodzaak 
is. 'Hierbij is het samenwerken op het gebied van product- en procesinnovatie van een grotere 
importantie dan de traditionele in- en verkooprelatie tussen uitbesteder en leverancier. ' De wijze 
waarop bouwondernemingen werk uitbesteden is dus cruciaal voor de voortgang en de kwaliteit 
van het proces en het uiteindelijke product. Kortom, een doordachte inkoopstrategie - zo vroeg 
mogelijk in het bouwproces gegenereerd - is onmisbaar voor de moderne bouwonderneming . 

( Initiatief J : (,.-- 0-ntw- e.,...-rpe-n ~J : ( Aápbftt~lnJ J : [..-\'GCICtltltld~-. ~1n1-.) : :-. . . 

Lifecycle bouwprojecten 

Figuur 5: De mate van invloed op kosten tijdens het proces (RRBouw, 2001) 

Ook uit het rapport 'Fundamenten voor vernieuwing' (Regieraad Bouw, 2005) kan worden 
geconcludeerd dat bedrijven beter met elkaar moeten samenwerken om problemen echt aan te 
pakken. 'Aannemers willen hun orderportefeuille gevuld hebben en nemen soms werken met 
verlies aan. Om dat verlies te beperken gaan ze "shoppen" bij onderaannemers en leveranciers. Zo 
wordt bij iedere schakel een stukje kwaliteit ingeleverd en neemt de kans op opleverfouten toe. Het 
patroon is moeilijk te doorbreken als het inkoopproces enkel is gericht op prijs. De keerzijde is dat 
er meer aandacht moet worden besteed aan afstemming, werkvoorbereiding en productiegereed 
maken. Als daarbij steeds in andere teams wordt gewerkt, kan het inkoopvoordeel omslaan in een 
faalkostennadeel.' Daarnaast stellen zij dat, vanwege de toename van complexe projecten, 
samenwerken nodig is om blijvend te kunnen inspelen op de klantenwensen. 'Voor een goed 
ontwerp en uitvoeringsproces is ook de kennis van de toeleveranciers nodig.' 

De uitvoering van het inkoopproces speelt kennelijk een belangrijke rol. Van Weerkom (2001) slaat 
met zijn studie een brug van het inkoopproces naar de wijze waarop bouwondernemingen 
samenwerken met toeleverende partijen. Hij stelt dat selectie op prijs tot lage marges leidt en lage 
marges vervolgens tot weinig service, veel meerwerk en een harde opstelling naar 
onderaannemers. 
Het is dus aannemelijk dat een bouwonderneming tegenwoordig de beste producten en diensten 
tegen uitstekende voorwaarden en een zo laag mogelijke prijs verwacht. Men wil voor een 
dubbeltje op de eerste rij zitten, en dat lijkt onrealistisch . Men verwacht dat toeleveranciers tot het 
uiterste gaan - soms zelfs tot onder de kostprijs - en tegelijkertijd ook nog eens loyaal handelen. 
Het mogelijke gevolg hiervan is dat er een cultuur (breder dan inkoop) ontstaat waarin men tegen 

20 Afstudeerrapport 



Op naar gezamenlijk succes 

elkaar vecht in plaats van met elkaar samenwerkt. Het vertrouwen in elkaar neemt af, wat 
vervolgens ten koste gaat van het eindresultaat. Dit resulteert in kwaliteitsverlies en dus een verlies 
voor alle betrokken partijen . Juist in de utiliteitsbouwsector, waar unieke projecten worden 
gerealiseerd met dito producten en diensten , dienen samenwerkingen soepel te verlopen. Het 
gesignaleerde probleem, de 'inkoopproblematiek' , heeft dus een maatschappelijk karakter: 

'Er wordt door bouwondernemingen te veel ingekocht op basis van (laagste) prijs. De consequentie 
hiervan is dat men doorgaans niet tot het beste (gezamenlijk) resultaat komt op prijs- en 
kwaliteitsniveau.' 

2.4 Conclusie analyse en diagnose 
Het gesignaleerde probleem dat aanleiding gaf tot het verrichten van dit onderzoek komt voort uit 
de analyse van een tweetal projecten bij BAM Utiliteitsbouw BV. Uit deze analyse, op basis van 
gesprekken met betrokken personen, bleek dat men binnen BAM Utiliteitsbouw BV behoefte heeft 
aan meer duidelijkheid omtrent deze vorm van samenwerken. Uit een analyse van de toegepaste 
samenwerkingsvormen blijkt dat deze overeenkomsten vertonen met partnerships. Kortom, de 
vorm van samenwerken die heeft geresulteerd in succes is een vorm van partneren . Daar waar 
men dus binnen BAM Utiliteitsbouw BV duidelijkheid over wil hebben, betreft het aangaan van 
partnerships met toeleverende partijen. 
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3 Onderzoeksaanpak 
In voorgaand hoofdstuk is het probleem, dat aanleiding gaf tot dit onderzoek, naar voren gekomen 
en nader geconcretiseerd. De volgende stap is het vaststellen van het doel van dit onderzoek en 
de wijze waarop dit doel bereikt wordt. In dit hoofdstuk wordt zodoende allereerst de doelstelling 
van dit onderzoek geformuleerd. Op basis hiervan wordt vervolgens de onderzoeksvraag 
geformuleerd. Daarna wordt er een plan van aanpak beschreven, met daarin de centrale vragen 
die moeten bijdragen aan het bereiken van het doel. Tot slot wordt de onderzoeksmethodologie 
beschreven die gehanteerd wordt om het doel te bereiken. 

3.1 Doelstelling 
De twee voorbeelden hebben aldus geresulteerd in succes voor zowel BAM Utiliteitsbouw BV als 
de twee toeleverende partijen. De achterliggende vraag vanuit BAM Utiliteitsbouw BV betrof echter 
niet zozeer waarom deze voorbeelden hebben geresulteerd in succes, maar hoe in de toekomst 
dergelijke succesvolle samenwerkingsvormen bereikt kunnen worden. Het doel van het onderzoek 
betreft dus niet zozeer het analyseren van de successen achter deze voorbeelden, maar het 
bepalen van mogelijkheden tot dergelijke samenwerkingsvormen voor BAM Utiliteitsbouw BV. 

Richtlijnen 

De wens is dus om BAM Utiliteitsbouw BV bruikbare informatie aan te reiken waarmee het in de 
toekomst in staat is om te kunnen partneren. De aard van deze informatie staat echter nog niet 
vast. De vraag is namelijk waar BAM Utiliteitsbouw BV behoefte aan heeft. BAM Utiliteitsbouw BV 
heeft baat bij een resultaat waarmee duidelijk wordt hoe men succesvol partneren in de toekomst. 
Dit resultaat betreft aanwijzingen , of andere op te volgen instructies, van voor partneren. Dit 
betekent dat men baat heeft bij richtlijnen , immers richtlijnen zijn aanwijzingen voor een bepaalde 
handelswijze (Van Dale, 2006). Het resultaat waar naartoe wordt gewerkt zijn dus richtlijnen, de 
vorm waarin dit gegoten wordt is een model. Het doel van dit onderzoek is: 

Het formuleren van richtlijnen voor én aanreiken van een hulpmiddel aan BAM 
Utiliteitsbouw BVom succesvol te kunnen partneren op projecfniveau. 

Waar moeten de richtlijnen aan voldoen? 

De richtlijnen dienen door de gebruiker eenduidig te worden geïnterpreteerd. Dit betekent dat de 
richtlijnen in eenvoudige taal beschreven moeten worden, herkenbaar zijn voor BAM Utiliteitsbouw 
BV en slechts op één manier te interpreteren zijn. Een andere voorwaarde voor deze richtlijnen is 
dat deze snel toepasbaar zijn. Men mag niet te veel tijd kwijt zijn aan het herkennen, interpreteren 
en toepassen van de richtlijnen. 

3.1.1 Relevantie van dit onderzoek 
Het doel van dit onderzoek is dus niet zozeer het analyseren van het problemen, maar het 
aanreiken van informatie waarmee BAM Utiliteitsbouw BV in de toekomst in staat is om succesvol 
te kunnen partneren. Als BAM Utiliteitsbouw BV, met behulp van de uitkomsten van dit onderzoek, 
ook daadwerkelijk succesvol(ler) kan opereren, dan is dat van maatschappelijk belang . 
Dit onderzoek richt zich op BAM Utiliteitsbouw BV - en is daarop ook afgestemd - maar dit betekent 
niet dat alleen dit bedrijf baat heeft bij de uitkomsten van dit onderzoek. Wellicht kunnen andere, 
soortgelijke ondernemingen gebruik maken van de resultaten van dit onderzoek. 

3.2 Vraagstelling 
Voordat de hoofdvraag wordt geformuleerd is het noodzakelijk om vast te stellen op welke manier 
de richtlijnen geformuleerd zullen worden. 
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Van richtlijnen naar kritieke succesfactoren 

Richtlijnen betreffen aanwijzingen voor een bepaalde handelswijze, in dit geval partneren. Echter, 
wat zijn nu de richtlijnen om te gaan partneren en wat moet er gebeuren om het doel te bereiken? 
Hoe worden deze richtlijnen bepaald en waaruit bestaan deze? Deze en nog meer vragen hebben 
geleid tot het formuleren van een onderzoeksvraag, de hoofdvraag van dit onderzoek. 

De belangrijkste factoren die van belang zijn om richtlijnen vast te stellen, zijn bepalingen waaraan 
voldaan moet worden om adequaat te kunnen handelen. Er is gekozen voor de term kritieke 
succesfactoren. Kritieke succesfactoren (KSF-en) zijn van beslissend belang voor het behalen van 
succes en passen dientengevolge bij het gewenste resultaat van dit onderzoek. Dit betekent dat 
KSF-en aangeven waaraan voldaan moet worden om daadwerkelijk te kunnen partneren. KSF-en 
komen dus indirect tegemoet in de wens van BAM Utiliteitsbouw BV, vastgelegd in de doelstelling. 
De hoofdvraag van dit onderzoek is: 

Welke vorm van partnering leent zich voor BAM Utiliteitsbouw BV om te gaan 
partneren op projectniveau en wat zijn hierbij de kritieke succesfactoren? 

3.3 Werkwijze en centrale vragen 
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden moet een aantal stappen worden genomen. Deze 
stappen zijn noodzakelijk om te komen tot een adequate beantwoording van de hoofdvraag . 
Hieronder volt een overzicht van de stappen die worden genomen teneinde een antwoord te 
kunnen geven op de hoofdvraag van dit onderzoek. 

Stap 1: Het bepalen van de uitgangspunten voor dit onderzoek 

Allereerst moet duidelijk worden wat kritieke succesfactoren zijn en wat ermee gedaan kan worden. 
In dit onderzoek wordt gezocht naar kritieke succesfactoren om te gaan partneren. Alvorens deze 
factoren te bepalen moet eerst duidelijk worden wat deze factoren inhouden. De eerste en tweede 
centrale vragen zijn zodoende: 

1. Wat zijn kritieke succesfactoren? 
2. Hoe worden kritieke succesfactoren geïmplementeerd? 

Deze vragen worden beantwoord middels een literatuurstudie naar kritieke succesfactoren . 
Vervolgens moet duidelijk worden wat partnering precies inhoudt Zijn er bijvoorbeeld meerdere 
vormen? En welke gelijkenissen vertoont partnering met andere samenwerkingsvormen in de 
utiliteitsbouw? De derde en vierde centrale vragen zijn zodoende: 

3. Welke vormen van partneren zijn er zoal? 
4. Waar staat partneren ten opzichte van andere samenwerkingsvormen in de bouw? 

De antwoorden op deze vragen volgen uit een studie naar partnerships en samenwerkingsvormen 
in de bouw en dienen als uitgangssituatie voor dit onderzoek. 

Stap 2: Het signaleren van kritieke succesfactoren in de praktijk 

Uit een eerste inventarisatie blijkt dat er praktijkvoorbeelden zijn van partnerships en ook dat er 
binnen Koninklijke BAM Groep NV toepassingen zijn waar mogelijk vormen van partnering worden 
toegepast Er is dus zeer waarschijnlijk reeds ervaring opgedaan met partneren. De bevindingen 
van deze voorbeelden verschaffen belangrijke informatie over wat de kritieke succesfactoren zijn 
om te gaan partneren . De vijfde centrale vraag is: 

5. Wat zijn de kritieke succesfactoren bij praktijkvoorbeelden van partnerships? 

Op basis van de antwoorden op vraag 1 en vraag 2 wordt een aantal praktijkvoorbeelden 
geanalyseerd . Deze praktijkvoorbeelden zijn afkomstig uit de literatuur en gesprekken met 
personen, waaronder gesprekken met betrokkenen aangaande de twee voorbeeldprojecten . 
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Daarnaast wordt een aantal toepassingen en concepten binnen Koninklijke BAM Groep NV, waar 
mogelijk vormen van partnering worden toegepast, geanalyseerd. 

Stap 3: Het bepalen van de geschikte partnervorm voor BAM Utiliteitsbouw BV 

Uit de eerste twee stappen wordt duidelijk wat partneren inhoudt en wat de bevindingen zijn van 
voorbeelden uit de praktijk. Middels de vierde stap moet duidelijk worden welke partnershipvorm nu 
daadwerkelijk kan worden toegepast. De zesde en zevende centrale vragen zijn zodoende: 

6. Welke vorm van partnering leent zich voor BAM Utiliteitsbouw BV? 
7. Welke projectonderdelen lenen zich voor BAM Utiliteitsbouw BV om te gaan 

partneren? 

Welke vorm van partnering zich leent voor BAM Utiliteitsbouw BV komt voort uit een analyse van 
praktijkvoorbeelden van partnerships én partnershipvormen die in de literatuur voorkomen. Het 
bepalen van de onderdelen die voor BAM Utiliteitsbouw BV geschikt zijn om te partneren, volgt uit 
een analyse van de inkoopgegevens van BAM Utiliteitsbouw BV. 

Stap 4: Het bepalen van aanvullende voorwaarden om succesvol samen te werken 

Ten slotte is het noodzakelijk , om wanneer men wil partneren met toeleverende partijen, ook de rol 
van de toeleverende partij (en hun visie op partnerships}, mee te nemen in de aanbevelingen. 
Immers, bij de twee praktijkvoorbeelden heeft men gezamenlijk succes geboekt. Maar waarom is 
dit succes voor beide partijen aantrekkelijk geweest en wat waren de wensen van de toeleverende 
partijen? De laatste centrale vraag die bijdraagt aan het beantwoorden van de hoofdvraag is: 

8. In hoeverre sluiten de bevindingen van onderzoeken naar de samenwerkingsrelatie 
tussen bouwondernemingen en toeleveranciers, aan bij de reeds gevonden kritieke 
succesfactoren van partnerships uit de praktijk? 

Door middel van een analyse van bestaande onderzoeken naar de samenwerkingsrelatie én 
gesprekken met toeleverende partijen in de utiliteitsbouw zal een antwoord worden gegeven op 
deze laatste centrale vraag. 

3.3.1 Onderzoekmodel 

Om het doel van dit onderzoek te bereiken dient een aantal stappen te worden genomen. Stappen 
die elk in verband staan met één of meerdere centrale vragen. Dit is samen te vatten in een model; 
het onderzoeksmodel van dit onderzoek. In figuur 6 is het model, dat dit afstudeeronderzoek 
visualiseert, weergegeven. 

Theoretisch kader 

Uitpnas~unten 

ondMoek 

Casestudies on 
toncepren 

Fase 1: Onderzoek 

Praktische inventarisatie 

Figuur 6: Onderzoeksmodel (naar het concept van Verschuren en Ooorewaard, 1998) 

Fase 11: Ontwerp 

Instrument -
Ontwerptraject Eindresultaa1 

Het kader waarbinnen dit onderzoek wordt uitgevoerd, is gebaseerd op basis van een 
literatuuronderzoek naar kritieke succesfactoren en samenwerkingsvormen, waaronder partnering. 
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Uitgaande van deze uitgangspunten, worden cases/concepten en inkoopgegevens geanalyseerd. 
Deze analyse moet duidelijk maken welke vorm van partnering geschikt is voor BAM Utiliteitsbouw 
BV en welke projectonderdelen hiervoor geschikt zijn. Ten slotte worden de gevonden kritieke 
succesfactoren bij de cases/concepten aangevuld met kritieke succesfactoren vanuit de 
samenwerkingsrelatie met toeleveranciers. 
Op basis van de gevonden kritieke succesfactoren, wordt een definitief programma van eisen 
opgesteld waaraan het uiteindelijke product moet voldoen. In dit product zitten richtlijnen verwerkt 
voor BAM Utiliteitsbouw BV om te gaan partneren op projectniveau. 

3.4 Methodologische verantwoording 
'Methodologie is de leer van de weg waarlangs onderzoek moet verlopen. Een doel en een traject 
zijn het belangrijkste als het gaat om de wegen' ('t Hart et al , 1996). De belangrijkste vraag bij het 
maken van een technisch ontwerp voor een onderzoek, is de vraag wat voor soort materiaal er 
nodig is en waar dit materiaal gevonden kan worden . Dit hoofdstuk betreft de methodologische 
verantwoording van dit onderzoek. Aan bod komen de soort, context en strategie van dit onderzoek 
en vervolgens de wijze van dataverzameling en data-analyse. 

3.4.1 Onderzoekssoort 
Dit onderzoek behoort tot de groep praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. 
'Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek is gericht op kennis, waarbij praktijknormen en 
wetenschappelijke normen richtinggevend zijn en vanuit een individueel kader wordt 
gegeneraliseerd' ( 't Hart et al, 1996). 

Bij dit type onderzoek staat het ontwikkelen en beoordelen van oplossingen of plannen voor 
praktijkproblemen centraal. Volgens 't Hart et al (1996) wordt bij dit type onderzoek niet alleen 
gebruik gemaakt van een fundamentele theorie, maar wordt er ook een eigen theorie ontwikkeld en 
beoordeeld, de zogenaamde praktijktheorie. 'Deze theorie en het onderzoek dat gedaan wordt, 
staat echter steeds in dienst van de oplossing van bepaalde praktijkproblemen van aanwijsbare 
actoren buiten de wetenschap. Vaak zijn deze actoren ook de. opdrachtgevers van het onderzoek'. 
Dit onderzoek is een voorbeeld van praktijkgericht onderzoek, omdat: 

~ het wordt uitgevoerd in opdracht van BAM Utiliteitsbouw BV; 
~ het probleem niet alleen een zaak is van de opdrachtgever(s), maar ook van andere 

betrokken partijen in de utiliteitsbouw; 
~ het tot doel heeft het ontwikkelen van aanbevelingen om te kunnen partneren. 

Cyclus van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek 

't Hart (in : Dijk , J. et al , 1991), beschrijft een standaard cyclus voor praktijkgericht wetenschappelijk 
onderzoek. Deze cyclus bestaat uit een aantal hoofdstappen , te weten: 

praktijkprobleem; 
diagnose; 
plan- en besluitvorming; 
ingreep; 
evaluatie. 

1. Praktijkprobleem 
Het probleem dat gesignaleerd is, komt voort uit gesprekken met betrokken personen ten 
aanzien van een tweetal succesvolle projecten uit het recente verleden. Het probleem 
beslaat eigenlijk de onbekendheid met dergelijke samenwerkingsvormen. 

2. Diagnose 
De analyse van het praktijkprobleem mondde uit in een achterliggend probleem, namelijk 
waarom dergelijke samenwerkingsvormen nu resulteren in succes en inkoopbenaderingen 
die staan beschreven in het kwaliteitsmanagementsysteem niet, of in mindere mate. Na 
overleg met betrokkenen binnen de onderwijsinstelling en het gastbedrijf is vervolgens het 
onderzoeksplan goedgekeurd . 

3. Plan- en besluitvorming 
Daar het voor de onderzoeker nog onduidelijk was op welke manier het resultaat 
geïmplementeerd kan worden in een model of instrument voor het gastbedrijf, is het 
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ontwerp voor een instrument verschoven naar het moment dat de literatuurstudie en 
veldonderzoek zijn afgerond. 

4. Ingreep 
Na de plan- en besluitvorming moet het instrument in de praktijk worden gebracht om te 
kijken wat het resultaat ervan is. Het toetsen van het instrument zal bestaan uit het 
voorleggen van het instrument aan betrokken partijen. Met de verkregen feedback zal 
vervolgens het instrument worden bijgesteld. 

5. Evaluatie 
Na de implementatie van het beleid/instrument dient het gebruik en het resultaat ervan te 
worden geëvalueerd. Dit wordt ook wel product- en procesevaluatie genoemd. Daar het 
nog duidelijk is of het instrument kan worden toegepast in de praktijk, is het nog onduidelijk 
of deze kan worden geëvalueerd. 

Diagnose 

Beschrijven/interpreteren 

1. Praktijkprobleem 
· Onbekendheid met samenwerken. 

zoals toegepast bij 2 pr~jecteri' >· 

2. Diagnose 
- Duidelijkheid gewenst over 

het aangaan van partnerships 

3. Plan- en besluitvorming 
Praktijkprobleem Plan - Generaliseren theorie en praktijk 

- Ontwerpen model 

4. Ingreep 
- Introductie (implementatie) model 

5. Evaluatie 

Evaluatie Ingreep - Evalueren model (evt.) 

Proces evalueren 

Figuur 7: Cyclus van praktijkgericht onderzoek (links: 'I Har1 et al, 1996) en de onderdelen van dil onderzoek (rechts) 

3.4.2 Context van het onderzoek 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij BAM Utiliteitsbouw BV en dan specifiek binnen de regio Utrecht. 
Het resultaat zal dus zijn toegespitst op de bedrijfsvoering van BAM Utiliteitsbouw BV. 

BAM Utiliteitsbouw BV 

Onder de werkmaatschappij Bouw en Vastgoed van Koninklijke BAM Groep NV vallen BAM 
Utiliteitsbouw BV, BAM Woningbouw BV, BAliJl Vastgoed BV, Fort Unitbouw BV, Heilijgers BV, 
Bouwbedrijf H. Pennings & Zn BV en BAM Materieel BV. BAM Utiliteitsbouw BV beslaat een 
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Figuur 8: Opbouw BAM Utiliteitsbouw B V (BAM Plaza, 2005) 
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organisatie met 10 regiobedrijven en een landelijk opererende afdeling Grote Projecten. Alle regio's 
opereren zelfstandig en zijn dus vrij in hun doen en laten . De afdeling Grote Projecten is 
verantwoordelijk voor utiliteitsprojecten met een aanneemsom hoger dan 60 miljoen Euro. De 
producten en diensten van BAM Utiliteitsbouw BV bestaan uit het commercieel en technisch 
ontwikkelen, realiseren , beheer en onderhoud en restauratie. De regio Utrecht binnen BAM 
Utiliteitsbouw BV beslaat de provincie Utrecht en het gebied De Betuwe. Naast het regiokantoor in 
Utrecht is er een vestiging in Tiel van waar men uit opereert. 

3.4.3 Onderzoeksstrategie 
'De onderzoeksstrategie beslaat het geheel van met elkaar samenhangende beslissingen over de 
wijze waarop het onderzoek uitgevoerd zal worden' (Verschuren en Doorewaard, 2000). De 
strategie van dit onderzoek bestaat uit een mix van een bureauonderzoek (literatuurstudie) en 
veldonderzoek. 

De informatie die gebruikt is om de vraagstelling van dit onderzoek te beantwoorden is enerzijds 
afkomstig van bronnen uit de literatuur en overige documenten, het gedeelte bureauonderzoek. 
Daarnaast staat een deel in het teken van het achterhalen van opvattingen en gedrag van 
toeleverende partijen. Hier is sprake van een veldonderzoek, omdat er informatie uit de praktijk 
wordt gehaald . 

3.4.4 Dataverzameling 
Het verzamelen van informatie voor dit onderzoek is een iteratief proces geweest. Gaandeweg het 
onderzoek, zowel met betrekking tot het literatuuronderzoek als het veldonderzoek, is getracht een 
steeds dieper inzicht in het onderzoeksobject, partnerships in de utiliteitsbouw, te verkrijgen. Zowel 
tijdens het literatuuronderzoek als het veldonderzoek hebben diverse bijstellingen plaatsgevonden. 

Literatuur 

De grootste informatiebron waar voor dit onderzoek gebruik van is gemaakt, is de literatuur. Onder 
literatuur verstaat men de informatie die is vastgelegd voor specifiek gebruik door individuele 
personen of organisaties. 'Literatuur is geschreven met het oogmerk om bepaalde gegevens of 
eerdere reflecties op gegevens of andere theorieën in een nieuw licht te bezien' (Verschuren en 
Doorewaard , 2000) De literatuur die gebruikt is voor dit onderzoek is vooral gebruikt als kennis
bron , maar ook als databron. Zo wordt in dit onderzoek een aantal cases beschreven van projecten 
in het Verenigd Kon inkrijk. De beschrijvingen van deze cases zijn gebaseerd op basis van 
objectieve elementen, zoals projectgegevens en ondernomen stappen in het proces. Toch zijn de 
meeste bronnen uit de literatuur gebruikt als kennisbron . Zo is er gebruik gemaakt van 
monografieën, omvangrijke boekwerken die op één onderwerp betrekking hebben. De boeken die 
zijn gebruikt betreften vooral boeken op het gebied van de bedrijfswetenschappen. Ook 
redactiebundels , waarin meerdere wetenschappelijke auteurs hun visie geven op een bepaald 
onderwerp, zijn voor dit onderzoek gebruikt, evenals papers van belangrijke congressen. Ten slotte 
is een aantal wetenschappelijke artikelen geraadpleegd . Het aardige van deze artikelen is dat vaak 
kort en bondig een probleem of case wordt beschreven . Dankzij de digitalisering van boeken en 
tijdschriften zijn deze artikelen vaak eenvoudig op te vragen via het Internet. 

Documenten 

Documenten verschillen van literatuur in die zin dat documenten vaak een praktijkgerichte 
toepassing hebben. 'Literatuur is veelal reflectief van aard' (Verschuren en Doorewaard , 2000). Het 
gebruik van documenten levert vaak veel aanvullende informatie op. De documenten die voor dit 
onderzoek zijn geraadpleegd betreften rapporten , notulen van vergaderingen, jaarverslagen van 
bedrijven en inkoopopdrachten. Het grote voordeel van het uitvoeren van een opdracht vanuit een 
(bouw)onderneming is dat er vaak een grote hoeveelheid aan informatie beschikbaar is die anders 
niet toegankelijk zou zijn en informatie waarvan het bestaan niet eens bekend zou zijn . 
Voorbeelden hiervan zijn notulen van (inkoop)vergaderingen en opdrachtorders. Natuurlijk heeft 
het gebruik van deze documenten altijd in overleg met betrokkenen plaatsgevonden en is 
afgesproken dat bepaalde informatie niet openbaar zou worden gemaakt 
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Media 

Onder media als databron wordt verstaan 'de overbrengers van informatie die bestemd zijn voor 
een breder publiek' (Verschuren en Doorewaard , 2000). Een belangrijk verschil met documenten is 
dat bij documenten sprake is van een duidelijke adressering en bij media sprake is van een 
publieke bestemming. Binnen het onderdeel media is een aantal informatiebronnen ondergebracht. 
Het belangrijkste onderscheid dat gemaakt kan worden is de indeling van bronnen in geschreven 
en elektronische bronnen. Bij dit onderzoek is van beide soorten bronnen gebruik gemaakt. De 
geschreven bronnen die in het kader van dit onderzoek zijn toegepast zijn kranten, zoals 'Cobouw', 
artikelen, columns uit tijdschriften en informatie uit brochures. De informatie uit kranten en 
tijdschriften zijn niet direct gebruikt als bron voor dit onderzoek, maar hebben mij wel een beter 
inzicht gegeven van wat zich in de praktijk afspeelt. De elektronische bronnen die zijn 
geraadpleegd betreffen e-mail en Internet. 

Personen 

De laatste bronnensoort die voor dit onderzoek is geraadpleegd zijn personen. De belangrijkste 
redenen volgens Verschuren en Doorewaard (2000) om personen als informatiebron te gebruiken, 
is dat personen een zeer grote diversiteit van informatie kunnen verschaffen én deze informatie op 
een relatief snelle wijze totstandkomt De personen die in het kader van dit onderzoek zijn 
geïnterviewd fungeren als informanten. Het doel van de interviews is namelijk het verkrijgen van 
data over bepaalde situaties en processen buiten henzelf. De personen waarbij voor dit onderzoek 
interviews zijn afgenomen zijn in te delen in drie groepen, te weten personen binnen Koninklijke 
BAM Groep NV, personen vanuit bouwondernemingen en personen van toeleverende partijen. De 
groep personen die binnen Koninklijke BAM Groep NV is geïnterviewd, bestaande uit 6 personen, 
zijn allen betrokken bij één of meerdere concepten en toepassingen binnen Koninklijke BAM Groep 
NV. Het onderwerp van deze gesprekken was een concept of toepassing binnen Koninklijke BAM 
Groep NV waar vormen van partnering worden toegepast. Tijdens deze gesprekken is er ingegaan 
op hoe deze processen werken en wat daarin de rol van Koninklijke BAM Groep NV is. De groep 
personen die afkomstig is van bouwondernemingen in de utiliteitsbouw beslaat 2 personen, 
waarvan 1 werkzaam bij BAM Utiliteitsbouw BV en de ander bij een andere onderneming. De 
gesprekken met deze twee personen stonden in het teken van de wijze waarop gehandeld is 
tijdens partnership die recent hebben plaatsgevonden. De groep personen die werkzaam is bij 
toeleverende partijen ten slotte, bestaat uit 13 personen . Bij deze gesprekken is er ingegaan op de 
wijze van samenwerken met bouwondernemingen bij projecten , de relatie met deze 
ondernemingen en de bereidheid tot verdere samenwerking op dit moment en in de toekomst. 
Bij alle interviews is er gekozen voor het afnemen van open interviews op basis van een selectieve 
steekproef. De personen zijn dus niet lukraak gekozen door het openslaan van een telefoongids. In 
overleg met de begeleiders is een aantal partijen benaderd voor het houden van een interview. Het 
grootste voordeel van een open interview methode is dat er ruimte is voor de informanten om 
dieper in te gaan op bepaalde zaken die de interviewer van belang acht. Zo is er bij een gesprek 
gebleken dat de betreffende persoon ervaring had met partnering . Bij een open interview wordt er 
de mogelijkheid gegeven om vervolgens dieper hierop in te gaan . Ook kan bij open interviews een 
goed beeld worden verkregen van wat zich in de werkelijkheid afspeelt. Bij de gehouden interviews 
is er sprake geweest van een iteratief proces op twee vlakken . Allereerst op het vlak van de 
gehouden interviews. Na gesprekken met zowel begeleiders als informanten werd duidelijk dat 
bepaalde partijen, die in eerste instantie niet benaderd zouden worden , belangrijke informatie 
zouden kunnen verschaffen. De inhoudelijk meest interessante gesprekken zijn aldus in een later 
stadium gehouden. Daarnaast is er sprake van een iteratief proces met betrekking tot de inhoud . 
Na een aantal gesprekken met toeleverende partijen is de vragenlijst en tevens benaderingswijze 
enigszins bijgesteld. Zo is een aantal andere vragen gesteld en werd de personen een case 
voorgeschoteld waarop inhoudelijk kon worden gereageerd. 

3.4.5 Data-analyse 
Hierboven is beschreven op welke manier er data is verzameld . Een tweede beslissing die 
genomen moet worden bij het technische ontwerp van dit onderzoek betreft de wijze waarop de 
gewenste informatie uit de gekozen informatiebronnen naar voren wordt gehaald . Verschuren en 
Doorewaard (2000) spreken in dit verband ook wel van ontsluiting van bronnen. De voornaamste 
bronnen bij dit onderzoek betreffen inhoudsanalyses en vraaggesprekken met personen , ofwel 
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face-to-face interviews. Een andere belangrijke "informatiebron" betreft de bevindingen van de 
stageperiode die voorafgaand aan dit afstudeerproject is doorlopen. 

Werkelijkheid 

De afstudeerstage bestaat uit zowel een stage als afstudeergedeelte. Gedurende de eerste 4 
maanden is er intensief meegelopen met de inkoper bij BAM Utiliteitsbouw BV regio Utrecht. 
Tijdens deze eerste periode is het inkoopproces geanalyseerd en zijn knelpunten en problemen 
gesignaleerd . Het analyseren van het inkoopproces besloeg het vergelijken van inkoopactiviteiten 
met de vastgelegde inkoopprocedure. Daarnaast hebben er ook gesprekken plaatsgevonden met 
de inkoper en overige betrokkenen, zoals calculatoren en het hoofd van het bouwbureau. De 
bevindingen zijn vervolgens getoetst aan de - binnen Koninklijke BAM Groep NV - opgestelde 
standaardprocedures Zowel de opgestelde standaardprocedures als ervaringen zijn vervolgens 
vergeleken met de, in de theorie beschreven, algemene inkoopprocedure. 

lnhoudsanalyses 

Al tijdens de stageperiode is gebruik gemaakt van literatuur, documenten en mediavormen als 
brochures en het Internet. Met name gericht op het inkoopproces en al haar vormen . Het 
voornaamste doel was om de inkoopvorm die wordt toegepast bij BAM Utiliteitsbouw BV, te 
plaatsen in de theorie. Tijdens het afstudeertraject stond vooral het onderwerp partnerships 
centraal. Zo is op zoek gegaan naar wat partnerships zijn, hoe deze functioneren , wat de redenen 
zijn om te gaan partneren en hoe partnerships in de praktijk werken. Met behulp van teksten , 
schema's en cases is een beter beeld verkregen over dit onderwerp. Het aardige is dat hetgeen 
aan bod kwam tijdens interviews beter te plaatsen was in de theorie. Maar ook andersom, dat wat 
tijdens interviews naar voren kwam verduidelijkte de theorie en liet deze beter begrijpen. 

Interviews 

Het belangrijkste in deze is de manier waarop er gernterviewd is en hoe de verzamelde informatie 
verwerkt is . Tijdens de interviews zijn voortdurend aantekeningen en schema's gemaakt. Dit 
betekent dat, terwijl de gelnterviewde persoon sprak, er door de interviewer tegelijkertijd kort en 
bondig werd genoteerd wat deze persoon zei . Omdat er tussendoor ook vragen gesteld moesten 
worden - en tegelijkertijd getracht werd het gesprek lopende te houden - was het lastig om alles te 
noteren . Maar toch verliep deze methode in het algemeen wel goed . Bovendien is getracht om 
steeds bij thuiskomst de gesprekken meteen uit te typen , om op die manier zo min mogelijk 
informatie te verliezen . Bij het - na afloop - snel documenteren van de gesprekken konden de 
gesprekken eenvoudig worden "afgespeeld". Voor een volledige analyse zou natuurlijk gebruik 
moeten worden gemaakt van een taperecorder, maar mijns inziens zijn alle belangrijke gegevens 
genoteerd en later gedocumenteerd . Per gesprek zijn de verschillende punten die aan bod 
kwamen gerubriceerd . Van alle gesprekken zijn documenten gemaakt die later met elkaar 
inhoudelijk zijn vergeleken. Vervolgens zijn per groep alle conclusies onder elkaar gezet en is een 
samenvatting van deze conclusies gemaakt, een beschrijving van hoe de verschillende groepen 
tegen bepaalde facetten van samenwerken en partnering aankijken of ervaren . Van de gesprekken 
die zijn gehouden in het kader van 
recente samenwerkingen is er een 
vergelijking gemaakt met de 
bestaande theorie . Ook bij de 
analyse van praktijkvoorbeelden is 
er een link gelegd met hetgeen in 
de theorie wordt beschreven. 
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3.4.6 Betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid 
Tot slot van dit hoofdstuk volgt hier een korte uiteenzetting over de waarde van dit onderzoek. De 
waarde van dit onderzoek kan worden bepaald aan de hand van de betrouwbaarheid, validiteit en 
bruikbaarheid van het onderzoek. 

Betrouwbaarheid van dit onderzoek 

Betrouwbaarheid wil zeggen dat de onderzoeksresultaten zo min mogelijk van toeval afhankelijk 
zijn (Baarda en De Goede, 2001 ). Betrouwbaarheid betreft dus de mate waarin, bij een herhaalde 
meting , dezelfde uitkomsten worden gevonden. Dit onderzoek bestaat uit een aantal facetten . Het 
onderdeel dat van invloed is op de betrouwbaarheid zijn de gehouden interviews onder personen 
van toeleverende partijen en bouwondernemingen. De literatuurstudie en analyse van cases en 
toepassingen/concepten hebben weliswaar een persoonlijke uitwerking gekregen, maar hebben 
geen invloed op de betrouwbaarheid van dit onderzoek. 
De interviews die gehouden zijn hebben allen tot doel gehad om meningen en visies van personen 
te achterhalen. Daarbij is getracht om de eigen interpretatie van de werkelijkheid zoveel mogelijk 
uit te sluiten en verschijnselen zoveel mogelijk voor "zichzelf' te laten spreken. Het is echter 
onmogelijk om de eigen interpretatie uit te sluiten. Daarom is er bij kwalitatief onderzoek altijd 
sprake van een beperkte betrouwbaarheid. Toch zijn er wel enkele stappen ondernomen ten 
gunste van de betrouwbaarheid. Allereerst is er sprake geweest van een (voldoende) aantal 
gehouden gespreken. Gesprekken waarin de wensen en eisen, ten aanzien van partneren, bij 
verschillende personen en ondernemingen getracht is te achterhalen. Vanuit de visies van de 
betrokken personen onder toeleveranciers is een vijftal bevindingen geformuleerd. Deze vijf 
bevindingen hebben betrekking op de marktbenadering en huidige samenwerking, de bereidheid 
tot proces- en productontwikkelingen en het omgaan met risico's en risicodeling. Door zoveel 
mogelijk personen te interviewen wordt de kans verkleind dat er afwijkende visies wordt 
gepresenteerd. Mocht er sprake zijn van een - incidenteel - totaal andere opvatting, dan staat daar 
alsnog een aantal andere opvattingen tegenover. In principe werkt dit hetzelfde als bij een 
steekproef, waar "uitschieters" worden weggelaten en verdisconteerd met de meerderheid van de 
bevindingen . Een andere stap die genomen is teneinde de betrouwbaarheid te verhogen is het 
benaderen van zoveel mogelijk verschillende ondernemingen. Daarnaast zijn de gesprekken met 
personen van verschillende functies gevoerd, waardoor de kans dat bepaalde personen eenzelfde 
visie dragen zoveel mogelijk wordt uitgesloten. Een factor die hiermee in verband staat is 
belangenverstrengeling . Door de interviews aan te gaan vanuit de universiteit- en dus niet vanuit 
BAM Utiliteitsbouw BV - is getracht een zo correct mogelijke situatie te creëren waarin geen sprake 
is van belangen die op het spel zouden staan. Het is immers voor te stellen dat als de interviews 
gehouden zouden zijn vanuit BAM Utiliteitsbouw BV, ondernemingen wellicht antwoorden zouden 
hebben gegeven die van belang zouden zijn voor de relatie met BAM Utiliteitsbouw BV. Ook bij het 
verwerken van de resultaten is zo min mogelijk aan het toeval overgelaten . Direct noteren tijdens 
de interviews en het bij thuiskomst direct opschrijven van de resultaten verkleind de kans dat 
resultaten verkeerd worden verwerkt en geïnterpreteerd. Tot slot is de betrouwbaarheid ook 
gewaarborgd doordat er bij dit onderzoek sprake is van triangulatie. Door gebruik te maken van 
meerdere (soorten) bronnen wordt een eenzijdig beeld voorkomen. 

Validiteit van dit onderzoek 

Een onderzoeksopzet is valide als daarin is vastgesteld wat de onderzoeker oorspronkelijk wilde 
weten ('t Hart et al, 1996). De doelstelling van dit onderzoek is gerealiseerd, althans in mijn opinie. 
Om de kritieke succesfactoren om te gaan partneren te bepalen zijn mijns inziens alle 
noodzakelijke informatiebronnen gebruikt. Naast een - voor de hand liggende - literatuurstudie is 
een aantal cases uit de praktijk geanalyseerd. Deze cases hebben inzicht verschaft in de manier 
waarop ergepartnerd wordt en wat dit heeft opgeleverd. Echter, ook de analyse van de wensen en 
eisen van zowel de bouwonderneming als toeleverende partijen is belangrijk . Met name 
toeleverende partijen worden bij "dergelijke" studies nog wel eens over het hoofd gezien. Er wordt 
vaak gekeken naar wat de eigen wensen en mogelijkheden zijn , zonder daarbij de andere kant van 
het verhaal te belichten. Door het afnemen van interviews bij personen van toeleverende partijen is 
ook dit onderdeel meegenomen in de conclusie van dit onderzoek. 
De uitgevoerde onderzoeksprocedure is betrouwbaar omdat er op een systematische wijze 
gewerkt is. Het onderzoeksmodel is een logisch gevolg van het terugredeneren vanuit de 
doelstelling van dit onderzoek. Daarnaast heeft er steeds een terugkoppeling van informatie 
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plaatsgevonden . In het hoofdstuk onderzoeksbevindingen zijn er steeds relaties getrokken tussen 
meerdere facetten die verwant zijn met het onderwerp partnering . Ten slotte zijn er op een 
systematische manier begrippen en modellen ontwikkeld. Zo is er een nieuwe indeling van 
(project)partnerships gemaakt op basis van theorieën en zijn de kritieke succesfactoren een 
logisch gevolg van de onderzoeksbevindingen. Daarom is, naar mijn mening, dit onderzoek vanuit 
het interne perspectief voldoende valide. Ook vanuit het externe perspectief is dit onderzoek 
valide. De resultaten van dit onderzoek zijn conclusies en aanbevelingen. Deze gelden weliswaar 
voor BAM Utiliteitsbouw BV, maar ook binnen andere ondernemingen in de utiliteitsbouw of zelfs in 
de woningbouwsector of grond-, water- en wegenbouwsector kan men baat hebben bij de 
uitkomsten van dit onderzoek. Er is weliswaar sprake geweest van een specialisatie, te weten een 
specifieke onderneming in de utiliteitsbouw, maar de resultaten zijn waarschijnlijk ook (gedeeltelijk) 
van toepassing zijn op andere bouwondernemingen in de utiliteitsbouw én dergelijke situaties in 
andere sectoren van de bouwnijverheid. Welke factoren er specifiek van toepassing zijn is 
onbekend, daarvoor is te weinig specifieke kennis en informatie over projecten uit andere sectoren 
aanwezig. Het is de taak van ondernemingen in deze sectoren om dit te bepalen en eventueel 
voordeel te behalen uit de uitkomsten van dit onderzoek. 

Bruikbaarheid van de resultaten van dit onderzoek 

Het resultaat van dit onderzoek is gebaseerd op verschillende informatiebronnen. Omdat het 
resultaat specifiek gericht is op de situatie binnen BAM Utiliteitsbouw BV én het tot op heden 
ontbreekt aan dergelijke informatie binnen deze onderneming, kan het resultaat van dit onderzoek 
als bruikbaar worden gezien . Het middel dat waarschijnlijk het meest toegepast zal worden binnen 
BAM Utiliteitsbouw BV is echter het instrument, ofwel het product van dit onderzoek. Bouter & van 
Dongen (1991) stellen dat de bruikbaarheid van een (meet)instrument afhankelijk is van drie 
onderdelen, te weten de validiteit, reproduceerbaarheid en hanteerbaarheid. Deze onderdelen 
kunnen worden geconcretiseerd middels achtereenvolgens de volgende vragen: 

meten we wat we willen meten?; 
levert herhaalde toepassing van het meetinstrument dezelfde score op?; 
wat is de belastbaarheid van de meting? 

Het doel van het instrument is om, aan de hand van de invulgegevens van een gebruiker, een 
aanbeveling te doen ten aanzien van de keuze voor een bepaalde inkoopbenadering. Dit betekent 
echter niet dat de uitkomst van het invullen van het instrument tot een beter resultaat leidt. De 
uitkomsten van het invullen van dit model kunnen een positief effect opleveren voor BAM 
Utiliteitsbouw BV, maar dit hangt grotendeels af van de uitwerking van de gebruiker. Als de 
uitkomst van het instrument bepaald dat de gebruiker, in een bepaalde situatie, beter kan gaan 
partneren, dan is deze uitkomst een richtlijn/aanbeveling en geen garantie voor succes. Het 
instrument heeft namelijk tot doel om de gebruiker meer inzicht te geven in de keuze voor een 
bepaalde inkoopbenadering . En dit is ook datgene wat zowel haalbaar als wenselijk is en ook 
strookt met de doelstelling van dit onderzoek, namelijk het geven van aanbevelingen aan BAM 
Utiliteitsbouw BV. De belastbaarheid van de uitkomsten zijn gering , maar voorzien wel in behoeften 
van BAM Utiliteitsbouw BV. 
Het resultaat van het invullen van het instrument door de gebruiker (in gelijke situaties), zou in 
principe tot dezelfde uitkomsten moeten leiden. Immers, als de situatie onveranderd blijft en de 
individuele interpretatie van de gebruiker ook dezelfde is , dan zou dezelfde uitkomst moeten 
worden gegenereerd. Het is natuurlijk wel zo dat, naar mate men meer ervaring heeft met het 
gebruik van dit instrument, men zou kunnen inspelen op de uitkomst van het instrument. Als een 
gebruiker een bepaald voorgevoel heeft, dan kan hij/zij, op basis van eerdere uitkomsten , de 
uitkomst "sturen". Oftewel het (onterecht) hechten van waarde aan criteria die betrekking hebben 
op één van de twee inkoopbenaderingen. Dit heeft echter geen enkel nut. De uitkomsten van het 
instrument zijn immers niet leidend. Hiermee zou de gebruiker zichzelf juist tegenwerken . Als blijkt 
dat de gekozen inkoopbenadering een negatieve uitwerking heeft, zou de gebruiker er dus beter 
aan gedaan hebben om voor de andere inkoopbenadering te kiezen. 
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4 Theoretisch kader 
Dit hoofdstuk vormt het theoretisch kader waarbinnen dit onderzoek wordt uitgevoerd. In dit 
hoofdstuk staan de belangrijkste onderwerpen, die in relatie staan met het onderzoeksonderwerp, 
centraal. Achtereenvolgens komen in dit hoofdstuk kritieke succesfactoren, samenwerkingsvormen 
en partnerships aan bod. Op basis van de gevonden informatie wordt antwoord worden gegeven 
op de eerste vier centrale vragen van dit onderzoek: 

1. Wat zijn kritieke succesfactoren? 
2. Hoe worden kritieke succesfactoren geïmplementeerd? 
3. Welke vormen van partneren zijn er zoal? 
4. Waar staat partneren ten opzichte van andere samenwerkingsvormen in de bouw? 

4. 1 Kritieke succesfactoren 
Wat zijn nou precies kritieke succesfactoren (KSF-en) en wat houdt het gebruik ervan in? 
Letterlijk zijn KSF-en factoren die 'van beslissend belang zijn voor het al dan niet behalen van 
succes' (Taaladvies, 2006). KSF-en worden in de literatuur echter op verschillende manieren 
gedefinieerd, bepaald en toegepast. De ene auteur heeft een andere benadering dan de andere. 
Dit maakt het lastig om een unaniem beeld te verkrijgen van wat KSF-en inhouden en wat het doel 
ervan is. Eén van de eerste definities die omtrent dit begrip is geformuleerd, is die van Daniël 
(1961 ). Hij spreekt van 'factoren die het succes bepalen en dus heel goed moeten worden 
uitgevoerd'. Veen-Dirks en Wijn (2000) stellen dat KSF-en vanuit verschillende invalshoeken 
gedefinieerd kunnen worden, waardoor de definitie van KSF-en niet eenduidig is. Kaplan en Norton 
(1996) definiëren KSF-en als de indicatoren die samen met financiële indicatoren inzicht geven in 
het functioneren van een organisatie. 
Van Veen-Dirks en Wijn (2000) beamen dat er nogal wat onduidelijkheid bestaat over het begrip 
KSF-en. Deze verwarring ontstaat volgens hen doordat het begrip KSF-en uit verschillende 
invalshoeken gedefinieerd kan worden. De drie belangrijkste invalshoeken zijn management 
informatiesystemen, strategie-implementatie en strategieformulering. Vanuit de eerste invalshoek 
worden KSF-en beschouwd als hulpmiddel voor het management om de juiste en meest relevante 
informatie te krijgen, in plaats van alleen maar veel informatie. De tweede invalshoek betreft een 
methodiek om te bepalen welke informatie van belang is voor het management control systeem dat 
als functie heeft het ondersteunen van de uitvoering van strategieën. 'Als KSF-en worden gebruikt 
als strategieformulering, dan worden zij gezien als ondersteuning in het strategisch plannings
proces. De KSF-en kunnen dan volgen uit de visie en de missie van de organisatie.' Voor dit 
onderzoek zijn met name de laatste twee invalshoeken relevant. 'Kaplan en Norton (1996) stellen 
dat een strategie een beperkt aantal KSF-en moet bevatten. Zo'n zeven tot tien, anders is 
besturing ervan al snel onoverzichtelijk en verwatert de aandacht teveel.' 

4.1.1 Implementatie van kritieke succesfactoren 
Volgens Veen-Dirks en Wijn (2000) moeten KSF-en in balans zijn, 
evenredig verspreid over de verschillende aandachtsgebieden bij het 
besturen van een proces of organisatie. Men onderscheidt hierbij vier 
perspectieven: financieel, klanUmarkt, interne processen en lerend 
vermogen. Dit concept is bekend geworden als de Balanced Scorecard 
(BSC). 
'De naam Balanced Scorecard geeft al aan dat evenwicht of balans een 
belangrijk uitgangspunt van deze methodiek vormt. Uit het werken met 
de Balanced Scorecard dient te blijken of het bereiken van een 
verbetering op het ene deelgebied niet ten koste gaat van een andere 
invalshoek. Het doel van een Balanced Scorecard is dus om een 
vertaling te bieden van de missie en visie van een organisatie in 
meetbare indicatoren om dusdoende ondersteuning te bieden bij het 
ontwikkelen van een consistente organisatiestrategie en het richten van 
alle activiteiten op die strategie. Het unieke van de aanpak is gelegen in 
de vier perspectieven die worden gehanteerd bij deze vertaalslag. 
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Figuur 10: De weg naar een 
Baleneed Scorecard 
(Veen-Dirks en Wijn, 2000) 
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Vanuit deze vier perspectieven - klant, interne processen, financieel en lerend vermogen/innovatie 
- helpen meetbare indicatoren een organisatie zich te richten op de status quo en op het potentieel 
voor de toekomst. De vier perspectieven geven een verhelderend inzicht in de lange termijn 
strategie' (Balanced Scorecard, 2006). 

4.2 Partneren 

4.2.1 De opkomst van het begrip partneren 
In de loop van de jaren '80 introduceerden veel ondernemingen kwaliteitsprogramma's in hun 
organisatie. Het doel van deze programma's was om, door middel van het creëren van een grotere 
betrokkenheid op de werkvloer, te komen tot een betere en beheersbare productkwaliteit Daar 
deze programma's dienden te voldoen aan de eisen van de klant, was het voor bedrijven zaak om 
een diepgaand onderzoek in te stellen naar de mate waarin zij aan klantenwensen voldeden. De 
bevindingen van dit soort onderzoeken vormden aanleiding tot omvangrijke verbeterings
programma's. Industriële bedrijven gingen meer dan voorheen de kwaliteit van de voortbrengings
precessen bewaken. Eén en ander vormt de verklaring voor de toegenomen populariteit van 
certificeringprogramma's in de jaren '80 en '90, vaak op basis van IS0-9000. Het gevolg van deze 
programma's was dat men meer en meer aandacht ging geven aan de kwaliteit van inkomende 
goederen. Eind jaren '80 werden grote leveranciers geconfronteerd met sterk toegenomen 
logistieke eisen. Grote uitbesteders wensen Just-in-Time levering in wisselende volumes en dat 
ook nog eens tegen lage(re) prijzen. Daarnaast zorgen kortere productlevenscycli tot een snellere 
opvolging van producten. Deze zaken werden vertaald naar de componentenleveranciers. Moesten 
deze eerst foutloze producten leveren, thans moesten kleinere series met grote leveringsprecisie 
en -flexibiliteit geleverd kunnen worden. Dit noodzaakte veel leveranciers hun productenpakket -
maar zeer zeker ook hun voortbrengingsprocessen - ingrijpend te reorganiseren. 
Begin jaren '90 zorgden kosten-, tijds- en kwaliteitsdruk tot een trend naar uitbesteding. Veel 
producerende bedrijven concentreerden zich op hun kernactiviteiten en besteedden de rest, 
inclusief ontwikkeling en ontwerp, uit aan gespecialiseerde leveranciers. In deze periode 
"ontstonden" begrippen als co-makership en partnership. Deze begrippen duiden op een 
intensiever wordende relatie met leveranciers en een toenemende wederzijdse afhankelijkheid. Uit 
een rapport van het 'Center for Advanced Purchasing Studies' uit 1995 blijkt dat veel industriële 
afnemers ook de komende jaren de banden met zorgvuldig geselecteerde leveranciers zullen 
aanhalen (Van Weeleen Rozemeijer, 1997). 

> )aren '60 > )aren '70 ) ' Jaren '80 > Jaren '90 > 
Martkeisen . Prijs · Prijs · Pri js ·Prijs 

·Kwaliteit ·Kwaliteit ·Kwaliteit 
· Keu ze levertijd ·Keuze levertijd 

·Uniekheid 

Performance · Efficiency · Efficiency • Efficiency · Efficiency 
criteria · Kwaliteit · Kwaliteit ·Kwaliteit 

· Fle•ibiliteit ·Flexibiliteit 
-lnnovatieviteit 

Bedrijf · Efficiente firma · Kwaliteitsnrma · Fle•ibele firma -Innovatieve firma 

(ideaaltype) 

Figuur 11: De ontwikkeling van markt- en prestatie-eisen aan ondernemingen (Bolwijn & Klumpe, 1992) 

4.2.2 Definitie partnership 
In Van Dale Taalweb (2006) wordt een partner beschreven als iemand met wie men samen iets 
onderneemt. Een partnership wordt als volgt gedefinieerd: 

part·ner·ship (het-) 
1. deelhebberschap 

Schorr (1998) geeft een algemene definitie van een partnership. 'Partnership arrangements are 
characterized by a sense of teamwork, co-operation, and a shared goal of continuous 
improvement. This leads to more predictabie performance, because all of the problems that have 

Afstudeerrapport 33 



Theoretisch kader Op naar gezamenlijk succes 

occurred in the past have been identified and eliminated. Final/y, partnership arrangement imprave 
the quality of life in the workplace by eliminating the adversarial basis of doing business.' Eliram en 
Hendrick (1993) omschrijven een partner als volgt: 'A partner is defined as a firm with whom your 
company has an ongoing buyer-seller relationship, in volving a commitment over an extended time
period, a mutual sharing of information and a sharing of risks and rewards resulting trom the 
relationship.' In dit onderzoek wordt de volgende definitie van een partnership aangehouden: 

'Een partnership is een samenwerkingsverband tussen twee of meer partijen , gericht op het 
bereiken van gezamenlijke doelen, waarbij informatie, risico's en kosten- en opbrengsten 
worden gedeeld' 

4.2.3 Soorten partnerships 
Partnerships kennen verschillende verschijningsvormen, welke ook verschillend worden benoemd. 
De verschillende verschijningsvormen worden echter niet eenduidig benoemd en gedefinieerd. 
Hieronder volgt een overzicht van indelingen die in de literatuur te vinden zijn . 

Indeling partnerships naar het 'Spectrum of partnering' 

Braome (2002) schetst een zevental vormen van leveranciersrelaties. Deze zijn ondergebracht in 
een spectrum (figuur 12), waarin per vorm is af te lezen wat de mate van partnering is ten opzichte 
van het geheel. Elke fase wordt gekenmerkt door eigenschappen van voorafgaande vormen 
vermeerderd met een aantal nieuwe eigenschappen. Broome benadrukt echter dat niet elke 
onderneming elke verschijningsvorm van partnering in hun bedrijfsvoering kan implementeren. 
'Sommige projecten zijn niet complex genoeg voor een ver doorgevoerde vorm van partneren.' 

lnformelè partnering 
- Geen organlsatlestructuur; 
· Weinig (vastgelègde) "'.,_.,. 

procedures. 

Traditionele aanbesteding 
·Selectie op basis van de prijs; 
·Confronterende samenwerking; 
·Aansprakelijkheden gescheiden. 

' .. -
. . 
I 
I 

Partnering 

.. -.- ----'''! 

: . - I I .I 
legeneratie partnering 
· Selectie op basis van prijs en 
kwaliteit; 

· Workshops teneinde de 
culturele verschillen te 
overbruggen; 

·Afspraken aver 

'Target· tost' contracten 
·Een gezamenlijk vastgesteld doel 
(target); 

·Open boekhouding; 
-Delen van kosten en opbrengsten. 

~--=-= -...,&...J 
Project allianties 
·~en virtuele organisatie met 

rechlsvorm: 
· Geintegreerd contract: 
• Geintegreerdeteams; 
·Opbrengsten afhankelijk van het 
succes van het project. 

Strategische alliantle·s 
· Projectoverschrijdende 
samenwerking 

· Geintegreerde bedrijfsvoering; 
• Benchmarking; 
· Samen ontwikkelen en op de 
brengen van een product. 

Joint Ventures 

Figuur 12: Het spectrum van partnering (Broome, 2002) 

3 generaties partnerships volgens Bennett en Jayes 

Bennetten Jayes (1998) typeren partnershipsop een andere manier. Hun theorie gaat uit van drie 
generaties partnerships; de 'First generation, 'Second generation' en 'Third generation'. In de 'First 
generation Partnering' wordt partnering opgebouwd uit een drietal belangrijke aspecten: 

Gezamenlijke doelstellingen 
De kern van partnering berust zich op het gezamenlijk stellen van doelstellingen. 
Beslissingsbevoegdheden 
Beslissingen worden openlijk besproken en dienen gezamenlijk te worden gemaakt. 
Continue verbetering 
Gezamenlijk tracht men een continue ontwikkeling van prestaties te verwezenlijken. 

'Deze eerste generatie partnering kan reeds in een vroegtijdig stadium ontstaan en komt voort uit 
een nauwe samenwerking tussen afnemer en uitbesteder. De kwaliteit van de producten is hoog, 
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echter kleine wijzigingen in het product en proces zullen 
nog wel vaak voorkomen. Het beoogde resultaat, ten 
opzichte van een standaard leveranciersbenadering, is 
een kosten- en tijdsreductie van maximaal 30%. 
Uiteindelijk kan een dergelijke samenwerking een 
rendement (improved performance) van 25% opleveren 
over een periode van 10 jaar.' 

De 'Second generation Partnering' is volgens de 
auteurs lastiger te bewerkstelligen en vereist zodoende 
een volledig ontwikkelde strategie. 'Deze strategie komt 

Continue 
verbeteringen 

vanuit de top van het management en berust op een Figuur 13. 1st generation partnering 
zevental belangrijke "pilaren". Deze zeven pilaren (Bennett & Jayes, 1998) 
worden, in een speciaal hiervoor opgezet strategisch '-------------------' 
team, ontwikkeld en doorgevoerd in de bedrijfsvoering': 

Strategie 
Ontwikkelen van doelstellingen met perspectief voor zowel afnemer als leverancier. 
Deelnemersschap 
Scannen van ondernemingen op vaardigheden 
om een uitgebalanceerd team te vormen. 
Gelijkheid 
Behandelen en respecteren van iedereen op 
basis van gelijkheid. 
Integratie 
Sterkere samenhang 
opgebouwd vertrouwen. 
Benchmarking 

door gezamenlijk 

Genereren van meetbare doelstellingen om te 
komen tot verdergaande samenwerking . 
Projectprocedures 

tnti!Jflltle 

Vaststellen en uitvoeren van procedures voor Figuur 14: 2"d generation partnering 
een efficiëntere uitvoering van het project (Bennett & Jayes, 1998) 

Terugkoppeling 
Bijstellen van de ontwikkelingsstrategie op basis van lessen uit het verleden en raad van 
speciale werkgroepen. 

'Deze tweede generatie ontstaat na een jaar of vijf waarbij een multidisciplinair team , bestaande uit 
specialisten van de diverse geledingen, een centrale rol speelt in de samenwerking. De kwaliteit 
van de producten is erg hoog, bij een goede samenwerking is het behalen van 'zero-defects' in het 
productieproces mogelijk. Het beoogde resultaat ten opzichte van een standaard 
leveranciersbenadering is een kostenreductie van maximaal 40%, tegen een tijdsreductie van 
maximaal 50%. Het rendement bedraagt maximaal 45% over een periode van 10 jaar.' De zeven 
"pilaren" staan als volgt in relatie met elkaar: 

Figuur 15: De '7 pillarsof partnering' (Bennett & Ja yes, 1998) 
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In de 'Third generation Partnering' staan totaaloplossingen voor producten en diensten centraal. 
'Deze visie heeft betrekking op de "moderne" onderneming die met haar klant een intensief 
samenwerkingsverband aangaat dat resulteert in complete pakketten van producten met 
ondersteunende diensten . De drie factoren die centraal staan in deze generatie partnering zijn 
gebruik, ontwikkeling en productie. Een goede en 
evenwichtige invulling van deze drie gebieden 
resulteert in een optimale vorm van partnering . Deze 
laatste generatie partnering ontstaat vaak pas na 
ongeveer 7 jaar. De kracht ligt in het geïntegreerde 
team, waarin specialisten uit diverse geledingen 
plaats hebben, gefocust op het productieproces, van 
grondstof tot eindproduct. De productie wordt 
gekenmerkt door een hoge mate van efficiëntie en 
industrialisatie en voldoet op die manier volledig aan 
normen en eisen. Het beoogde resultaat ten opzichte 
van een standaard benadering, is een kostenreductie 
van maximaal 50% tegen een maximale tijdsreductie 
van maar liefst 80%. Het rendement kan oplopen tot Figuur 16: :Jd generation partnering 

(Bennett & Jayes, 1998) 
maximaal 75% over een periode van 10 jaar.' 

Indeling partnerships op basis van overige bronnen 

1\Jaast voorgaande twee indelingen is in de literatuur ook nog een andere indeling te vinden. Deze 
indeling is niet van één bepaalde auteur, maar is gegenereerd op basis van verschillende bronnen . 
De twee soorten die worden onderscheiden zijn supplier-partnerships en projectpartnerships. 

Supplier-partnerships 
Dit onderzoek richt zich op het toepassen van deelhebberschappen die betrekking hebben op de 
levering van producten en/of diensten, in het Engels omschreven als supplier-partnerships. 
Koninklijke Ph ilips NV was één van de eerste Nederlandse bedrijven die supplier-partnerships 
toepaste in haar bedrijfsactiviteiten. Destijds noemde men een partnership een zogenaamde co
makership . Volgens Broers ma (1991) is een co-makership : 'de opbouw van lange termijnrelaties 
met een beperkt aantal leveranciers op basis van wederzijds zakelijk vertrouwen.' De laatste jaren 
spreekt men echter niet vaak meer van co-makerships tussen een onderneming en haar 
leveranciersen/of onderaannemers, maar van (supplier-)partnerships (Van Weele, 1997). 
Burnes en Dale (1998) benadrukken het principe van een supplier-partnership. 'A supplier
partnership is where customer and suppliers develop such a close and long-term relationship that 
the two work tagether as partners. ft isn 't philanthropy: the aim is to secure the best possible 
commercial advantage. The principle is that teamwork is better than combat. lf the end-customer is 
to be best served, then the parties to a deal must work tagether - and bath must win . A supplier 
partnership works because bath parties have an interest in each other's success.' 
De definitie van een supplier-partnership die hier wordt aangehouden is van Van Weele ( 1997): 

'Een supplier-partnership is een lange termijnrelatie tussen een afnemer en leverancier, die 
tot doel heeft om op basis van wederzijds zakelijk vertrouwen - middels het delen van 
informatie, kosten , risico's en winst - te komen tot kostenreductie, kwaliteitsverbetering, 
procesverbetering en productontwikkeling.' 

Zagen we eerder dat het begrip co-makership min of meer verdwenen is uit de moderne literatuur, 
toch spreken Van der Veen en Boensma (2001) wel degelijk over een co-makership, als zijnde een 
relatie tussen uitbesteder en toeleverancier vanuit een gemeenschappelijk belang, ten behoeve 
van het eindproduct, op de aspecten logistiek, kwaliteit en ontwikkeling. 'In een co-makership is de 
hoofdvoorwaarde de bereidheid in onderling vertrouwen aan elkaars bedrijfsvoering te werken en 
in gezamenlijk belang het eindproduct zo goed mogelijk op te leveren .' 

Eigenschappen van supplier-partnerships 
Op basis van de verschillende visies op én ervaringen met supplier-partnerships kan een viertal 
eigenschappen van supplier-partnerships worden vastgesteld (Van Weeleen Rozemeijer, 1999): 

Lange termijnrelatie 
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Vaak gaat men uit van een relatie voor perioden van langer dan één jaar. Soms betreft de 
contractperiode zelfs de economische levensduur van het product. 
Wederzijds venrouwen 
Wederzijds vertrouwen blijkt een belangrijke voorwaarde voor partnershiprelaties. Sako 
(1992) onderscheidt drie soorten vertrouwen . Allereerst is er het contractuele vertrouwen, 
ofwel de verwachting dat de partner zich aan de specifiek schriftelijke of mondelinge 
afspraken houdt. Daarnaast is er het competentievertrouwen, wat inhoudt dat er bij de ene 
partij de verwachting wordt geschept dat bij de partner zowel de technische als 
managementcompetenties in voldoende mate aanwezig zijn. Ten slotte is er het 
goodwillvertrouwen, de wederzijdse verwachting dat beide partijen bereid zijn meer te doen 
dan waar formeel overeenstemming over is verkregen . 
Beperkt aantalleveranciers 
Intensieve samenwerking is maar met een beperkt aantal toeleveranciers mogelijk. Eliram 
en Hendrick (1993) concluderen dat van alle relaties slechts 1% als echte partnership kan 
worden kan worden aangemerkt. Echter, van de betrokken ondernemingen waren deze 
leveranciers wel verantwoordelijk voor 12% van de totale inkoopomzet Van Weele ( 1997) 
stelt dat samenwerken met leveranciers veel intern teamwork vereist tussen alle betrokken 
disciplines. 'Relaties ontwikkelen zich in de tijd. De situatie waarin men als leverancier 
incidenteel aan een uitbesteder levert kan in de tijd uitgroeien tot een relatie als 
toeleverings- dan wel ontwikkelingspartner.' Tevens concludeert hij dat een partnership het 
resultaat is van een langjarige inspanning van uitbesteders tot resultaatverbetering in de 
relatie met leveranciers, veeleer dan een techniek die in korte tijd kan worden aangeleerd 
en toegepast. Dit verklaart volgens hem het geringe aantal partnerships in de praktijk. 
Win-win principe 
Zonder voordeel voor beide partijen komt samenwerking niet van de grond. Beide partijen 
moeten het idee hebben dat ze er uiteindelijk beter van worden. 

Projectpartnerships 
Naast een supplier-pannership is er ook nog een andere vorm van partnering, die in de bouw wordt 
toegepast, te herkennen. Deze samenwerkingsvorm speelt zich echter af op een ander niveau , 
namelijk tussen opdrachtgever - die doorgaans het initiatief hiertoe neemt - en overige betrokken 
partijen, zoals de architect, adviseurs, bouwonderneming(en) en/of toeleveranciers. In de literatuur 
spreekt men in dit opzicht van projectpannering, ofwel het aangaan van partnershiprelaties tussen 
een opdrachtgever en opdrachtnemer(s) op projectniveau. Van der Veen en Keizer (2005) 
definiëren projectpartnering op de volgende wijze: 

'Projectpartnering is een projectgebonden samenwerkingsverband, waarvan de 
klantopdrachtgever veelal deel uitmaakt, en waarbinnen partijen opbrengsten en risico's 
delen én gemeenschappelijke en gedeelde doelen en belangen nastreven. De 
samenwerking is gebaseerd op vertrouwen, gelijkwaardigheid en heeft als doel het 
realiseren van een buitengewone projectprestatie.' 

Stephenson (1996) hanteert de volgende definitie van projectpartnering in de bouwnijverheid: 
'Project pannering is a methad of applying project specific management in the planning, design, 
and construction profession without the need tor unnecessary, excessive, and/or debilitating 
external pany involvement.' Stephenson stelt echter dat de definiëring van een projectpartnership 
afhangt van de bedrijfstak. Zo stelt hij dat alleen al binnen Amerikaanse bouwbedrijven er sprake is 
van verschillende opvattingen over soorten projectpartnering. Zo kent de Associated General 
Contractors (AGC) een andere definitie van projectpartnering dan bijvoorbeeld American Society of 
Civil Engineers (ASCE) of het Construction lndustry lnstitute (CII) . 

Eigenschappen van projectpannerships 
Van der Veen en Keizer (2005) kennen, naast de vertrouwensrelatie zoals bij supplier
partnerships, de volgende eigenschappen aan projectpartnerships toe: 

er is sprake van een projectgebonden relatie; 
er worden zowel opbrengsten en risico's gedeeld; 
er worden gezamenlijke en gedeelde doelen vastgelegd. 

'Daarnaast kan men partnering gebruiken om prestaties in projecten te realiseren die met een 
traditionele aanpak niet mogelijk zijn, zoals verkorting van de doorlooptijd, kostenreductie, 
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verbetering van het rendement van de (huur)opbrengst en vermindering van hinder voor de 
omgeving' (Van der Veen en Keizer, 2005). 

4.2.4 Doelstellingen en motieven om te gaan partneren 
Kijken we naar de motieven voor zowel uitbesteders als leveranciers om te gaan partneren, dan 
blijkt dat deze afhankelijk zijn van de soort partnership die wordt toegepast. Toch zijn er 
overeenkomsten te vinden in de aard van de motieven. De verschillende motieven om te gaan 
partneren kunnen worden ingedeeld in vier clusters (Walker en Hampson, 2003): 

Motieven op financieel gebied 
Deze hebben betrekking op de versterking van de economische en financiële prestaties 
van een onderneming, zoals het verhogen van de winstgevendheid, het versterken van de 
financiële (markt)positie en het bereiken van kostenbesparingen/-verlagingen. 
Motieven op technologisch gebied 
Technologische motieven houden onder andere in het toegang krijgen tot nieuwe 
informatietechnologiën en het verkrijgen van kennis en product- en procesinnovaties. 
Motieven op management gebied 
Deze hebben betrekking op het verbeteren van de klant-leverancier relatie, simplificeren 
van de organisatiestructuur en het verdelen van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 
Motieven op strategisch gebied 
De laatste soort motieven heeft betrekking op het behouden, verdedigen of expanderen 
van de marktwaarde van de onderneming. 

4.3 Andere samenwerkingsvormen in de utiliteitsbouw 
Samenwerkingsvormen in de bouw worden vooral bepaald door de manier waarop een project 
wordt uitbesteed door de opdrachtgever, ook wel de uitbestedingsvorm genoemd. 'De afgelopen 
decennia zijn talloze nieuwe uitbestedingsvormen ontstaan. Deze onderscheiden zich van elkaar 
door het uitbestedingspakket, de bouworganisatievorm en/of de beloningssystematiek. Met name 
de uitbestedingspakketten en bouworganisatievormen zijn belangrijke onderscheidende factoren' 
(Van lersel, Mieris en Peters, 2005). Hier worden uitbestedingsvormen als volgt gedefinieerd: 

'De uitbestedingsvorm is de wijze waarop de opdrachtgever het werk aan anderen over laat.' 

Om echter een beeld te krijgen van de (externe) omgeving van de samenwerkingsvorm van dit 
onderzoek wordt eerst de rol van de utiliteitsbouwsector in de bouwnijverheid behandeld. 

De rol van de utiliteitsbouwsector in de bouwnijverheid 

De utiliteitsbouw maakt deel uit van de bouwnijverheid. In deze sector staan gebouwen centraal 
voor doeleinden van maatschappelijk nut (Van Dale, 2006). De indeling van de bouwnijverheid, 'het 
geheel van bedrijven dat bijdraagt aan de technische realisatie en instandhouding van 
bouwwerken' (Van der Woude en Pijpers, 1997), kan op drie manieren plaatsvinden: 
Allereerst kan er een onderverdeling worden gemaakt naar het type bedrijf, waar onderscheid 
wordt gemaakt tussen architectenbureaus, ingenieursbureaus, bouwbedrijven, installatiebedrijven 
en toeleveranciers. De tweede indeling die gemaakt wordt betreft de aard van werkzaamheden. In 
de bouwnijverheid worden vijf verschillende werkzaamheden onderscheiden, te weten nieuwbouw, 
verbouw, restauratie, renovatie en onderhoud. De laatste indeling is die naar producten of 
marktsegmenten. De driedeling die in dit laatste kader wordt gemaakt betreft de woningbouw, de 
utiliteitsbouw en de grond-, water- en wegenbouw (Van derWoudeen Pijpers, 1997). 

Binnen de totale omzet in de bouwnijverheid (2005) ligt het aandeel in de woningbouw het hoogst, 
gevolgd door de utiliteitsbouw en als laatste de grond-, water- en wegenbouw. De woningbouw 
(nieuwbouw en klein en groot onderhoud) neemt zo'n 47% van de totale omzet voor haar rekening, 
terwijl de utiliteitsbouw (nieuwbouw en klein en groot en onderhoud) en grond-, water- en 
wegenbouw allebei goed zijn voor zo'n 27% van de totale omzet ( Bouwend Nederland, 2006). 
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Naar type bedrijf 

Architectenbureaus: 
- Ontwerpende architecten; 
-Uitvoerende architecten; 
-lnterieurarchitecten~ 

-Tuinarchitecten; 
- FacHitairtekenbureaus; 
-Enz. 

lngenieursbureaus: 
- Constructiebureaos; 
· Bouwkundige adviesbur-eaus; 
-Installatietechnisch adviesbuJeaus; 
· Stedenbouwkundig adviesbureaus~ 
·Bouwkosten adviesbureaus; 
- Bouwfysische adviesbureaus; 
· Projectmanagementbureaus; 
-Enz. 

Bouwbedrijven: 
· Bouwkundig aannemer~ 
· Stucadoors; 
·Schilders: 
·Enz. 

lnstallatiebedrijven: 
· Elektrotechniek; 
-Warmtetechniek: 
·Liften; 
·Enz. 

Toeleveranciers: 
• Bouwmaterialenhand:el; 

, ·Fabrikanten. 

Naar marktsectoren 

Woningbouw: 
-Woningwetwoningen; 
- Premiehuurwoningen; 
·Premiek-oopwoningen: 
-Vrije sector; 
• Recr-ea,tie. 

Utiliteitsbouw, publieke: 
- Gezondheidszorg; 
· Onderwijs; 
-Kantoren; 
-Loodsen en hallen; 
·MUsea. culture~* 
-Overigen. 

Utiliteitsbouw, private: 
· Gébouwen t.b.v. vervoer; 
·Agrarische gebouwen; 
· Nijverheid: 
·Kantoren; 
·Winkels; 
·Horeca; 
·Garages; 
·Overigen. 

Grond·, wegen- en waterbouw: 
·Wegen; 
· Railvervoer; 
-Vaarwegen; 
·Havens; 
-Waterbeheer en watergangen: 
·Waterkwa-liteit en riolering; 
· Telecommuóicatle; 
·Groenvoorzieningen; 
-Milieu; 
· Nieuwe projecten. 

Figuur 17: Indeling van de bouwnijverheid (Van derWoudeen Pijpers, 1997) 

4.3.1 Uitbestedingsvormen 
Binnen uitbestedingsvormen wordt onderscheid gemaakt tussen uitbestedingsvormen gericht op 
het uitbestedingspakket en uitbestedingsvormen gericht op de bouworganisatievorm. 

Uitbestedingsvormen gericht op het uitbestedingspakket 

Het uitbestedingspakket wordt als volgt gedefinieerd (Van lersel, Mieris en Peters, 2005): 

'Het uitbestedingspakket is het totaal aan werkzaamheden en activiteiten dat binnen één 
opdracht aan de markt aangeboden wordt.' 

Een uitbestedingspakket heeft betrekking op het initiëren, conditioneren, financieren, onderhouden, 
ontwerpen en uitvoeren van bouwwerken. Of, en zo ja welke diensten worden aangeboden bepaalt 
uiteindelijk de uitbestedingsvorm. De zes uitbestedingsvormen in deze zijn: 

Build 
Uitvoeren. 
Engineering & Build 
Technisch ontwikkelen en uitvoeren. 
Design & Build 
Ontwerpen en uitvoeren. 
Design, Build & Maintain 
Ontwerpen, uitvoeren en onderhouden. 
Design, Build, Finance & Maintain 
Ontwerpen, uitvoeren, onderhouden en financieren. 
Design, Build, Finance, Maintain & Operate 
Ontwerpen, uitvoeren, onderhouden, financieren en exploiteren. 
Totaalontwikkeling 
Ontwikkelen, ontwerpen, uitvoeren, onderhouden, financieren en exploiteren. 
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Initiatief 

Conditionering 

Financiering 
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Ontwerp 

Uitvoering 
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Figuur 18: Overzicht uitbestedingsvormen in relatie tot het uitbestedingspakket (links: Van Ierse!, Mieris en Peters, 2005) 

Een aanverwante uitbestedingsvorm is het Living Building Concept. 'Het Living Building Concept 
(LBC) voorziet in een langdurige dienst, die de faciliteiten op een gewenst peil houdt, maar 
tegelijkertijd rekening houdt met veranderende wensen en eisen. Deze dienst wordt niet door één 
partij aangeboden, die volgens het laagste-prijs-principe de hele toeleverende keten stuurt, maar 
door een samenwerkende keten die in staat is het gebouw dynamisch en zonder hoge 
transactiekosten "fit for purpose" te houden' (PSI Bouw, 2006). Het Living Building Concept is 
ontwikkeld door TNO in samenwerking met de Technische Universiteit Delft, in opdracht van PSI 
Bouw. De uitgangspunten van het Living Building Concept zijn vierledig (PSI Bouw, 2006): 

1. geïntegreerde Design, Build, Maintain & Operate uitbestedingsvorm; 
2. waarde, prijs en kosten als variabelen; 
3. een aanbodgestuurde en vraaggerichte uitbesteding; 
4. dynamisch sturen op wijzigende omstandigheden. 

Voordeel (benefit) 

Totaal nut 

Winst (profil) 

Vrager " Kostë~ Aanbieder 

~ 

Figuur 19: Principe van het Living Building Concept (PS! Bouw, 2006) 

Uitbestedingsvormen gericht op de bouworganisatievorm 

'De basis van elke bouworganisatievorm dateert van rond 1900 en bestaat uit de gangbare 
klassieke contractvorm, waarbij de opdrachtgever, adviseurs en bouwer betrokken zijn. Oorspron
kelijk waren er slechts twee partijen, de bouwheer en bouwmeester' (Roelofs, 2005). 
'Het uitgangspunt bij het beschrijven van de bouworganisatievormen is dat ieder bouwproject - hoe 
verschillend dan ook - in essentie dezelfde karakteristieke procesfuncties en fasering kent. Het 
verschil tussen de bouworganisatievormen komt tot uiting in de verschillende combinaties van 
karakteristieke taken voor de bouwparticipanten'. De functionele verhoudingen, de verdeling van 
taken, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid én de wijze en tijdstippen waarop participanten 
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in een proces worden ingeschakeld zijn de belangrijkste samenhangende factoren in de 
onderverdeling van bouworganisatievormen (Maas, 1997). In dit onderzoek wordt de volgende 
definitie voor een bouworganisatievorm aangehouden (Van lersel, Mieris en Peters, 2005): 

'Een bouworganisatievorm is de wijze waarop taken en functies tussen partijen verdeeld zijn 
over de fasen in de levenscyclus van een project en de wijze waarop zij samenwerken.' 

In de literatuur worden verschillende onderverdelingen van bouworganisatievormen gehanteerd. Zo 
maken Pijpers en Van der Woude (2004) een opdeling in vier bouworganisatievormen, te weten 
Traditioneel, Bouwteam, Turnkey en General Contracting. De indeling van Stichting Bouwresearch 
(2006) is dezelfde als die van Pijpers en Van der Woude, echter voegt deze er nog een vorm aan 
toe, te weten Management Contracting. De indeling die Van lersel, Mieris en Peters (2005) 
hanteren bevat bovenstaande vormen, plus nog eens de vorm Construction Management. Ook 
Van Duyn (2004) hanteert deze onderverdeling. De indeling van de verschillende 
uitbestedingsvormen die, in het kader van dit onderzoek, wordt toegepast, is op basis van de 
indeling die Van lersel, Mieris en Peters (2005) hanteren, te weten: 

Traditioneel 
Een organisatie waarbij sprake is van een strikte scheiding tussen ontwerp en uitvoering. 
Bouwteam 
Een tijdelijke samenwerking tussen opdrachtgever, architect en aannemer. 
Turnkey 
Een integrale samenwerkingsvorm zonder de inbreng van de opdrachtgever. 
Alliantie 
Een horizontale samenwerkingsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 
Management Contracting 
Een vorm waarbij een bouwmanager het proces stuurt en de opdrachtgever adviseert. 
Construction Management 
Hetzelfde principe als Management Contracting, echter behoudt de opdrachtgever hier een 
relatie met alle betrokken partijen. 
General Contracting 
Een organisatie waarin een General Contractor (gespecialiseerd bedrijf) de opdrachtgever 
adviseert en tegelijkertijd verantwoordelijkheden op zich neemt (lijkt op Design & Build). 

De rol van de opdrachtgever in het uitbestedingsproces 

De eis die een opdrachtgever aan een opdrachtnemer stelt, betreft de staat van het op te leveren 
product, eventueel vermeerderd met de aard van de aangeboden dienst(en). Door meerdere 
disciplines te integreren en samen te brengen bij één onderneming is de kans op een succesvol 
eindproduct groter. Maar het is de bekwaamheid van een bouwonderneming die bepaalt of het 
uiteindelijke product van succes verzekerd is. Tijd en kosten spelen een belangrijke rol in het 
uitbestedingsproces. De wijze waarop een bouwonderneming in staat is het uiteindelijke product te 
realiseren is voor de opdrachtgever niet zelden het criterium voor de keuze tussen aanbiedende 
partijen. Ongeacht het type bouwproject kan worden gesteld dat het onderbrengen van meerdere 
disciplines bij één onderneming/consortium vaak resulteert in een kortere doorlooptijd (en dus ook 
bouwtijd). Tevens is er al in een eerder stadium duidelijkheid over de te verwachten kosten. Deze 
aspecten zijn echter geen 
garantie voor de laagste 
prijs. Marktconcurrentie 
tussen aanbiedende partijen 
speelt hierin namelijk ook 
een rol. De uitbestedende 
partij heeft bij een openbare 
aanbesteding vaak de keuze 
uit meerdere aanbieders en 
zal ook vaak kiezen voor de 
economisch meest aantrek
kelijke aanbieding. Net als 
een opdrachtgever is een 
bouwonderneming ook op 
zoek naar aantrekkelijke 
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(inkoop)aanbiedingen. Marges in de bouw hangen dus vooral af van de wijze van uitbesteden en 
niet zozeer van de bouworganisatievorm of het uitbestedingspakket Bij elk project zijn de kosten, 
kwaliteit en tijd in de beginfase te beïnvloeden. Keyner en Van Rosmalen (2003) stellen dat, 
naarmate het project voortschrijdt, de kans op beïnvloeding afneemt en de kosten van een 
beïnvloeding toenemen. 'Dit betekent dat een effectieve actie in een zo vroeg mogelijk stadium 
genomen moet worden om onnodige kosten te voorkomen en een optimale kosten
/kwaliteitsverhouding te realiseren.' 

De keuze voor een bepaalde uitbestedingsvorm 
Een opdrachtgever is vanzelfsprekend 
gebaat bij een economisch aantrekkelijk 
project. Echter, opdrachtgevers willen graag 
ook invloed uitoefenen op het project tijdens 
het proces. Dit botst met de meeste 
uitbestedingsvormen. Het is vaak of relatief 
goedkoop, maar wel weinig invloed, of juist 
veel invloed op het project, maar dan weer 
wel relatief duur. Bij projectpartnering is er 
sprake van een gemeenschappelijk belang. 
Als partijen zich financieel kunnen 
versterken is men vaak bereid extra werk te 
verrichten. Zo kunnen de kosten worden 
beheerst, immers iedere partij heeft belang 
bij lage kosten (en hoge winst). In hoeverre 
een opdrachtgever invloed kan uitoefenen 
is moeilijk te kwantificeren. Wel is het zo dat 

Traditioneel 

Construction Management 

Alliantie/Projectpartnering 

Invloed 
bij projectpartnering een opdrachtgever 
invloed kan uitoefenen op het proces. Het 
hangt echter van de samenstelling van de 

Figuur 21: Invloed en kosten voor de opdrachtgever 

projectpartnership af in hoeverre wijzigingen efficiênt kunnen worden doorgevoerd. Des te groter 
het samenwerkingsverband, des te meer partijen er betrokken zijn, des te beter de wijze waarop 
men kan omgaan met wijzigingen. Projectpartnering heeft hierdoor een aantal overeenkomsten 
met het werken in een bouwteam. Bovenstaande figuur geeft een overzicht van de verschillende 
uitbestedingsvormen in relatie tot de invloed van de opdrachtgever en de prijs die de 
opdrachtgever moet betalen voor het project. Uit deze figuur wordt duidelijk waar allianties en 

Mogellj.'î :J:mWfl z ig I wm toe~ ssing 

Figuur 22: Overzicht uitbestedingsvormen 
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projectpartnerships staan in relatie tot de overige uitbestedingsvormen. Dit betekent dat als een 
opdrachtgever bij een projectpartnership wordt betrokken - en deze dus ook het voordeel ervan 
inziet - er een win-win situatie voor alle partijen kan ontstaan. Door de opdrachtgever te betrekken 
bij een projectpartnership wordt het efficiënter om alternatieven of verbeteringen door te voeren in 
het project. Immers, er kan direct worden gecommuniceerd met de opdrachtgever. In figuur 22 is 
ten slotte te zien wat de eigenschappen van deze uitbestedingsvormen zijn en welke partijen bij 
elke vorm betrokken zijn. 

4.4 Uitgangspunten voor het onderzoek 
Op basis van bovenstaande theoretische analyse wordt antwoord gegeven op de eerste vier 
centrale vragen van dit onderzoek. Het antwoord op deze vragen dient als basis voor het vervolg 
van het onderzoek. 

4.4.1 Kritieke succesfactoren 
De 1e centrale vraag is als volgt geformuleerd: 

I Wat zijn _kritieke succesfactoren? 

De definitie die hier wordt aangehouden is afgeleid van die van Daniël (1961 ). Hij spreekt van 
factoren die het succes bepalen en dus heel goed moeten worden uitgevoerd. De definitie voor 
kritieke succesfactoren die hier wordt aangehouden is zodoende: 

'Kritieke succesfactoren zijn factoren die bepalend zijn voor het succesvol functioneren van 
een gebeurtenis.' 

De gebeurtenis die hier onderwerp van succesfactoren is, betreft een partnership op projectniveau. 

Kritiek en niet-kritiek 
Kritieke succesfactoren zijn bepalend voor het succesvol functioneren. Niet-kritieke succesfactoren 
hebben invloed op het resultaat - en dus de mate waarin succes wordt geboekt - maar zijn niet 
bepalend en in die zin dus ook niet noodzakelijk. 

De 28 centrale vraag is als volgt geformuleerd: 

Hoe worden kritieke succesfactoren geïmplementeerd? 

De invalshoek die hier wordt aangehouden betreft strategieformu/ering. Een partnership betreft 
immers een strategisch proces. Het implementeren van de KSF-en geschiedt middels een 
Balanced Scorecard. 

4.4.2 Partneren als samenwerkingsvorm 
De 3e centrale vraag is als volgt geformuleerd: 

Welke vormen van partneren zijn er zoal? 

Een partnership is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer partijen, gericht op het bereiken 
van gezamenlijke doelen, waarbij informatie, risico's en kosten- en opbrengsten worden gedeeld. 
In dit hoofdstuk kwamen drie onderverdelingen van partnerships aan bod. In de indeling volgens 
Bennett en Jayes vallen onder de 1e generatie partnering, de eerste vier partnershipvormen die 
Broome (2002) beschrijft. De 2e generatie partnering past het beste bij strategische allianties en 3e 
generatie partnering komt grotendeels overeen met Joint Ventures. In het spectrum van partnering 
van Broome (2002), kunnen projectpartnerships worden ondergebracht onder de kop Project 
Alliances. Er vindt immers een selectie van participerende partijen plaats, de beloning hangt in 
sterke mate af van het succes van het project en er is sprake van een projectgebonden 
geïntegreerd contract tussen de verschillende partijen. Maar projectpartnerships kunnen ook 
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worden ondergebracht bij de simpelere vormen van partnering die Braome beschrijft. Dit hangt af 
van de afspraken die de partijen maken. Supplier-partnerships passen bij Strategische Allianties. 
In figuur 23 zijn de verschillende soorten partnerships ondergebracht in een stelsel. 

Indeling volgens 
Bennen en jayes: 

'J ge-neraties 
partnering' 

Pro)ectg.e"ooden-partnerstllps 

Figuur 23: Projectpartnershipsen supplier-partnerships in het geheel van partnershipsoorten (naar het idee van Kahramaner, 2005) 

De 4e centrale vraag is als volgt geformuleerd: 

Waar staat partneren ten opzichte van andere samenwerkingsvormen in de bouw? 

Partnerships maken geen deel uit van uitbestedingsvormen en zijn hier ook niet aan gebonden. 
Partnerships vertonen echter wel overeenkomsten met bouwteam samenwerkingen, het grote 
verschil is echter het delen van risico's en kosten en opbrengsten. 

4.5 Samenvatting 
Dit hoofdstuk dient als achtergrond voor het onderzoek. De resultaten van dit hoofdstuk dienen als 
uitgangspunten voor het onderzoek. 

De definitie van kritieke succesfactoren verschilt per auteur en hangt af van de invalshoek waaruit 
KSF-en worden bepaald. De invalshoek die hier wordt aangehouden betreft strategieformulering. 
De definitie die hier wordt aangehouden is afgeleid van die van Daniël (1961) en is als volgt: 
Kritieke succesfactoren zijn factoren die bepalend zljn voor het succesvol functioneren van een 
gebeurtenis. De implementatie van KSF-en vindt plaats middels een Balanced Scorecard (BSC). 

Begin jaren '90 zorgden kosten-, tijds- en kwaliteitsdruk tot een trend naar uitbesteding. Veel 
producerende bedrijven concentreerden zich op hun kernactiviteiten en besteden de rest, inclusief 
ontwikkeling en ontwerp, uit aan gespecialiseerde leveranciers. In deze periode "ontstonden" 
begrippen als co-makership en partnership. Een partnership wordt gekenmerkt door een 
samenwerkingsverband tussen twee of meer partijen, gericht op het bereiken van gezamenlijke 
doelen waarbij er sprake is van het delen van informatie, risico's en kosten en opbrengsten. 
Samenwerkingsvormen in de (utiliteits)bouw worden bepaald door de manier waarop een project 
wordt uitbesteed door de opdrachtgever. De wijze waarop een opdrachtgever het werk aan 
anderen over laat wordt de uitbestedingsvorm genoemd. Uitbestedingsvormen kunnen worden 
onderscheiden naar enerzijds het uitbestedingspakket en anderzijds de bouworganisatievorm. 
Partnerships staan los van uitbestedingsvormen. Dat wil zeggen dat partnerships niet deel 
uitmaken van uitbestedingsvormen en hier ook niet gebonden aan zijn. Partnerships komen nog 
het meest overeen met bouwteam samenwerkingen, maar verschillen als het gaat om risicodeling 
en het delen van kosten en opbrengsten. 
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5 Onderzoeksresultaten 
In dit hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de vijfde tot en met achtste centrale vraag: 

5. Wat zijn de kritieke succesfactoren geweest bij praktijkvoorbeelden van partnerships? 
6. Welke vorm van partnering leent zich voor BAM Utiliteitsbouw BV? 
7. Welke projectonderdelen lenen zich voor BAM Utiliteitsbouw BV om te gaan partneren? 
8. In hoeverre sluiten de bevindingen van onderzoeken naar de samenwerkingsrelatie tussen 

bouwondernemingen en toeleveranciers, aan bij de reeds gevonden kritieke 
succesfactoren van partnerships uit de praktijk? 

Het beantwoorden van vraag 5 en vraag 6 vindt plaats op basis van een analyse van cases en 
toepassingen uit de praktijk, waar vormen van partnering zijn toegepast. Hiervoor worden zowel 
recente projecten, als toepassingen van samenwerkingsvormen binnen Koninklijke BAM Groep NV 
geanalyseerd. Vraag 7 wordt beantwoord naar aanleiding van een analyse van inkoopgegevens 
binnen BAM Utiliteitsbouw BV. Vraag 8 ten slotte, zal worden beantwoord middels een onderzoek 
naar de relatie tussen bouwondernemingen en toeleveranciers. 

5.1 Partnerships in de praktijk 
Uit de theoretische analyse is naar voren gekomen dat er verschillende soorten partnerships te 
onderscheiden zijn . In dit hoofdstuk worden allereerst 12 cases behandeld (§ 4.1.1 tot § 4.1 .5). Bij 
de indeling van de cases is gebruik gemaakt van de onderverdeling van Broome (2002), de 
onderverdeling volgens het 'spectrum of partnering'. Elke case is voorzien van een korte 
beschrijving, een schematische weergave van de relatie tussen de betrokken partijen én de 
specifieke aanleiding(en), resultaten en voorwaarden. Deze gegevens zijn noodzakelijk om 
uiteindelijk de kritieke succesfactoren van deze voorbeelden te bepalen. Aansluitend hierop wordt 
een viertal toepassingen binnen Koninklij ke BAM Groep NV geanalyseerd (§ 4.1.6 tot§ 4.1 .8). 

5.1.1 Informeel partneren 

1. Case 'Battery Shop'- Fort lrwin, VS 

Het project Battery Shop in Fort lrwin, in de Amerikaanse staat California, betrof de bouw van een 
"batterijshop" (lnstitute for Water Resources, 2006). Een batterijshop, zoals die daar gemaakt zou 
worden, is een voorziening voor soldaten, waar (lege) batterijen en accu's ingeleverd kunnen 
worden. De bouw van deze batterijshop betrof het realiseren van een oplaadruimte, een 
reparatieruimte, een opslagruimte voor giftige stoffen en een sanitaire ruimte. Daarnaast werd de 
aannemer gevraagd om randvoorzieningen, waaronder een beveiligingssysteem en blusvoorzien
ingen aan te brengen in het nieuwe complex. De opdrachtgever van dit project was de US Army 
Corps of Engineers. De ontwerp- en uitvoeringstaken lagen in handen van de aannemer. De 
aannemer was een bekende voor de opdrachtgever, al in een eerder stadium realiseerde de 
aannemer een recreatieruimte op het terrein . De procedures en (in)formele gedragscodes waren 
de aannemer dus bekend. Er was alleen één probleem, de aannemer had nog nooit een dergelijk 
gebouw ontworpen en uitgevoerd. Het enige wat de aannemer had, was een programma van 
eisen. Maar op basis van dit programma kon nooit een volwaardig complex gemaakt worden. De 
aannemer besloot daarom de betrokken partijen, opdrachtgever én de . - .... . . . .. . 
uiteindelijke gebruikers uit te nodigen voor een aantal bijeenkomsten. 
Tijdens deze bijeenkomsten kon de aannemer vragen stellen aan de 
opdrachtgever en gebruikers en kreeg op die manier enig vat op het te 
maken gebouw. Deze bijeenkomsten waren informeel op vrijwillige basis. 
Daar zowel de gebruikers als de opdrachtgever als de aannemer baat 
hadden bij een voorspoedige projectvoortgang en het uiteindelijke 
gebouw, waren de bijeenkomsten altijd goed vertegenwoordigd. Na een 
aantal bijeenkomsten kreeg de aannemer steeds meer 'feel ing' met het 
project en dacht goed te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. 

Aannen;1er 

Pannership 

Daarnaast was het contact met de gebruikers versterkt zodat de Figuur 24: Relatieschema 

aannemer precies wist welke personen verstand van zaken ten aanzien Case Batterv Shop 
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van specifieke onderdelen van het gebouw. 
De aanleiding I het motief voor deze samenwerking was: 
Het succesvol willen realiseren van een - voor de aannemer nieuw - project. 
De specifieke resultaten van deze succesvolle samenwerking bestaan uit: 

~ een oplevering van het project binnen de gestelde termijn en budget; 
~ meer 'feeling ' bij de aannemer voor het type project en wensen van gebruikers (soldaten); 
~ vervolgopdrachten voor de aannemer bij US Army Corps of Engineers. 

Deze specifieke resultaten konden worden behaald dankzij: 
goed bezochte informele bijeenkomsten met de opdrachtnemer en toekomstige gebruikers; 
betrokkenheid en aan actieve inbreng onder de toekomstige gebruikers (soldaten); 
een aannemer die bekend was met procedures en gedragscodes van de opdrachtgever. 

5.1.2 1 e generatie partnerships 

2. Case 'Bishop Auck/and Hospita/'- Durham, VK 

Het project 'Bishop Auckland Hospita! ', in de Engelse plaats Durham, betrof de nieuw- en verbouw 
van een kleinschalig ziekenhuiscomplex (Leading Edge Management Consultancy Ltd (LEMC), 
2004). De aannemer van het project was Shephard Construction Ltd, die de opdracht kreeg om het 
ontwerp van Percy Thomas Architects te realiseren. Eén van de kritieke onderdelen van het project 
betrof de natuurstenen gevelbeplating. De architect wilde het gebouw goed laten passen in de 
omgeving (en tevens goed laten aansluiten op de huidige bebouwing van het ziekenhuis) en koos 
daarom voor het toepassen van een speciale soort natuursteen . Vanwege de grote 
verscheidenheid en tevens hoge aantallen werd al gauw duidelijk dat dit onderdeel om extra 
aandacht vroeg. Al in een vroeg stadium werd , door de aannemer van het project, Forticrete Ltd 
benaderd , een leverancier van natuur- en kunststeen. Forticrete Ltd stond positief tegenover een 
nauwe samenwerking met de aannemer en was bereid om mee te denken over het proces en het 
product. De kracht van de samenwerking was het inschakelen van een projectmanager bij 
Forticrete Ltd. Zodoende was er voor alle betrokken partijen één aanspreekpunt bij Forticrete Ltd , 
die de verantwoordelijkheid van het bedrijf droeg . De projectmanager stelde zich proactief op, 
dacht mee en bezocht diverse malen het project om de voortgang te bespreken . Op basis van de 
tekeningen van de architect, 
ontwikkelde de aannemer samen 
met de leverancier een program-
ma waarmee de stenen van de 
juiste kwaliteit, in de juiste I 
hoeveelheid, op de juiste plaats I PercyThomas Pa r;~·;;; I 
en op het juiste tijdstip konden 
worden geleverd en gemonteerd . 
In overleg met de hoofduitvoerder 
van het project werd een nieuw 
coderingssysteem ontwikkeld om 
het montageproces van de stenen 

I 
I W&E Installateurs I 

I 
~Mititr t~~rstwll, l 

Forticrete I 

Pannershlp 

op een goede manier te laten 
verlopen. Uiteindelijk verliep het 
project succesvol en konden de 

Figuur 25: Relatieschema Case Bishop Auckland Hospita! 

betrokken partijen terugkijken op een geslaagde samenwerking. 
De aanleiding I het motief voor deze samenwerking was : 
Een logistieke vraag voor het succesvol realiseren van natuursteenelementen. 
De specifieke resultaten van deze succesvolle samenwerking bestaan uit: 

~ een nieuw coderingsmethode voor de natuursteenelementen; 
~ een uniek logistiek programma voor het leveren/monteren van de natuursteenelementen. 

Deze specifieke resultaten konden worden behaald dankzij: 
het tijdig benaderen van de leverancier van natuursteenelementen door de aannemer; 
een toeleverancier die kennis inbracht om een gezamenlijk plan te realiseren ; 
het aanstellen van één projectmanager bij Forticrete Ltd die zich tevens proactief opstelde. 

3.Case'K2'-Londen, VK 

Het project K2 in St. Katherine's Doek in Londen betrof de realisering van een multifunctioneel 
centrum in de haven van Londen (LEMC Ltd, 2004), ontworpen door Richard Rogers Partnership. 
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Het project omvat bijna 16.000 m2 en is begin 2005 opgeleverd . Het gebouw is opgebouwd uit een 
staalconstructie, met slechts twee kolommen die binnen het gebouw gesitueerd zijn. Aan deze 
kolommen werden hoge eisen gesteld met betrekking tot de sterkte en brandveiligheid . 
Reden te meer voor het raadgevend ingenieursbureau, Waterman Partnership, om al in een vroeg 
stadium Corus NV te betrekken bij het proces. Eén van de wensen van de architect was om de 
twee kolommen in het gebouw zo slank mogelijk uit te voeren. De kolom moest tevens voldoen aan 
de esthetische eisen en diende binnen het begrootte bedrag te worden uitgevoerd. Om te voldoen 
aan alle eisen heeft Corus NV tezamen met de raadgevend ingenieur een kolom ontwikkeld die 
bestond uit een dunne staallaag met aan de binnenzijde in het werk gestort beton, een 
zogenaamde samengestelde kolom. Uiteindelijk voldeden de kolommen aan alle eisen en was er, 
onder andere vanwege de toepassing van een relatief dunne laag brandvertragende coating aan 
de buitenzijde, alle ruimte voor de architect om de kolom te betrekken in het interieur. Vanwege het 
beperkte budget is er ook gekeken 
naar de overige onderdelen van de 
staalconstructie. Door onderdelen 

I .· · ... ... ·t· .. -- --._ I 
van de staalconstructie te verjongen 
in de hoogte, kon er flink worden 
bespaard op de kosten . Een andere l RlchardRoger~M~j 
uitdaging was het op tijd leveren en 

I 
... __ 1 

Waterman Partnership I I 
...._., .......... ."1 

Shephard Construction I 

monteren . Het bouwterrein bevatte 
nauwelijks ruimte voor opslag, alles 
diende dus 'just-in-time' te worden 
aangeleverd en gemonteerd. Samen 
met de aannemer heeft Corus NV 

........ l 
I . ~--·- , C<>rus-Tuliês-

Panne-r~hip 

een plan ontwikkeld om het proces Figuur 26: Relatieschema Case K2 
goed en tijdig te laten verlopen . 
De aanleiding I het motief voor deze samenwerking was: 
Een gecompliceerde ontwerp- en uitvoeringsvraag ten aanzien van de staalconstructie. 
De specifieke resultaten van deze succesvolle samenwerking bestaan uit: 

>- een nieuw ontwikkelde kolom, die aan de gestelde eisen en wensen voldoet; 
>- kostenbesparingen door een betere engineering van andere onderdelen (staalconstructie) ; 
>- een uniek logistiek plan van Corus NV en Waterman Partnership voor een efficiënt proces; 
>- het 'just-in-time' leveren en monteren van onderdelen van de staalconstructie . 

Deze specifieke resultaten konden worden behaald dankzij: 
het tijdig betrekken van de Corus NV door raadgevend ingenieur Waterman Partnership; 
een actieve inbreng van zowel Corus NV als Waterman Partnership in het project; 
de wil bij zowel Corus NV als Waterman Partnership om een uniek product te ontwerpen . 

4. Case 'World Squares tor all' - Londen, VK 

Het masterplan 'World Squares for All ' betrof de renovatie en herontwikkeling van twee van de 
belangrijkste pleinen in Londen: Trafalgar Square en Parliament Square (LEMC Ltd, 2004). De 
eerste fase van dit project bestond uit het herontwikkelen van Trafalgar Square tot een plein met 
een internationale monumentale 
status. Het project omvatte 
roltrappen, liften, toiletten, cafés 
én het opknappen van het 
voetgangersgebied aan de 
noordzijde van het plein. De 
regie van het project lag in 
handen van TPS Schal, die 
zowel voor het Trafalgar Square 
als het Parliament Square 
verantwoordelijk was. De 
architect, Fester and Partners, 
had in een eerder stadium 
besloten om het voetgangers
gebied te voorzien van speciale 
stenen , type Yorkstone, met het 
uiterlijk van de originele stenen 
zoals die twintig jaar geleden zijn 
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Figuur 27: Relatieschema Case World Squares for Alf 
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aangebracht. Vanwege het hoge aantal stenen en de toepassing van een speciale soort steen 
werd al spoedig contact gelegd met Marshalls Plc, een leverancier van onder andere natuur- en 
kunststeen. Voor Marshalls Plc was het de eerste keer dat ze in een dergelijk vroeg stadium 
betrokken raakte bij een project. Daar het project prestigieus was en onder veel inwoners uit 
Londen bekend zou worden, was het voor Marshalls Plc belangrijk dat de stenen goed en op tijd 
werden gelegd. Het voornaamste probleem dat dit bedrijf in de uitvoering van het werk zag, was 
dat er weinig opslagruimte aanwezig was. Daarnaast moest het bouwterrein zowel voor als tijdens 
de uitvoering streng bewaakt worden vanwege de dure steensoort. Al gauw was er sprake van een 
intensieve samenwerking tussen de verschillende partijen, waaronder de architect, de uitvoerende 
partij, de opdrachtgever en de projectmanager. Zo maakte men gebruik van dezelfde software en 
werd een nieuw systeem opgezet voor de codering van de stenen, zodat het leggen ervan zo 
eenvoudig mogelijk zou worden. Tevens werd er een oplossing gevonden voor de drainage van het 
plein. Door de stenen op een speciale manier te bewerken kon het regenwater er doorheen lopen 
en kon het regenwater eenvoudig worden afgevoerd. Het resultaat was verbluffend. 1\Jiet alleen 
was het plein in een relatief kort tijdsbestek voorzien van een prachtig voetgangersdek, ook de 
kosten werden tot een minimum gebracht en er was sprake van een gunstige opbrengst. Alle 
partijen konden tevreden terugkijken op het proces. Voor Marshalls Plc is dit project aanleiding 
geweest om in de toekomst dergelijke samenwerkingen te bevorderen. 
De aanleiding I het motief voor deze samenwerking was: 
Weinig tijd en opslagruimte voor het leveren en monteren van de stenen voor het plein en tevens 
het willen voorkomen van mogelijke negatieve publiciteit. 
De specifieke resultaten van deze succesvolle samenwerking bestaan uit: 

~ de realisatie van de stenen voor het Trafalgar Square binnen gestelde tijd en budget; 
~ de ontwikkeling en realisering van een nieuw soort steen en coderingssysteem; 
~ het bevorderen van dergelijke samenwerkingen door de leverancier, Marshalls Plc. 

Deze specifieke resultaten konden worden behaald dankzij: 
het tijdig inschakelen van Marshalls Plc door de betrokken partijen; 
het gebruik van dezelfde software bij alle betrokken partijen. 

5.1.3 Target-cast contracten 
De praktijkvoorbeelden die onder deze soort samenwerkingsverbanden vallen, zijn, in tegenstelling 
tot de overige voorbeelden, recente toepassingen bij een bouwonderneming in de utiliteitsbouw. 
De volgende analyses zijn gemaakt op basis van gesprekken met Jan Peet en Gerrit te Hoonte 
(interviews, 2006). De twee voorbeelden betreffen allebei utiliteitsbouwprojecten die onlangs zijn 
gerealiseerd en vertonen veel raakvlakken met Target-cast contracten. 

5. Case 'Walterboscomplex'- Apeldoorn, NL 

Nadat de opdrachtgever het werk aan BAM Utiliteitsbouw BV had gegund, via een openbare 
aanbesteding, gaf de opdrachtgever van het project aan dat de bouwkosten het budget zouden 
overschrijden. De opdrachtgever gaf aan dat de bouwkosten van het project lager zouden moeten 
uitvallen , wilde het project kunnen worden uitgevoerd. In overleg met de opdrachtgever en de 
architect is besloten om eens kritisch te kijken naar het onderdeel gevel (inclusief 
buitenzonwering). De kostenpost voor dit onderdeel was aanzienlijk en zodoende werden er twee á 
drie alternatieven bedacht. BAM Utiliteitsbouw BV schakelde al vrij snel een (grote) speler op de 
markt van de vliesgevels in , Permasteelisa BV, om tot alternatieven te komen. Het bedrijf bleek 
bereid te zijn om deel te nemen aan 
de ontwikkeling van een nieuwe I R<il<5pbou~l~nst 'I 
(alternatieve) gevel. Na goedkeuring I 
van de opdrachtgever werd er binnen I ......... 

1 
....... . . 

de bouwonderneming een team 
samengesteld - bestaande uit de I DP6Archileète:"'·"l . I BAMUUIIteitsb=« l 

~ro~~~tle~~~~~~ea~~gkopc~n~~c~enz~u~-~~ . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . j .. 
hebben met de directeur van de ..... .. .. ..... ... ... . ] 

Adviseurs I I 
I 

gevelproducent Deze directeur was I ·-:::;,;:;-1 
gedurende het gehele traject de · ...... .. ... .. .... .... ... .. 

contactpersoon vanuit de 
gevelproducent Binnen de 
bouwonderneming waren na 

Figuur 28: Relatieschema Case Walterboschcomptex 
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fiattering door het management - vooral de projectleider en de inkoper betrokken bij het 
vervolgtraject van de samenwerking. Het door de bouwonderneming en toeleverancier ontwikkelde 
product, bleek te voldoen aan de criteria van de opdrachtgever. Ook de kosten van uitvoering 
vielen lager uit, onder andere door het steigerloos bouwen . Daarnaast was het product 
eenvoudiger van ontwerp, onderhoudsvriendelijkeren zou er sneller kunnen worden gebouwd. Het 
project heeft inmiddels verscheidene prijzen gewonnen op het gebied van architectuur en 
geveltoepassing, op zowel esthetisch als technisch gebied scoort de gevel bij het publiek hoog. De 
samenwerking is, volgens de heer Peet, inkoper bij BAM Utiliteitsbouw BV, uitstekend verlopen . 
Sindsdien is de relatie tussen beide partijen versterkt en ook tijdens volgende fasen van het project 
is de gevelproduct actief betrokken geweest 
De aanleiding I het motief voor deze samenwerking was: 
Een vraag van de opdrachtgever naar een goedkopere variant voor de vliesgevel. 
De specifieke resultaten van deze succesvolle samenwerking bestaan uit: 

)> de realisatie van de vliesgevel binnen het gestelde budget; 
)> de ontwikkeling en realisering van een eenvoudigere en onderhoudsarmere vliesgevel; 
)> een tevreden opdrachtgever en dientengevolge vervolgopdrachten voor beide partijen; 
)> diverse prijzen voor de toepassing van de vliesgeveL 

Deze specifieke resultaten konden worden behaald dankzij: 
het tijdig inschakelen van Permasteelisa BVdoor BAM Utiliteitsbouw BV; 
een toeleverancier die alternatieven en oplossingen aandroeg; 
een samenwerkingsteam dat regelmatig contact had met de opdrachtgever. 

6. Case 'Modecentrum Almere Fase I'- Almere, NL 

Tijdens de ontwikkelingsfase speelde de afdeling projectontwikkeling een belangrijke rol in het 
proces. Om de opdrachtgever te bekoren werd er binnen BAM Utiliteitsbouw BV gekeken naar 
mogelijkheden om het project efficiënter uit te voeren . BAM Utiliteitsbouw BV stelde voor om 
gebruik te maken van een bijzondere bouwmethodiek, de 'liftslabmethode'. Hierbij worden vloeren 
van te voren gestort en ter plekke omhoog gehesen. Middels het toepassen van dit systeem wordt 
een verkorting van de bouwtijd met de helft van de normale personeelsbezetting bereikt Tijdens de 
ontwikkeling van dit concept bleek dat er slechts één partij op de markt aanwezig was die 
gespecialiseerd was in de uitvoering van deze methodiek, Rijnstaal BV. Nadat duidelijk werd dat 
BAM Utiliteitsbouw BV dit project mocht uitvoeren werden de banden met de betreffende 
leverancier versterkt. Bij beide ondernemingen werden bepaalde personen aangesteld waarlangs 
alle communicatie liep. Deze samenwerking heeft, in de ogen van de heer Peet, het gewenste 
resultaat opgeleverd. Niet alleen werden de doelen bereikt, ook zorgde de innovatieve 
bouwmethode voor de nodige publiciteit wat natuurlijk een goede reclame was voor de betrokken 
partijen. Als beloning voor het versneld 
opleveren kreeg BAM Utiliteitsbouw BV 
een premie van de opdrachtgever, 

I 
welke vervolgens werd verdeeld onder 
overige toeleveranciers, om het proces 
nog efficiënter te laten verlopen. Deze I KowArchitecte:"'"' I 
samenwerking was voor BAM 
Utiliteitsbouw BV de aanleiding om ook 
tijdens de volgende fase van het 
project op deze manier samen te 
werken met de betreffende leverancier 
van het vloersysteem . Ook bij andere 
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BAM UtitiJeitsbouw I 
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,.,...,..;.. ... ~~· ....... , 
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projecten is de methode aangedragen Figuur 29. Relatieschema Case Modecentrum Fase I 
als optie, maar dit heeft niet tot andere 
opdrachten geleid. 
De aanleiding I het motief voor deze samenwerking was: 
Een manier om de opdrachtgever te bekoren voor het verkrijgen van een project. 
De specifieke resultaten van deze succesvolle samenwerking bestaan uit: 

)> de realisatie van het onderdeel vloeren binnen de gestelde tijd en budget; 

I 
Adviseurs 

)> een aanzienlijke bouwtijdverkorting en reductie van benodigd bouwplaatspersoneel ; 
)> de ontwikkeling en realisering van een unieke uitvoeringsmethode, de liftslabmethode; 
)> een tevreden opdrachtgever en dientengevolge vervolgopdrachten voor beide partijen; 
)> goede publiciteit voor BAM Utiliteitsbouw BV en Rijnstaal BV. 

Deze specifieke resultaten konden worden behaald dankzij: 
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het in een pril stadium benaderen van Rijnstaal BVdoor BAM Utiliteitsbouw BV; 
duidelijke aanspreekpunten bij beide partijen. 

5.1.4 Projectallianties 

7. Case 'E-project'- Michigan, VS 

In de praktijk komen geregeld partnerships voor waarbij meer dan twee partijen een relatie met 
elkaar aangaan. In het tijdschrift Transmission & Distribution World beschrijft Paul F. Walter (1998) 
het verhaal rondom de aanleg van een elektriciteitsnet in de staat Michigan (Verenigde Staten). 
Het project CUPTP, afkorting voor 'Central Upper Peninsula Transmission Project' , betrof de 
aanleg van een 84 miles lang elektriciteitsnetwerk in de Amerikaanse staat Michigan. Het project 
bestond uit twee fases: fase I, waarin een 34 miles lang elektriciteitsnet werd aangelegd en fase 11 , 
waarin het vervolg van het netwerk werd aangelegd . Tijdens fase I was er sprake van een 
"normale" samenwerking, maar door slechte omstand igheden tijdens deze fase , werd het werken 
aan het project ernstig verstoord . Na afloop van deze fase organiseerde Wisconsin Electric CA een 
bijeenkomst met haar toeleveranciers om het project te bespreken. Nadat ieder lid elkaar inzicht 
verschafte in de bevindingen, kostenposten en behaalde opbrengsten, begon men al snel te 
discussiëren over hoe fase 11 zou moeten worden aangepakt. Wisconsin Electric CA concludeerde 
dat het samen aanpakken en oplossen van problemen een stuk efficiënter zou kunnen zijn bij fase 
11. Besloten werd om, tijdens en voorafgaand aan deze fase, de handen in één te steken . Fase 11 

bleek vele malen succesvoller dan 
fase I. Niet alleen verliep de I ov1m114 ~,~,;;;-j 
samenwerking voor alle partijen 
prettiger, ook bleken de kosten 
per mile maar liefst 17°/o lager uit --·· · - - --- ·- · · · ···· ·· · · · · ··--- ---- -- ---···-· · · · · · -

te vallen dan bij fase I. Een I Wisconsin e:;~;~" I 
voorbeeld van een flinke kosten-
besparing betrof het monteren 
van de elektriciteitsmasten. M.J. I I 
Electric lnc bleek tijdens fase I :. I Black&·::;::·""''l l Tho::7~:-:7s"""~l I ;:;~e:",:.~t~ l 
moeite te hebben met de montage J 

in moerassige gebieden . ""'"""'' 
Uiteindelijk heeft het projectteam 

.. - . -. -- .- ... . .. . - ....... . . ----- .. . . . - . . . . . .. . . .. .. . . 

een oplossing gevonden waarb ij Figuur 30: Relatieschema Case E-project 

in de fundering een voorziening 
werd getroffen , waaraan de kraan haar stabiliteit kon ontlenen. 
De aanleiding I het motief voor deze samenwerking was: 
De vraag naar een efficiënter proces van een complex elektriciteitsproject dan fase I. 
De specifieke resultaten van deze succesvolle samenwerking bestaan uit: 

);> een kostenreductie van 17% ten opzichte van fase I; 
);> het ontwikkelen en realiseren van een methode voor de montage van elektriciteitsmasten ; 

Deze specifieke resultaten konden worden behaald dankzij: 
het organiseren van een gezamenlijke bijeenkomst door Wisconsin Electric CA; 
de wil bij alle partijen om fase 11 succesvoller te laten verlopen dan fase I; 
het uitwisselen van kennis en ervaringen uit fase I en elkaar hierover informeren. 

8. Cases Nerefco - NL 

Voordijk en Scheublin (2001) beschrijven vier voorbeelden van projectallianties in de 
petrochemische indlistriesector. Hieronder worden twee praktijkvoorbeelden behandeld met 
dezelfde opdrachtgever, namelijk Nerefco (afkorting voor Netherlands Refining Company), één van 
de grootste aardolieraffinaderijen van Europa. 

Nerefco CDU4 project (NL) 
Dit project betreft het opnieuw opstarten van een ruwe aardoliefabriek in het Europort gebied, ook 
wel bekend als het CDU4 project. Aangezien de fabriek voor een periode van acht jaar stillag en in 
die tijd ook achteruit ging , was het de vraag of het opnieuw opstarten van deze fabriek wel 
rendabel zou zijn . Na diverse inspecties heeft de opdrachtgever, Nerefco, alsnog besloten om het 
project te vervolgen . Bij dit project is de opdrachtgever een samenwerkingsverband aangegaan 
met Stork NV, Mourik BV en installateur Croon & Co BV, de hoofdaannemers van het project. 'Ten 
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opzichte van een traditionele aanpak is door de projectalliantie een tijdwinst gerealiseerd in de orde 
van 15 tot 30%.' Er was sprake van een positief financieel resultaat van 6%, de installatie werd vier 
dagen voor de zeer krap geplande streefdatum opgeleverd, het aantal ongevallen en incidenten 
was laag evenals het zogenaamde re-work. Deze winst is onder andere te danken aan een open 
boekhouding, een duidelijke meerwerk procedure en de heldere specificaties van de vereiste 
prestaties. De budgetwinst werd verdeeld onder de betrokken partijen naar rato van het vooraf 
overeengekomen aandeel in het project, verliezen zouden op dezelfde manier verdeeld worden. 
De aanleiding I het motief voor deze samenwerking was: 
Oe vraag naar een snelle en succesvolle realisatie van een ruwe aardolie fabriek. 
De specifieke resultaten van deze succesvolle samenwerking bestaan uit: 

~ een positief financieel projectresultaat van 5,9 miljoen gulden; 
~ het 4 dagen voor de, zeer krap geplande, streefdatum eerder opleveren van het project; 
~ weinig ongevallen en meer- en minderwerk tijdens de realisatie. 

Deze specifieke resultaten konden worden behaald dankzij: 
een gedetailleerde situatieanalyse door contractpartijen om de kosten te kunnen schatten; 
duidelijke afspraken ten aanzien van het verdelen van kosten en opbrengsten; 
open boekhouding en calculatie en heldere afspraken wat betreft meer- en minderwerk; 
'een heldere specificatie van de vereiste prestaties'. 

Nerefco Hydrofiner project (NL) 
Voor de bouw van vier nieuwe installaties, waaronder een hydrofiner en een zwavelfabriek, is de 
opdrachtgever, Nerefco, een samenwerking aangegaan met aannemers volgens het principe van 
een projectalliantie. De betrokken hoofdaannemers waren Raytheon Company, Fabricom BV en 
NBM Amstelland NV. 'Op een totale bouwtijd van 20 maanden , die vooraf als zeer krap werd 
gezien, werd een maand tijdswinst geboekt' en het positieve financiële resultaat bedroeg circa 8%. 
Deze winsten waren niet alleen het gevolg van de samenwerking tussen de betroken partijen: 'In 
dit project werd veel aandacht geschonken aan bereikte mijlpalen en werd het personeel 
gemotiveerd middels regelmatige kantinesessies. ' Kortom, winsten vallen ook te behalen middels 
het extra motiveren van de personeelsleden die bij dit project betrokken waren. Ook bij dit project 
werd de budgetwinst verdeeld onder de partners naar rato van het vooraf overeengekomen 
aandeel. Eventuele verliezen zouden volgens dezelfde berekening worden gedeeld, met een 
maximum van 6% over de totale aanneemsom. 
De aanleiding I het motief voor deze samenwerking was: 
Oe vraag naar een snelle en succesvolle realisatie van vier nieuwe installaties. 
De specifieke resultaten van deze succesvolle samenwerking bestaan uit: 

~ een positief financieel projectresultaat van 25 miljoen gulden (ruim 11,3 miljoen Euro); 
~ het één maand eerder opleveren van het project binnen de zeer krap bemeten geplande 

uitvoeringstijd van 20 maanden. 
Deze specifieke resultaten konden worden behaald dankzij: 

'Veel aandacht aan bereikte mijlpalen en het personeel middels "kantinesessies'"; 
Duidelijke afspraken ten aanzien van het verdelen van kosten en opbrengsten. 

Partnership Partne1ship 

Figuur 31: Relatieschema's Cases Nerefco (links het CDU4-project, rechts het Hydrofinerproject) 

9. Case Flevoziekenhuis -Almere NL 

Een tweede voorbeeld van een projectalliantie in Nederland is het project Flevoziekenhuis te 
Almere. Dit voorbeeld is toevallig aan het licht gekomen tijdens gesprekken met toeleverende 
partijen . De volgende analyse is zodoende gemaakt op basis van gesprekken met de heer 
Gerritsen van Wolter & Dros BV en de heer Goudkade van JP van Eesteren BV (interviews, 2006). 
Het Flevoziekenhuis in Almere wordt met nieuwbouw flink uitgebreid. Op een oppervlakte van 
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40.000 m2 komen diverse afdelingen, zoals het paramedisch centrum, een laboratorium, de 
Intensive Care, een aantal verpleegafdelingen en alle poliklinieken. Tijdens de uitvoering van de 
nieuwbouw wordt een gedeelte van het bestaande ziekenhuis gerenoveerd. 
JP van Eesteren BV heeft de opdracht verworven voor de realisatie van alle bouwkundige werken, 
voor een aanneemsom van ruim 40 miljoen Euro. Er was sprake van een openbare aanbesteding, 
waarbij bouwondernemingen een totaalprijs moesten voorleggen , inclusief installatiewerken. De 
holdingmaatschappij (TBI Holdings BV) gaf aan dat dit een uitgelezen kans zou zijn om eens "echt" 
samen te werken met andere werkmaatschappijen. TBI Holdings BV heeft veel disciplines in huis, 
maar deze ondernemingen werkten vooralsnog onafhankelijk van elkaar. Dit project zou een mooie 
aanleiding zijn om te profiteren van het bijeenbrengen van verschillende disciplines teneinde te 
komen tot een beter gezamenlijk resultaat Dit project is dus een pilotproject voor TBI Holdings BV. 
De partnership bestaat uit een samenwerking tussen een bouwkundig aannemer, JP van Eesteren 
BV en twee installatiebedrijven, Wolter & Dros BV en ATH Techniek BV. Bij deze 
projectpartnership is er gekozen voor het opzetten van een nieuwe rechtspersoon, een VOF. Dit 

I 
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JP van Eesteren 
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maakt de samenwerking volgens 
de heer Gerritsen nog krachtiger 
in zijn aanzien. Overige partijen 
handelen met één partij, in plaats 
van één van de partners. Alle 
afspraken zijn vastgelegd op één 
A4-tje. "Op die manier laat je 
ruimte over voor nieuwe ideeën", 
aldus de heer Goudkade. Het 
partnercontract zelf beslaat dus 
niet meer dan een simpel A4-tje. 
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Deze samenwerking kan in een ··------·-···-·--·-----~w_•!•_hlp _______ ________ _____ __ .: 

grote tijdsbesparing resulteren. Figuur 32.· Relatieschema Case Flevoziekenhuis 
De heer Gerritsen verwacht een 
tijdreductie van 25% en kostenreductie van 5%. 
De aanleiding I het motief voor deze samenwerking was: 
De wil om met partijen binnen hetzelfde concern nu eens goed samen te werken. 
De specifieke resultaten van deze succesvolle samenwerking bestaan uit: 

I 

~ een unieke en tevens succesvolle samenwerking met zusterondernemingen ; 
~ een verwachte tijdsreductie van 25% en kostenreductie van 5%. 

Deze specifieke resultaten konden worden behaald dankzij: 

I 
Lev/oa X 

een simpel contract en het open laten van ruimte voor nieuwe ideeën en toepassingen; 
het uitwisselen van bouwkundige en installatietechnische kennis onder de drie partijen ; 
duidelijke afspraken ten aanzien van het verdelen van kosten en opbrengsten. 

5.1.5 Strategische allianties 

10. Case 'Senseo® koffiezetsysteem'- NL 

I 

Eén tot de verbeelding sprekend voorbeeld van de laatste tijd is het Senseo® koffiezetapparaat 
'Het revolutionaire Senseo® koffiezetsysteem van Koninklijke Philips Electranies NV en Sara Lee 
Coffee & Tea, een afdeling van Sara Lee Corporation, heeft de meeste markten waarop het werd 
uitgebracht stormenderhand veroverd en de consumenten overweldigd met zijn sensationeel 
smakende koffie in een waaier van variëteiten , gekoppeld aan een gaaf design en een 
geavanceerde en toch makkelijk te gebruiken technologie' (Koninklijke Philips Electranies NV, 
2006). Het speciale aan deze samenwerking is het verschil in achtergrond van beide 
ondernemingen. Koninklijke Philips Electra-nies NV is een fabrikant van huishoudtoes-tellen, Sara 

Senw-~ koffiezetsysteem 

: I Koninklijke Phllips 11-----lll Sara Lee CorporatiQn I ·.: 
: EledrOI)l tS- I 

.. ................... __ ~r:!Jl~r!hlp _____ • ________ • ~ • 

Lee Corporatien een specialist in 'fast
moving' consumentengoederen. Door het 
optimaal benutten van elkaar capaciteiten 
en een uitgekiend marketing-programma uit 
te werken is dit product uiteindelijk een 
succes geworden. Dit resulteerde in een 
product met een uitstekende smaak en 
algemene gebruikservaring. 'Sinds de 
lancering van Senseo®, minder dan vijf jaar Figuur 33: Relatieschema Case Senseo® 
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geleden, werden zo maar even 10 miljoen Philips Senseo® koffiezetters verkocht in acht landen en 
is 95% van de consumenten tevreden met het toestel. De Philips Senseo® koffiezetter en 
coffeepads zijn nu marktleider in hun marktsegmenten, in zeven van de acht landen waar ze zijn 
uitgebracht' (Koninklijke Philips NV, 2006). 
De aanleiding I het motief voor deze samenwerking was: 
Oe wil van Philips Electranies NV om in andere marktsegmenten te opereren. 
De specifieke resultaten van deze succesvolle samenwerking bestaan uit: 

~ 'een nieuw product met een uitstekende smaak en algemene gebruikservaring'; 
~ producten die leiden in hun marktsegment in diverse landen . 

Deze specifieke resultaten konden worden behaald dankzij: 
het 'optimaal benutten van elkaars capaciteiten '; 
het werken met een "uitgekiend" marketingprogramma. 

11. Case Nissan & Talent Engineering Ltd- VK 

Een sector waarin partnerships al langere tijd worden toegepast betreft de automobielindustrie. 
Autofabrikanten zijn voortdurend op zoek naar nieuwe features, verbeterde prestaties en andere 
nieuwe snufjes en zijn in sterke mate afhankelijk van hun leveranciers. Clive Wheeler (Burnes en 
Dale, 1998) beschrijft de situatie van Talent Engineering Ltd (Verenigd Koninkrijk) , een leverancier 
van complexe 'high-volume chassis structural components' voor de automobielindustrie. Het bedrijf 
had begin jaren '80 een omzet van twee miljoen Engelse Pond, eind jaren '80 bevatte het bedrijf 12 
fabrieken door heel Europa en genereerde het een omzet van 90 miljoen Engelse Pond op 
jaarbasis. Begin jaren '90 is het bedrijf overgenomen door de Thyssen Group Ltd , één van 's 
werelds meest belangrijkste leveranciers van complexe onderdelen voor de automobielindustrie. 
Talent Engineering Ltd heeft dit succes vooral te danken aan het aangaan van partnerships met 
afnemers. Daar het bedrijf sterke concurrentie had op haar gebied was het noodzakelijk om een 
andere weg in te slaan . Het bedrijf nam een proactieve houding aan naar haar afnemers: de 
autofabrikanten Nissan, Ford en Rover. Om te komen tot een kostenreductie werden er regelmatig 
bijeenkomsten georganiseerd met de afnemers waarbij er gekeken werd naar de totale 
productiekosten. Tevens werden er zogenaamde 'Kaizen teams' samengesteld, die tot doel 
hadden het productieproces te optimaliseren en te komen tot lagere integrale kosten . Op 
ontwerpgebied vond ook een aantal veranderingen plaats. Zo werden er cross-functionele teams 
gevormd waarin mensen vanuit verschillende achtergronden konden meedenken over het ontwerp. 
Daarnaast werd de afnemer een aantal alternatieve oplossingen geboden, die gunstig zouden 
kunnen uitpakken voor de . __ ... ______ _ 
leverancier. Het derde aspect 
waar kritisch naar gekeken 
werd betrof de leveringscon
dities. Eén van de resultaten 
was dat het verpakkingsmate
riaal opnieuw gebruikt kon 
worden door de leverancier. 
Tevens werd gebruik gemaakt 
van EDI (Eiectronic Data 
Interchange) zodat leverings

,----~----+-------___" ...... .... . 

Talent Enginee'ring 

bonnen via een integraal Figuur 34: relatieschema Case Tafent Engineering 

systeem konden worden 
verwerkt en de leverancier te allen tijde de voortgang kon bijhouden. 
De aanleiding I het motief voor deze samenwerking was: 
De wil van Talent Engineering Ltd om meer afzet te genereren bij opdrachtgevende partijen. 
De specifieke resultaten van deze succesvolle samenwerking bestaan uit: 

~ kostenreductie voor zowel Nissan als Talent Engineering Ltd ; 
~ verbeterde leveringscondities zoals het hergebruik van verpakkingsmateriaal. 

Deze specifieke resultaten konden worden behaald dankzij: 
een proactieve benadering door Talent Engineering Ltd ; 
het organiseren van bijeenkomsten met de afnemers door Talent Engineering Ltd ; 
kostenreductie voor Nissan dat geleid heeft tot een vast samenwerkingsverband ; 
het samenstellen van 'Kaizen-teams' om het productieproces te optimaliseren; 
het samenstellen van 'cross-functionele' teams teneinde het ontwerp te optimaliseren; 
het gebruik van EDI-software teneinde de voortgang beter te kunnen volgen en sturen. 
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12. Case Motoman lnc. & Stillwater Technologies /nc- VS 

De robotindustrie is verwant aan de automobielindustrie en is, zoals dit voorbeeld laat zien, ook 
geschikt voor het toepassen van partnerships. John Sheridan (1997) beschrijft in het blad lndustry 
Week het verhaal over de relatie tussen Motoman lnc en Stillwater Technologies lnc. 
Motoman lnc is in de Verenigde Staten marktleider op het gebied van industriële robots. Stillwater 
Technologies lnc is een fabrikant van robotonderdelen en een belangrijke leverancier voor 
Motoman lnc. De twee ondernemingen zijn inmiddels zo goed geïntegreerd dat er niet alleen 
sprake is van projectmatige samenwerking. Beide bedrijven zijn ook fysiek elkaars partner, ze 
delen één bedrijfsruimte, maken gebruik van elkaars faciliteiten, zijn verbonden middels één 
communicatienetwerk en zelfs tijdens de pauzes kunnen de werknemers van beide 
ondernemingen elkaar treffen in de gezamenlijke kantine. Philip V. Mannin, directeur en chief 
executive officer van Motoman lnc, spreekt van een zeer intieme samenwerking, 'je zou haast 
kunnen zeggen dat Stillwater Technologies lnc deel uitmaakt van ons bedrijf'. De basis van deze 
samenwerking is midden jaren '90 gelegd toen de oprichter van Stillwater Technologies lnc werk 
had aangenomen voor Motoman lnc. Motoman lnc wilde een nieuwe serie robots op de markt 
brengen. Er werd destijds contact gelegd met Stillwater Technologies lnc. Deze firma bleek bereid 
te zijn om de uitdaging aan te gaan. Al gauw was er sprake van een harmonie tussen de twee 
ondernemingen en werd __ .. ________ . 
Motoman lnc uitgenodigd om 
mee te denken in het 
fabricageproces. Sindsdien is 
de band tussen de twee 
ondernemingen versterkt. Op 
bepaalde fronten is de band 
tussen beide ondernemingen 
op dit moment wel erg hecht. 
Deze relatie is gebaseerd op 
basis van vertrouwen en een 
handdruk. 'Geen enkel stuk 

Motoma:-- '] 

Figuur 35: Relatieschema Case Motoman & Stillwater Technologies 

papier definieert deze samen-werking', aldus Mannin, wat de speciale band benadrukt. 
De aanleiding I het motief voor deze samenwerking was: 
Het door Motoman lnc op de markt willen uitbrengen van een serie unieke robots. 
De specifieke resultaten van deze succesvolle samenwerking bestaan uit: 

~ een hechte band en goede communicatievoering tussen de twee ondernemingen; 
~ kostenreductie voor beide partijen door het delen van bedrijfsruimtes en faciliteiten. 

Deze specifieke resultaten konden worden behaald dankzij: 
de absolute wil bij Stillwater Technologies lnc om te participeren in het fabricageproces; 
het delen van ruimtes en communicatienetwerken. 

5.1.6 W&R-concept 
In de volgende drie paragraven wordt een drietal toepassingen en concepten, waarbij (afgeleide) 
vormen van partnering worden toegepast, geanalyseerd. Achtereenvolgens zijn dit het W&R
concept, Vitaal ZorgVast en PPS-projecten. Binnen het W&R-concept zijn er twee toepassingen, 
namelijk W&R-woningen en W&R-kantoren. Op PPS-projecten na, worden deze toepassingen 
alleen toegepast binnen Koninklijke BAM Groep NV. De informatie is afkomstig van interviews met 
betrokken personen (bijlage 1 ), brochures en overige documenten. 

Principe W&R-woningen 

Het Waarde & Riant-concept (W&R-concept) voor woningen is een concept dat ontstaan is begin 
jaren '90 in de tijd dat HBG nog bestond. "Dit concept is ontstaan vanuit de behoefte om 
betaalbare, aantrekkelijke, ruime woningen te realiseren in het goedkope marktsegment" (interview 
Van der Zaag, 2006). 'Dankzij de opgedane ervaringen is het concept inmiddels doorontwikkeld tot 
een product voor een breed marktsegment, variërend van goedkope rijtjeswoningen tot en met 
middeldure twee-onder-één-kapwoningen' (W&R Architectenhandleiding, 2004). 
Het W&R-concept kent een aantal belangrijke pijlers, te weten: 
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Ontwikkelen en bouwen vanuit een referentie 
Het concept wordt gedragen vanuit een referentiewoning die, vanaf het moment dat het 
concept is ontstaan, ontwikkeld en tevens aangepast is aan de eisen van de tijd. Kortom, 
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alle projecten die onder dit concept zijn/worden gerealiseerd zijn gebaseerd op deze 
referentiewoning . Deze referentiewoning, uit 1993, is uitgewerkt in een set werk- en 
detailtekeningen en een bestek. "Omdat (bijna) geen enkele woning exact hetzelfde is als 
de referentiewoning spreekt men binnen W&R ook wel van het managen van afwijkingen. 
Het proces is gebaseerd op het proces van de referentiewoning . Waar nodig vinden er 
veranderingen -en dus ook prijsaanpassingen- plaats" (interview Van der Zaag, 2006). 
Standaard bouwproces 
Het W&R-concept wordt opgezet vanuit een bouwteam, bestaande uit een opdrachtgever, 
architect en BAM W&R. Tijdens de ontwikkelingsfase, waarin de architect de taak heeft om 
woningen te ontwerpen binnen de grenzen van het W&R-concept, wordt vervolgens een 
regio-onderneming van BAM Woningbouw BV eigenaar van het project, ondersteund door 
BAM W&R. BAM Advies & Engineering BV speelt een adviserende rol op constructief en 
bouwkundig gebied in het ontwikkelingstraject. Doordat het proces vast ligt en men bekend 
is met het concept, is men binnen W&R in staat om budgetgericht te ontwikkelen en snel 
een transparante prijs te vormen . Nadat voor een project een aannemersovereenkomst is 
afgesloten kan men beginnen met de uitvoeringsfase, ofwel de periode waarin het project 
daadwerkelijk gerealiseerd wordt. In deze uitvoeringsfase werkt men met vier 
bouwstromen . Het gehele proces bestaat uit een 40-tal stappen, waarin één of meerdere 
partijen een rol vervullen . 
Productie in Bouwstromen (mobiele fabriek) 
"De uitvoeringsfase wordt gerealiseerd vanuit een viertal bouwstromen , waarvan een 
projectleider, drie werkvoorbereiders en een locatie-uitvoerder deel uitmaken, die alle 
projecten binnen W&R dekken" (interview Van der Zaag, 2006). Daarnaast zijn er twee 
coördinerende uitvoerders die de uitvoering van alle W&R-projecten coördineren. Deze 
bouwstromen worden ook wel mobiele fabrieken genoemd, omdat deze zich van project 
naar project verplaatsen . Met deze vier bouwstromen kan men een groot aantal woningen 
realiseren in Nederland onder het W&R-concept. 
Co-making 
Het gebruik van vaste partners is een essentieel onderdeel van het W&R-concept. "Zonder 
deze vaste partners is men immers niet in staat om snel en adequaat te bouwen tegen 
vaste prijzen" (interview met Van der Zaag, 2006). Naast BAM Advies & Engineering BV 
heeft men voor alle bouwkundige en installatietechnische onderdelen in het W&R-concept 
afspraken gemaakt met partijen . "De aankoop van deze bouwkundige producten en/of 
diensten geschiedt op basis van hetzij BIS-contracten, hetzij raamcontracten met 
leveranciers/onderaannemers" (interview Van der Zaag, 2006). De BIS-contracten zijn 
"eigendom" van Koninklijke BAM Groep NV, de raamcontracten zijn speciaal geïnitieerd en 
afgesloten voor het W&R-concept door BAM W&R. 
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Figuur 36: Principe W&R-woningen: Vaste relatie met alle 
leveranciers/onderaannemers over meerdere projecten 

Sinds de invoering van het concept is er weinig verloop geweest binnen de partijen waarmee men 
een raamcontract heeft afgesloten . "Maar liefst 90% van de gecontracteerde partijen maakt nu nog 
steeds deel uit van het proces" (interview Van der Zaag, 2006). De leveranciers-/onderaannemers 
zijn blijkbaar tevreden over de samenwerking. Daarnaast is het voor hen ook aantrekkelijk omdat 
zij bekend zijn met het proces en de voorwaarden én min of meer gegarandeerd zijn van een 
bepaalde afname. Opvallend is bijvoorbeeld hoe men omgaat met afvalverwerking. "Met de 
betrokken partijen is afgesproken dat iedereen zorg draagt voor de afvoer en verwerking van hun 
eigen afval. Zo worden onduidelijkheden op dit gebied voorkomen en kan iedere partij schatten hoe 
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groot de afvalstroom voor hun onderdeel zal worden. Tekenend voor de goede samenwerking is 
een recent feest dat de partners gezamenlijk hebben georganiseerd en waarbij BAM W&R voor 
uitgenodigd was" (interview Van der Zaag, 2006). Het doel van een samenwerking is volgens hem 
het creëren van een win-win situatie: "Daar de leveranciers en onderaannemers baat hebben bij 
een samenwerking en BAM W&R baat heeft bij hun participatie, ontstaat er dus voor beide een 
win-win situatie. Het feit dat veel partijen trouw aan BAM W&R zijn gebleven de afgelopen jaren 
duidt dus op goede gemaakte afspraken" (interview Van der Zaag, 2006). 
De raamcontracten , de samenwerkingsovereenkomsten die zijn afgesloten met leveranciers en/of 
onderaannemers, hebben de duur van één jaar. Deze contracten zijn afgesloten met leveranciers 
en onderaannemers, op basis van een prijsvergelijking van offertes van de referentiewoning . 
Destijds koos men een leverancier en/of onderaannemer op basis van de economisch meest 
aantrekkelijke aanbieding. Men stelde echter wel een aantal eisen aan deze partijen, zoals de 
(landelijke) dekking en capaciteit. "Er vindt zeer geregeld een evaluatie plaats met deze partijen. 
1\Ja afloop van elke zes weken vindt er een co-making overleg plaats met de vier projectleiders. 
Tijdens deze bijeenkomst evalueert men wat zich de afgelopen zes weken heeft afgespeeld. 
Tevens kijkt men alvast vooruit op de komende zes weken" (interview Van der Zaag, 2006). "Om 
marktconforme afspraken te maken én behouden is het belangrijk dat de prijzen van de producten 
en diensten worden vergeleken. Men kan hierbij gegevens van "reguliere" woningbouwprojecten 
vergelijken met projecten binnen het W&R-concept. Vaak worden er binnen de contracten 
kortingsstaffels toegepast vanwege bovenstaande motieven om een samenwerking aan te gaan" 
(interview Van der Zaag, 2006). Tevens verwacht men van de partner een meedenkende en, waar 
mogelijk, proactieve houding . 

De aanleiding I het motief voor deze samenwerkingsvorm was: 
Het efficiënt en succesvol willen realiseren van (zoveel mogelijk) woningen door BAM W&R. 
De specifieke resultaten van deze succesvolle samenwerkingsvorm bestaan uit: 

>- een continuïteit van woningbouwprojecten; 
>- woningen volgens een vast concept, middels een efficiënt/snel proces, tegen vaste prijzen; 
>- weinig conflicten met en verloop onder de toeleverende partijen. 

Deze specifieke resultaten konden worden behaald dankzij: 
het samenwerken met vaste toeleveranciers; 
het hanteren van standaard detailleringen en werkvolgordes; 
heldere taken en verantwoordelijkheden voor de betrokken partijen; 
regelmatige evaluatiemomenten ("co-making overleg"). 

Principe W&R-kantoren 

Het Waarde & Riant-concept (W&R) voor kantoren is een concept dat ontstaan is in de tijd dat de 
HBG nog bestond. Dit concept is afgeleid van het Waarde & Riant-concept voor woningen en 
vertoont dus ook een aantal dezelfde eigenschappen . "Vanuit de regio Rotterdam is destijds een 
concept ontwikkeld waarmee men "standaard" kantoren kon ontwikkelen en aanbieden aan 
opdrachtgevers" (interview met Zijderveld, 2006). Dit concept wordt naast het ontwikkelen en 
bouwen vanuit een referentie gekenmerkt door een standaard bouwproces, een productie in 
bouwstromen én een vorm van co-making. Oftewel de drie pijlers die bij W&R-woningen ookvan 
toepassing zijn. Bij W&R-kantoren zijn drie partijen continu betrokken bij de ontwikkeling en 
realisatie van kantoren . Naast de hechte samenwerking met een architect, is er sprake van een 
samenwerkingsovereenkomst met installateurs en leveranciers van prefab betonnen onderdelen: 

56 

Architect 
De architect heeft tot doel om het kantoor esthetisch te laten voldoen aan de wensen en 
eisen. Naast de opdrachtgever heeft de gemeente ook inspraak in het ontwerp, deze moet 
immers voldoen aan de overheidsplannen. "De architect waarmee samengewerkt wordt, 
verschilt per project. Echter, men kiest vaak wel voor een architect die op een zogenaamde 
shortlist staat en waar men dus ook bekend mee is" (interview Zijderveld, 2006). De 
architect wordt capabel geacht om een goed product te leveren dat past binnen de wensen 
en eisen van de opdrachtgever én de bouwonderneming. De opdracht die de architect krijgt 
is dus om een gebouw te ontwerpen binnen het W&R-kantoren-concept en dus ook binnen 
de beraamde kosten. Per project wordt er vanuit de ontwikkelaar, in dit geval dus BAM 
Utiliteitsbouw, onderhandeld over de beloningssystematiek. "Momenteel neemt BAM 
Advies & Engineering BV (BAM A&E) de rol van conceptontwikkelaar in, waarna een 
externe architect wordt ingeschakeld voor het maken van een voorlopig ontwerp (VO) 
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inclusief de esthetische vormgeving . Na deze periode, dus als het VO gereed is, neemt 
BAM A&E de regie weer over" (interview Tieleman, 2006). 
Installateurs 
Naast de architect spelen de installateurs een belangrijke rol binnen het W&R-kantoren
concept. Bij de uitbesteding van installaties wordt een onderscheid gemaakt tussen 
werktuigbouwkundige installaties (W-Installaties) en elektrotechnische installaties (E
Installaties). De installateurs worden ingeschakeld op het moment dat het conceptontwerp 
gereed is. Wanneer het VO gereed is tracht men samen met de installateurs te komen tot 
een adequate invulling van de installatietechnische onderdelen in het gebouw. "De W
lnstallateur is dezelfde als die van destijds, de samenwerking verliep namelijk aangenaam 
en de houding van de installateur was doeltreffend" (interview Tieleman, 2006). Met de E
lnstallateur heeft men de samenwerking stopgezet, de competenties van de installateur 
sloten niet goed aan bij de verwachtingen die BAM hiervoor had. "BAM Techniek BV is de 
aangewezen partij om deze plek in te vullen" (interview Tieleman, 2006). 
Leveranciers van prefab betonnen onderdelen 
Ten slotte speelt ook de toelevering van prefab betonnen onderdelen een belangrijke rol in 
het proces. De constructies van de verschillende kantoren binnen het concept vertonen 
namelijk een aantal gelijkenissen. Zo worden er vaste stramienmaten gehanteerd en wordt 
de constructie opgebouwd uit prefab betonnen onderdelen. Bij elk gebouw binnen dit 
project worden er prefab betonnen onderdelen toegepast, ongeacht de locatie, functie en 
vormgeving. Voor de prefab betonnen onderdelen wordt er gebruik gemaakt van een vast 
contract met een leverancier die een landelijke dekking kan garanderen . "De keuze van de 
betreffende leverancier is gebaseerd op een offertevergelijking, van drie verschillende 
leveranciers, voor een fictief project binnen het concept" (interview Zijderveld , 2006). In 
tegenstelling tot de installateurs en de architect wordt de keuze om samen te werken op dit 
onderdeel dus hoofdzakelijk gebaseerd op een prijsvergelijking. De leverancier van prefab 
betonnen onderdelen wordt een fase later ingeschakeld dan de installateurs. 

Voor alle drie de partijen wordt een samenwerkingscontract opgesteld. De duur van de 
samenwerking was tot nog toe één project, er was immers geen vooruitzicht dat er meerdere 
projecten onder dit concept zouden worden gerealiseerd. Het W&R-kantoren-concept, zoals 
destijds door de HBG ontwikkeld , heeft nooit echt tot concrete opdrachten geleid. Met name het 
instorten van de kantorenmarkt, rond 2002, heeft volgens de geïnterviewde personen geleid tot het 
min of meer ophouden van bestaan van het W&R-kantoren-concept. In tegenstelling echter tot 
W&R-woningen, waar nog altijd -zelfs in toenemende mate- wordt gebouwd binnen dit concept. 
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Figuur 37: Principe W&R-kantoren: Vaste relatie met 2 
leveranciers/onderaannemers over meerdere projecten 

De resultaten van deze samenwerkingsvorm bestaan uit: 
Er zijn te weinig projecten gerealiseerd om eventuele resultaten te analyseren. 

Overeenkomsten W&R-concept met partnershipvormen 

Binnen het W&R-concept vertoont vooral de pijler 'co-making ' overeenkomsten met partnering . De 
partnershipvorm die het meest overeenkomt met deze vorm van co-making zijn de supplier
partnerships (of de 1e generatie partnerships volgens Broome, 2002). Zonder deze vaste partners 
is men immers niet in staat om snel en adequaat te bouwen tegen vaste prijzen . Er is echter wel 
een verschil tussen beide varianten, met betrekking tot de mate waarin wordt samengewerkt met 
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vaste partijen. Bij W&R-woningen zijn er voor bijna alle onderdelen vaste partijen, bij W&R
kantoren voor een paar onderdelen. 

Overeenkomsten met supplier-partnerships /1e generatie partnerships: 
handelen op basis van wederzijds zakelijk vertrouwen; 
projectongebonden samenwerkingsrelatie; 
proactieve houding bij opdrachtgevende en opdrachtnemende partijen; 
gezamenlijke doelstellingen (win-win situatie); 
tevreden contractpartijen. 

Verschil met supplier-partnerships I 1e generatie partnerships: 
geen deling van kosten en opbrengsten en risico's; 
geen open boekhouding/begroting. 

Kortom, de samenwerkingsrelatie met partijen binnen het W&R-concept vertoont wel degelijk 
eigenschappen met supplier-partnerships. Het succes achter deze concepten - en dan met name 
het W&R-woningen concept- is dat alle partijen profijt hebben van deelname. De opdrachtgever is 
verzekerd van een product met een vastgestelde kwaliteit tegen een gunstige bouwtijd en bekende 
kosten. Een opdrachtgever weet dus waar hij aan toe is als deze kiest voor het W&R-concept. De 
bouwonderneming is verzekerd van toelevering van producten en diensten tegen een gunstig 
tarief, een goede vertrouwensrelatie en een proactieve houding van de partners. De toeleverende 
partijen zijn verzekerd van werk en inkomsten en zijn bekend met het proces, 
verantwoordelijkheden, rolverhoudingen en overige participanten. Of het delen van opbrengsten en 
risico's binnen het W&R-concept zal leiden tot betere resultaten is niet zonder meer vast te stellen. 
Waarschijnlijk hebben alle partijen vrede met de huidige situatie en zien niets in het aangaan van 
gezamenlijke risico's. 

5.1. 7 Vitaal ZorgVast-concept 
Het Vitaal ZorgVast-concept is een recent concept binnen BAM Utiliteitsbouw BV. "Het concept is 
bedacht om in de toekomst beter te kunnen inspelen op de wensen vanuit de markt op het gebied 
van zorginstellingen, zoals ziekenhuizen en verzorgingscentra" (interview met Zijderveld, 2006). 
Vanuit een aparte Business Unit binnen BAM Utiliteitsbouw BV worden er plannen ontwikkeld en 
wordt er gekeken naar de financiële constructie en de mogelijk toe te passen contractvorm voor 
projecten in de zorgsector. De opdrachten worden vooral middels actieve acquisitie binnengehaald. 
Nadat deze verder ontwikkeld zijn worden deze uitgevoerd door de betreffende regio. "Op deze 
wijze zijn specifieke kennis en vaardigheden binnen de regio's overbodig, maar is men gezamenlijk 
toch in staat om een goed product te leveren" (interview met Zijderveld, 2006). In tegenstelling tot 
het W&R-kantoren-concept wordt er bij het Vitaal ZorgVast-concept nauwelijks gebruik gemaakt 
van vaste partners. "Zo min mogelijk vaste partners geeft immers een grote vrijheid in het 
ontwikkelproces" (Zijderveld, 2006). Hierbij speelt natuurlijk dat bij een W&R-kantoren-concept 
bepaalde gegevens al vastliggen, zoals de aard en de specifieke afmetingen van de constructie. 
"Bij projecten binnen het Vitaal ZorgVast-concept wordt het product ontwikkeld op basis van de 
vraag vanuit de markt" (interview met Zijderveld, 2006). 

De resultaten van deze samenwerkingsvorm bestaan uit: 
Er zijn te weinig projecten gerealiseerd om eventuele resultaten te analyseren. 

Overeenkomsten Vitaal ZorgVast concept met partnershipvormen 

Het Vitaal ZorgVast concept heeft weinig van doen met partnering. Er is geen sprake van 
overeenkomsten met toeleverende partijen, zoals bij het W&R-concept, en ook een andere vorm 
van projectpartnering is niet van toepassing bij dit concept. Het concept is bedacht om te kunnen 
inspelen op de wensen vanuit de markt en heeft zodoende niets te maken met het aangaan van 
een intensieve relatie met toeleverende partijen. Het is echter wel de moeite waard om binnen dit 
concept te kijken naar toepassingen van partnerships en dan vanuit het perspectief van de 
organiserende (bouw)onderneming. De meeste zorginstellingen (zoals ziekenhuizen) betreffen 
immers vaak grote en complexe projecten waarbij de bouwonderneming vaak sterk afhankelijk is 
van nevenaannemers, installateurs en toeleveranciers van kritieke onderdelen. Om zowel een 
goede samenwerking tot stand te brengen als een goed (financieel) resultaat te behalen uit deze 
projecten, is projectpartnering wellicht een interessante optie voor Koninklijke BAIVI Groep NV. 
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5.1.8 PPS-projecten 
'Een Publiek-Private Samenwerkingsverband (PPS) staat voor een samenwerkingsverband, 
waarbij overheid en bedrijfsleven, met behoud van eigen identiteit en verantwoordelijkheid, 
gezamenlijk een project realiseren op basis van een heldere taak- en risicoverdeling . Het resultaat 
van de samenwerking is meerwaarde: een kwalitatief beter eindproduct voor hetzelfde geld, of 
dezelfde kwaliteit voor minder geld. Er ontstaat voordeel voor beide partijen voor het bedrijfsleven 
ontstaan niet alleen nieuwe kansen op een groeiende markt, ook kan het zelf bijdragen aan een 
commercieel aantrekkelijk project: de overheid creëert perspectief op een hogere kwaliteit en een 
reductie van projectkosten ' (Ministerie van financiën, 2006). 
Bij een PPS-project werken overheden en het bedrijfsleven samen op basis van contractueel 
vastgelegde afspraken en is vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is en wie welke kosten en 
risico's draagt. Er is sprake van een lifecycle benadering, waarbij niet alleen het product maar ook 
de diensten, ter ondersteuning van de toekomstige gebruiker, centraal staan . Nadat het product is 
ontworpen, gefinancierd en gerealiseerd (Design & Build) vindt het vervolgtraject plaats, waarin 
zowel de exploitatie als onderhoud (Operate & Maintain) plaatsvinden. Private partijen hebben 
meer input in de vormgeving van het project dan bij traditionele aanbestedingen, waarin de 
overheid veel voorschrijft in bestekken . De afspraken, zoals die worden gemaakt met een 
klantopdrachtgever, zijn contractueel vastgelegd op basis van een zogenaamd beschikbaar
heidscontract. Het programma van eisen betreft bij PPS-projecten een serie van prestatie-eisen. Bij 
een PPS-project schrijft de klantopdrachtgever dus een functioneel programma van eisen voor die 
de opdrachtnemende partij dient te voldoen in een vooraf overeengekomen periode. Vaak gaan 
dergelijke contracten gepaard met zogenaamde boeteclausules, regelingen in het geval de 
afspraken niet kunnen worden nagekomen. 
De toepassing van PPS-projecten is komen "overwaaien" uit het Verenigd Koninkrijk, waar 
inmiddels al meerdere projecten (succesvol) zijn gerealiseerd . Ook in de Verenigde Staten is men 
bekend met dit fenomeen. De verwachting is dat in de loop der jaren PPS-projecten ook worden 
gerealiseerd in overige Europese landen. Met name Oost-Europa zou, volgens de heer Van Rij 
(2006), een geschikt gebied zijn voor de ontwikkeling van deze soort projecten. Volgens het 
Ministerie van financiën (2006) is het kabinetsbeleid erop gericht een bredere toepassing van 
dergelijke PPS-contracten in Nederland mogelijk te maken. 

Doel van een PPS-project 
De samenwerkingsverbanden beslaan zowel maatschappelijke als commerciële doelen. 'Het doel 
van publiek-private samenwerking (PPS) is het realiseren van meerwaarde en efficiëntiewinst Dit 
ligt binnen bereik als overheid en bedrijfsleven ieder datgene doen waar ze het best in zijn ; er 
ontstaat zo een win-win situatie. Niet voor niets slaan overheid en bedrijfsleven steeds vaker de 
handen ineen om grote publieke investeringsprojecten op efficiënte wijze te realiseren' (Ministerie 
van financiën , 2006). 

Aard van de projecten 
Volgens de heer Van Rij (interview, 2006) wordt er bij PPS-projecten onderscheid gemaakt tussen 
huisvestings- en infrastructurele projecten. Voorbeelden van huisvestingsprojecten zijn scholen, 
gevangenissen en overige overheidsgebouwen. "Zo is er onlangs een school gebouwd waarbij 
sprake is van een PPS, maar ook een militaire kazerne en een belastingkantoor zijn voorbeelden 
van recente PPS-projecten" (interview Van Rij, 2006). Onder infrastructurele PPS-projecten vallen 
onder andere verkeerstunnels, wegen en spoorlijnen zoals de HSL-lijn. 'De contractduur is 
gebaseerd is op de levenscyclus van het project. Voorbeelden van deze contracten zijn DBFM 
(Design, Build, Finance & Maintain), DBFO (Design, Build, Finance & Operate) of BOT (Build , 
Operate & Transfer) . Dergelijke contractvormen worden ook wel onder de verzamelnaam PPS
concessies gevat' (Ministerie van financiën, 2006). De duur van een samenwerking hangt af van de 
aard van het project. Volgens de heer Van Rij ligt de duur van projecten tussen de 20 en 40 jaar. 

Samenwerkingsverbanden bij PPS-projecten 
"Bij een PPS-project wordt er doorgaans een nieuwe onafhankelijke rechtspersoon opgericht 
(normaliter een BV). Deze rechtspersoon bestaat uit geledingen van één of meerdere publieke 
partijen. In het geval van samenwerkingsverbanden tussen meerdere ondernemingen spreekt men 
ook wel van een consortium" (interview Van Rij , 2006). De participerende ondernemingen, die 
financiële steun geven aan de onafhankelijke rechtspersoon , zijn vertegenwoordigd via de 
aandeelhouders. De moedermaatschappij(en) is in die zin dus ook niet verantwoordelijk voor de 
handelingen van de nieuwe rechtspersoon . "De nieuw opgerichte rechtspersoon wordt de 
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projectvennootschap genoemd, afgekort als SPV. De financiering van projecten wordt mogelijk 
gemaakt door aangewend eigen vermogen of verleende leningen via banken" (interview Van Rij, 
2006). De partijen waarmee een samenwerking wordt aangegaan betreffen enerzijds de 
opdrachtgevende partijen en anderzijds de partijen die in de opdrachtnemer vertegenwoordigd zijn. 

Opdrachtgevende en opdrachtnemende partij(en) 
Bij de opdrachtgevende partijen kan er een onderscheid worden gemaakt tussen gebruiker en 
uitbesteder. Beide partijen zijn echter overheidspartijen. Zo kan in het geval van de bouw van een 
school, de gemeente de aanbestedende dienst zijn en de scholengemeenschap de gebruiker. 
De opdrachtnemende partij, ondergebracht in een projectvennootschap, bestaat uit één of 
meerdere ondernemingen. Uiteraard verschilt de samenstelling van de opdrachtnemende partij per 
project. "Bij utiliteitsbouwprojecten kan er een onderscheid worden gemaakt tussen partners die 
het Design & Build traject op zich nemen en partners die betrokken zijn bij het Maintain & Operate 
gedeelte. De partners in het Design & Build traject zijn de architect, de installateurs en een 
bouwonderneming die de realisatie van het bouwwerk op zich neemt. De partners die betrokken 
zijn bij het Maintain & Operate traject zijn facility-managers, onderhoudsdiensten en leverancier(s) 
van soft services. Deze partijen nemen plaats in de projectvennootschap. Omdat het vaak 
complexe en globaal gespecificeerde projecten en producten betreft, worden er de nodige eisen 
gesteld aan deze partijen door de initiator" (interview Van Rij, 2006). 

Eisen aan partners 
De eisen die door de initiator aan de partners worden gesteld zijn volgens de heer Van Rij (2006): 

Met betrekking tot de houding en kennis/inzicht: 
een creatieve en proactieve houding; 
inzicht in de lifecycle van het product: de partner moet kunnen meedenken over 
het product en zodoende ook kunnen voorzien in verschillende scenario's; 
hen goed beeld kunnen vormen van de eisen van de toekomstige gebruiker en 
inzicht hebben in de organisatiecultuur van de gebruiker; 
inzicht hebben in mogelijke risico's en het kunnen anticiperen hierop. 

Met betrekking tot projecten en samenwerkingen in het verleden: 
sterke referenties de partner dient te kunnen steunen op (meerdere) succesvolle 
voorbeeldprojecten uit het verleden; 
eventueel een bestaande relatie met de klantopdrachtgever. 

Met betrekking tot de capaciteit van de onderneming: 
de bereidheid en capaciteit om te investeren in de samenwerking. Zo dient de 
partner voldoende eigen vermogen te hebben, voor het aanbestedingstraject en 
financiering van diensten (voorschot). 

Met betrekking tot het aanbod: 
een aantrekkelijk prijsaanbod dat marktconform is én blijft. 

I Opdrachtgever I 

Projectvennootschap 

I Opdrachtnemer I 
I 

llosigo t.Sulld I I Op.or>IQ ~ MDmtal" 

I I I I I I I 

I Architect I I Adviseurs 

I 
I Bouwonderneming I I Facility I I Onderhouds-I l Vervangings-I I Sotr 

manager drensten diensten services 

Figuur 38.· Principeopbouw PPS-project 

De resultaten van deze samenwerkingsvorm bestaan uit: 
Er zijn te weinig projecten gerealiseerd om eventuele resultaten te analyseren. Daarbij komt dat 
PPS-projecten worden gekenmerkt door lange samenwerkingsovereenkomsten, waardoor men 
pas na een lange periode gegevens kan analyseren. 
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Overeenkomsten PPS-projecten met partnershipvormen 

Uit de analyse kan worden geconcludeerd dat PPS-projecten afwijken van projectpartnerships, 
althans de projectpartnerships die worden gel'nitieerd door de opdrachtgever. Er wordt weliswaar 
gezamenlijk een project gerealiseerd, maar verantwoordelijkheden en ook opbrengsten en risico's 
worden niet gezamenlijk gedeeld. De samenwerkingsrelatie die een consortium aangaat met 
toeleverende (vooral dienstverlenende) partijen vertoont echter wel een aantal overeenkomsten 
met supply-driven projectpartnerships (of 1e generatie partnerships volgens Broome). 

Overeenkomsten met supply-driven projectpartnerships /1e generatie partnerships: 
een projectgebonden samenwerking op basis van wederzijds zakelijk vertrouwen; 
proactieve houding bij opdrachtgevende en opdrachtnemende partijen; 
veel (noodzakelijke) kennis en inzicht bij toeleverende partijen; 
keuze toeleverende partijen op basis van prijs én kwaliteit; 
gezamenlijke doelstellingen (win-win situatie). 

Verschil met supply-driven projectpartnerships 11e generatie partnerships: 
geen deling van kosten en opbrengsten en risico's; 
voorfinanciering van producten en diensten. 

5.1.9 Centrale bevindingen ten aanzien van praktijkvoorbeelden 
In dit hoofdstuk zijn 12 cases alsmede een drietal concepten binnen Koninklijke BAM Groep NV 
behandeld. Op basis van deze analyse wordt hier vraag 5 beantwoord 

Wat zijn de kritieke succesfactoren geweest bij praktijkvoorbeelden van partnerships? 

Uit deze analyse is gebleken dat er allerlei samenwerkingsvormen voorkomen in de praktijk. Zowel 
binnen als buiten de bouwnijverheid, van simpel tot ver geïntegreerd. Alle praktijkcases hebben 
één kenmerk gemeen, namelijk dat in alle gevallen het resultaat succes heeft opgeleverd voor de 
betrokken partijen. Binnen de toepassingen van Koninklijke BAM Groep NV kan dit alleen worden 
gesteld ten aanzien van het W&R-woningen concept. Van de overige concepten is te weinig 
informatie beschikbaar om resultaten te analyseren. In het navolgende worden in drie stappen de 
factoren bepaald die bij de partnervoorbeelden bepalend zijn geweest voor het behaalde succes. 

Stap 1: Vaststellen succesfactoren bij de geanalyseerde cases 

Wat zijn, binnen de de geanalyseerde cases, de factoren geweest die hebben bijgedragen aan 
en/of bepalend zijn geweest voor succes? Dit zijn bij de geanalyseerde cases de voorwaarden of 
omstandigheden geweest die het succes mogelijk hebben gemaakt. Daar het in de meeste 
gevallen onbekend is of de factoren ook kritiek zijn, worden alle succesfactoren eerst bij elkaar 
gezet. Dit resulteert in het volgende overzicht 

Case Succesfactoren 

1. Realiseren van een nieuw en uniek project voor de aannemer; 

1. Battery Shop 
2. Informele bijeenkomsten met de opdrachtnemer en toekomstige gebruikers; 
3. Betrokkenheid en een actieve opstelling onder toekomstige gebruikers; 
4. Bekendheid aannemer met procedures/gedragsnormen bij opdrachtgever. 

1. Gesignaleerde knelpunten voor het leveren/monteren natuursteenelementen; 
2. Bishop Auckfand 2. Tijdig benaderen van de toeleverancier door de aannemer; 
Hospita! 3. Een toeleverancier die kennis inbracht om een gezamenlijk plan te realiseren; 

4. Een projectmanager bij de toeleverende partij die zich ook proactief opstelde. 

1. Een gecompliceerde ontwerp- en uitvoeringsvraag voor de staalconstructie; 

3. K2 
2. Tijdig betrekken van de toeleverancier door de raadgevend ingenieur; 
3. Een actieve inbreng van zowel de toeleverancier als de raadgevend ingenieur; 
4. De wil bij beide partijen om een uniek product te ontwerpen. 

1. Weinig tijd en opslagruimte voor het leveren/monteren van straatstenen; 
4. World Squares for All 2. Tijdig inschakelen van de toeleverancier door de betrokken partijen; 

3. Gebruiken van dezelfde software bij alle betrokken partijen. 
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1. De vraag naar een goedkopere variant voor de complexe vliesgevel; 

5. Walterboschcomplex 
2. Tijdig inschakelen van de toeleverancier door de aannemer; 
3. Een toeleverancier die met alternatieven/oplossingen kwam; 
4. Een samenwerkingsteam dat regelmatig contact had met de opdrachtgever. 

1. De kans om een project middels een unieke methode efficiënter te realiseren; 
6 .Modecentrum Fase I 2. Tijdig inschakelen van de toeleverancier door de aannemer; 

3. Duidelijke aanspreekpunten bij beide partijen. 

1. De vraag naar een efficiënter proces met minder problemen dan tijdens fase I; 
7. E-project Fase 11 2. Organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten door de hoofdaannemer; 

3. Uitwisselen van kennis en ervaringen uit fase I en elkaar hierover informeren. 

1. De vraag naar een snelle en succesvolle realisatie van complexe installaties; 
2. Gedetailleerde situatieanalyse door contractpartijen om kosten in te schatten; 
3. Duidelijke afspraken ten aanzien van het verdelen van kosten en opbrengsten; 

8. Nerefco (1 +2) 4. Open boekhouding/calculatie en heldere afspraken over meer- en minderwerk; 
5. Heldere specificaties van de vereiste prestaties; 
6. Veel aandacht aan bereikte mijlpalen en het personeel middels kantinesessies; 
7. Duidelijke afspraken ten aanzien van het verdelen van kosten en opbrengsten. 

1. De wil om met partijen binnen één concern eens goed samen te werken; 

9. Flevoziekenhuis 
2. Een simpel contract en het hierin open laten van ruimte voor nieuwe ideeën; 
3. Het uitwisselen van bouwkundige/ installatietechnische kennis onder elkaar; 
4. Duidelijke afspraken ten aanzien van het verdelen van kosten en opbrengsten. 

1. De wil van Philips Electranies NV om in andere marktsegmenten te opereren; 
10. Senseo apparaat 2. Optimaal benutten van elkaars capaciteiten; 

3. Uitwerken van een uitgekiend marketingprogramma. 

1. De wil om meer afzet te genereren bij opdrachtgevende partijen; 
2. Een proactieve benadering door de toeleverende partij; 

11. Nissan & Talent 
3. Het organiseren van bijeenkomsten met afnemers door de toeleverende partij; 

Engineering 
4. Samenstellen van 'Kaizen-teams' om het productieproces te optimaliseren; 
5. Samenstellen van 'cross-functionele' teams om het ontwerp te optimaliseren; 
6. Toepassen van unieke software om de voortgang te kunnen volgen/sturen; 
7. Een vaste samenwerking vanwege kostenreductie voor de opdrachtgever. 

12. Motoman & 1. De wil om een serie unieke robots op de markt te brengen; 

Stillwater Technologies 2. De wil bij de toeleverende partij om mee te denken in het fabricageproces; 
3. Delen van ruimtes en communicatienetwerken. 

1. Het efficiënt en tevens succesvol willen realiseren van woningbouwprojecten; 
2. Samenwerken met vaste toeleveranciers; 

13. W&R-woningen 3. Hanteren van standaard detailleringen en werkvolgordes; 
4. Heldere taken en verantwoordelijkheden voor de betrokken partijen; 
5. Regelmatige evaluatiemomenten met toeleveranciers ('co-making overleg'). 

Stap 2: Clusteren succesfactoren 

Bovenstaande succesfactoren zijn per project verschillend -en in die zin uniek - maar vertonen wel 
degelijk overeenkomsten. Bij verschillende projecten komen succesfactoren voor die in essentie 
gelijk zijn met die bij andere cases. Hieronder volgt zodoende een overzicht van succesfactoren in 
algemene termen, met een verwijzing naar de succesfactoren uit bovenstaande tabel. 
N.B. Alleen die factoren die uit de bronnen naar voren zijn gekomen worden meegenomen. Dit 
betekent dus niet dat, voor een bepaalde case, andere factoren niet van toepassing zijn! 

Succesfactor Beschrijving Cases (nr.) 

Bekwaam en betrokken Voldoende vaardig en gedreven/gemotiveerd perso-
1.3, 8.6, 12.3 personeel neel onder de participerende ondernemingen. 

Delen van kennis en Het overdragen van noodzakelijke gegevens aan de 
1.2, 2.3, 3.2, 5.3, 7.4, 9.3, 

informatie partner(s), voor het adequaat uitoefenen van 
10.2, 11.415, 12.2 

(gezamenlijke) activiteiten. 

Delen van risico's, Het delen van kosten en opbrengsten - en risico's -

kosten en opbrengsten ten dienste van de samenwerking en gezamenlijke 8.3, 9.4 
inbreng in het project. 
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Goede communicatie en Het accepteren van de (sociale) gedragspatronen van 
1.4, 2.4, 4.3, 5.4, 6.3, 7.2, 

bekende rolpatronen 
de partner(s) en hanteren van een eenduidige 

8.31417, 11 .3, 12.3, 13.3-5 
communicatiewijze. 

Groot en/of complex Een project( onderdeel) met een bovengemiddelde 
1.1, 2.1, 3.1 , 4.1 , 5. 1, 6.1, 

project( onderdeel) 
grootte en kostenaandeel en/of nieuwe en unieke 

7.1 , 12.1 
technologieën. 

Hanteren van een open Het openlijk overleggen van project- en samenwer-
8.4, 9.4 

calculatie/boekhouding kingskosten en hierin transparant optreden. 

Proactieve houding Reagerend en anticiperend handelen om op proces- 1.3, 2.4, 3.3, 5.3, 11 .2, 
onder partners en productniveau te komen tot een goed resultaat. 12.2 

Streven naar De wil om een goede uitkomst te bereiken op sociaal, 2.3, 3.1, 6.1, 7.3, 8.1 , 9.1, 
gezamenlijk succes technisch en commercieel niveau bij alle partijen. 10.1, 11.117, 12.1, 13.1 

Tijdig inschakelen van Het inviteren van partijen in een vroeg stadium om te 
2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2 

partner(s) participeren in de samenwerking. 

Stap 3: Bepalen kritiek of niet-kritiek 

Bovenstaande succesfactoren zijn algemeen van aard. De laatste stap is het bepalen in hoeverre 
de succesfactoren kritiek zijn of niet. In onderstaand overzicht wordt hier antwoord op gegeven: 

Succesfactor Kritiek of niet-kritiek? 

Kritiek Er zijn weinig cases aangetroffen waar deze factor expliciet genoemd 
wordt, maar succesvol samenwerken is wel degelijk afhankelijk van voldoende 
bekwaam en betrokken personeel bij de verschillende partijen. Dat blijkt ook uit de 

Bekwaam en betrokken 
cases Wa/terboschcomp/ex en Modecentrum Almere; de juiste personen op de 

personeel 
juiste plaats maakten de samenwerking succesvol. Of er nu wordt gepartnerd of 
anders wordt samengewerkt, een goed team met eNaren en gemotiveerd 
personeel is de spil in samenwerkingen, dus ook bij partnerships. Samenwerken 
zonder geschikt en gemotiveerd personeel werkt niet bevorderend. Bekwaam en 
betrokken personeel is zodoende bepalend voor succes. 

Delen van kennis en Kritiek Uit veel cases blijkt dat een buitengewone projectprestatie alleen 
informatie gecreëerd kan worden als er sprake is van kennisdeling tussen betrokken partijen. 

Delen van risico's en Niet-kritiek Uit de cases blijkt dat zowel met als zonder deling van risico's, kosten 
kosten en opbrengsten en opbrengsten, succes kan worden behaald. 

Kritiek Net als bekwaam en betrokken personeel is een goede communicatie een 
Goede communicatie en absolute voorwaarde voor succesvol samenwerken. Dit blijkt uit het aantal cases 
bekende rolpatronen waar deze factor expliciet naar voren is gekomen. De juiste personen op de juiste 

plaats die op een juiste manier handelen is essentieel voor de uitkomst. 

Groot en/of complex Kritiek Bij bijna alle cases stond een groot, uniek enlof complex project centraal. 
project( onderdeel) De cases die hier niet aan voldeden, betroffen seriematige producties. 

Hanteren van een open Niet-kritiek Uit de cases blijkt dat zowel met als zonder het hanteren van een 
calculatie/boekhouding open boekhouding, succes kan worden behaald. 

Kritiek Er zijn weinig cases aangetroffen waar deze factor expliciet genoemd 
wordt. Toch lijkt deze factor kritiek, immers uit de cases waar deze factor is 
aangetroffen blijkt dat door actief reageren en anticiperend handelen een 

Proactieve houding buitengewoon projectresultaat geboekt is (het doel van partneren. Wordt er niet 
proactief gehandeld, dan zullen de resultaten waarschijnlijk volgens verwachting 
zijn en zal een buitengewoon projectresultaat niet worden behaald. Een 
proactieve houding is zodoende wel degelijk bepalend voor succes. 

Tijdig inschakelen van Kritiek Uit de cases blijkt dat het tijdig, of in een pril stadium, benaderen van 
partner(s) partners, een absolute voorwaarde is voor succesvol samenwerken. 

Verlangen naar Kritiek Uit de cases blijkt dat in alle gevallen het succes gezamenlijk bereikt is. dit 
gezamenlijk succes impliceert dat men ook tot doel had om gezamenlijk succes te behalen. 
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5.2 Partnershipvormen: theorie en praktijk 
Inmiddels is duidelijk wat de kritieke succesfactoren zijn om te gaan partneren. In dit hoofdstuk 
wordt daarom, op basis van theorie en praktijk, de partnershipvorm bepaald die hier "bedoeld" 
wordt: een partnership tussen een bouwonderneming en toeleverancier in de utiliteitsbouw. 

5.2.1 Partnerships in theorie en praktijk 
In de literatuur wordt, afhankelijk van de bron, onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten 
partnerships. Er wordt hier gekozen voor het hanteren van de termen supplier-partnerships en 
projectpartnerships omdat deze termen het meest worden toegepast, ook in Nederlandse literatuur. 

Nuancering projectpartnerships 

Uit de literatuur blijkt dat als men het over projectpartnerships heeft, men een samenwerkingsvorm 
bedoeld die geïnitieerd wordt door een opdrachtgever (of projectmanager). Uit de analyse van 
cases blijkt echter dat er ook projectpartnerships bestaan die geïnitieerd worden door een 
bouwonderneming (of andere opdrachtnemende partij), waarbij de opdrachtgever niet of nauwelijks 
bij wordt betrokken (zoals de cases E-project en Bishop Auckland Hospita!). Zodoende wordt hier 
een nieuwe onderverdeling gemaakt van projectpartnerships. Bij deze onderverdeling is gebruik 
gemaakt van bestaande begrippen en definities. De twee soorten projectpartnerships zijn: 

demand-driven projectpartnerships (geïnitieerd door opdrachtgevende partijen); 
supply-driven projectpartnerships (geïnitieerd door opdrachtnemende partijen). 

1. Demand-driven projectpartnerships 

Bij een demand-driven projectpartnership is er sprake van een samenwerkingsvorm tussen de 
klantopdrachtgever en één of meerdere betrokken partijen in het uitbestedingsproces. Binnen deze 
samenwerkingsvorm delen de partijen opbrengsten en risico's en worden gemeenschappelijke en 
gedeelde doelen en belangen nagestreefd. Deze samenwerkingsverbanden zijn projectgebonden 
en worden door de klantopdrachtgever geïnitieerd. 
Doel van de partnership 

Het realiseren van een buitengewone projectprestatie, bestaande uit kostenreductie, 
kwaliteitsverbetering, procesverbetering en/of productontwikkeling. 

Participerende partijen 
Enerzijds de klantopdrachtgever (en/of projectmanager) en anderzijds één of meerdere 
opdrachtnemende partijen, zoals een bouwonderneming, adviseurs en toeleveranciers. 

~róject X ProjectY 

~ ~ ______________ ~ar_tn~r~h~ ______________ _ 

. . 
· ................ : · ........... .... . . 

Figuur 39: Mogelijke vormen van Demand-driven projectpartnerships (projectgebonden) 

Praktijkvoorbeelden van deze partnervorm 

64 

De case 'World Squares for all' is een passend voorbeeld van deze partnervorm. Hier was 
er sprake van een samenwerkingsrelatie tussen zowel de opdrachtgever, projectmanager, 
bouwkundig aannemer, architect, werktuigbouwkundige aannemer en de fabrikant van 
natuursteen. Een tweede voorbeeld betreft een case van 'Hale end Road', die Kahramaner 
(2005) behandelt in zijn studie. Bij dit project zocht de opdrachtgever een projectaanpak 
waarmee hij het project sneller, goedkoper en met een betere kwaliteit kon realiseren. De 
opdrachtgever besloot om samen met de aannemer, architect en staalleverancier een 
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samenwerkingsverband in gang te zetten : 'De opdrachtgever vond partnering een geschikt 
middel om de tegenstrijdigheid met de opdrachtnemers effectief te bestrijden .· 

2. Supply-driven projectpartnerships 

Bij een supply-driven projectpartnership is er sprake van een samenwerkingsvorm tussen een 
opdrachtnemende partij en één of meerdere andere betrokken partijen in het uitbestedingsproces. 
Binnen deze samenwerkingsvorm delen partijen opbrengsten en risico's en worden gemeenschap
pelijke en gedeelde doelen en belangen nagestreefd. Deze samenwerkingen zijn projectgebonden 
en worden door een opdrachtnemende partij, zoals een bouwonderneming geïnitieerd. 
Doel van de partnership 

Het (evenals bij een demand-driven projectpartnership) realiseren van een buitengewone 
projectprestatie, bestaande uit kostenreductie, kwaliteitsverbetering , procesverbetering 
en/of productontwikkeling . 

Participerende partijen 
Enerzijds een opdrachtnemende partij - zoals een bouwonderneming - en anderzijds één of 
meerdere toeleverende partijen en/of neven-/onderaannemer(s). 

Project X Project Y 

Figuur 40: Mogelijke vormen van supply-driven projectpartnerships (projectgebonden) 

Praktijkvoorbeelden van deze partnervorm 
Binnen de geanalyseerde praktijkvoorbeelden is 'E-project' een voorbeeld van deze 
partnervorm, maar ook het project Flevoziekenhuis behoort tot deze partnershipvorm. 

Verschillen tussen de partnershipvormen 

Hiernaast staat een overzicht met de belangrijkste 
kenmerken van de twee partnershipvormen . Hierin 
zijn vier eigenschappen opgenomen, namelijk of de 
samenwerking project(on)gebonden is, of er sprake 
is van een kort- of langdurige samenwerking, welke 
partij doorgaans het initiatief neemt tot de 
samenwerking en hoeveel partijen er bij de 
samenwerking betrokken zijn. Het voornaamste 
verschil tussen een demand- en supply-driven 
projectpartnership is de initiërende partij met 
dientengevolge de motieven en competenties om te 
partneren. 

PO/PG Duut lnillaliBI Adntal 

, x Ai'nwei~Ivó'n lo~~SSifi!} 

(X) Mog~li}k ó'<ln~Iiglwm tcttp:Jssing 

Figuur 41 : Overzicht partnershipvormen 

5.2.2 Centrale bevindingen ten aanzien van partnershipvormen 
In de analyse is een uiteenzetting van verschillende vormen partnerships gegeven. Eerder zijn 12 
cases, alsmede een drietal concepten binnen Koninklijke BAM Groep NV behandeld. De vraag 
waarop nu antwoord op kan worden gegeven is welke partnershipvorm van toepassing is op de 
situatie van dit onderzoek, vraag 6 van dit onderzoek: 

Welke vorm van partnering leent zich voor BAM Utiliteitsbouw BV? __ ] 
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De vorm van partnering die zich voor BAM Utiliteitsbouw BV leent, is supply-driven 
projectpartnering . De belangrijkste kenmerken van deze partnershipvorm zijn het bereiken van 
een buitengewone projectprestatie en het verbeteren van de samenwerking. 

5.3 Projectonderdelen om mee te gaan partneren 
In dit onderzoek staat een partnershiprelatie tussen een bouwonderneming en toeleverancier 
centraal. Deze samenwerking ontstaat vanuit de inkoopfunctie, de bouwonderneming neemt 
immers producten en diensten af bij toeleveranciers. De vraag is echter welke onderdelen zich 
lenen voor BAM Util iteitsbouw BV om een dergelijk samenwerkingsverband aan te gaan . 
Reeds uit de uiteenzetting van het inkoopproces kwam naar voren dat de inkoopstrategie deels 
bepaald wordt door de aard van de producten en diensten die ingekocht worden. Van Weele 
(1997) geeft aan dat voor strategische producten, samenwerken een oplossing biedt voor 
afnemende partijen, zoals BAM utiliteitsbouw BV. Dit betekent dat Van Weele beweert dat het voor 
strategische producten de moeite waard is om te gaan partneren . Wat zijn strategische producten 
ook alweer? 'Deze producten betreffen producten die van één leverancier worden betrokken, 
waarvan de toelevering , op zowel korte als lange termijn, niet zonder meer gegarandeerd is en die 
bovendien een belangrijke waarde vertegenwoordigen in de kostprijs van het eindproduct' (Van 
Weele, 1997). De twee voorbeelden die aanleiding gaven tot dit onderzoek, versterken deze 
conclusie. Immers, in beide gevallen betrof het projectonderdelen die moeilijk verkrijgbaar waren 
en kritiek waren voor zowel levering als kostprijs. Hiermee staat nog niet vast dat alleen deze 
onderdelen geschikt zijn, maar het is wel aannemelijk. Een manier om strategische producten te 
onderscheiden van andere producten is het analyseren van omzetgegevens, oftewel een 
crediteurenanalyse. 

Crediteurenanalyse 

Volgens de heer De Kruijf (interview De Kruijf, 2006) is een Total Spend Analyse (TSA) een 
goede manier om inkoopgegevens te analyseren . Bij een Total Spend Analyse worden de 
omzetgegevens van afgelopen perioden geanalyseerd en vergeleken. Deze analyse wordt ook wel 
crediteurenanalyse genoemd, omdat de omzetgegevens gerelateerd zijn aan crediteuren. 
Bij een crediteurenanalyse wordt er kritisch gekeken naar de inkoopgegevens van crediteuren van 
afgelopen perioden. Men analyseert tegen welke prijzen producten en diensten zijn ingekocht en 
bij welke ondernemingen men deze aankopen heeft gedaan. Deze gegevens worden vastgelegd 
over het gehele concern en kunnen worden opgesplitst naar werkmaatschappij en regiobedrijf 
Hierdoor kan er op regioniveau gekeken worden naar eigen inkoopactiviteiten. De gegevens bij 
Koninklijke BAM Groep NV zijn vanaf 2002 bekend , dat wil zeggen dat in het systeem alle 
inkooporders zijn opgenomen die vanaf 2002 zijn uitgevoerd ten dienste van Koninklijke BAM 
Groep NV. Ook de inkoopgegevens van bouwcombinaties, dus waarbij er is samengewerkt met 
nevenondernemingen, zijn opgenomen in de database mits de betalingen door Koninklijke BAM 
Groep NV zijn uitgevoerd. Op basis van een crediteurenanalyse kan men, naast het terugkoppelen 
van de inkoopgegevens, een Kraljic-inkoopportfolio samenstellen. Hierin is te zien welke producten 
tot routineproducten , knelpuntsproducten, hefboomproducten of strategische producten behoren. 
Deze inkoopportfolio is gebaseerd op het inkoopvolume, het aantal leveranciers/onderaannemers 
en inkoopwaarde. Voor een correcte inkoopportfolio zou men echter ook de prijselasticiteit, mate 
van verkrijgbaarheid , specificiteit en invloed van prijsveranderingen moeten meenemen. 

Inkoopportfolio (Kraljic) 

Het doel van de TSA is om producten en diensten in te delen in een inkoopportfolio. Deze 
inkoopportfolio is gebaseerd op de inkoopportfolio die Kraljic (1983) destijds omschreef, ofwel een 
indeling in vier groepen, te weten de strategische, hefboom-, bottleneck- en routineproducten (voor 
een uitleg van deze groepen kunt u hoofdstuk 2 raadplegen) . 

Mate van invloed op het financiële resultaat 
De mate van invloed op het financiële resultaat hangt af van meerdere factoren : 
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Het inkoopvolume 
Het inkoopvolume betreft de totale hoeveelheid ingekochte producten en diensten. Des te 
hoger het inkoopvolume, des te groter de invloed op het financiële resultaat 
De inkoopwaarde ten opzichte van het project/ de projecten (niet meegenomen in de TSA) 
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De inkoopwaarde betreft de totale omzet van producten en diensten over een afgesloten 
periode. Des te groter de inkoopwaarde, des te groter de invloed op het financiële resultaat. 
De invloed van prijsveranderingen op het (project)resultaat (niet meegenomen in de TSA) 
Des te groter de invloed van prijsveranderingen op het (project)resultaat des te groter de 
invloed op het financiële resultaat. Voor producten met een hoge afzet en omzet geldt dat 
deze een grote invloed hebben op het financiële resultaat. 
Oe prijselasticiteit (niet meegenomen in de TSA) 
De prijselasticiteit betreft de zogenaamde rek in de prijs van producten en diensten. Des te 
groter de rek, des te groter de invloed op het financiële resultaat. 

Mate van toeleveringsrisico 
Ook de mate van toeleveringsrisico hangt af van meerdere factoren. De belangrijkste factoren zijn: 

Oe mate van verkrijgbaarheid (niet meegenomen in de TSA) 
De mate van verkrijgbaarheid hangt af van de mate waarin een product/dienst verkrijgbaar 
is op de markt. Des te groter het aanbod, des te groter de mate van verkrijgbaarheid en des 
te lager het toeleveringsrisico. 
Oe specificiteit van het product 
De specificiteit van een product/dienst heeft betrekking op de mate waarin de 
producten/diensten specifiek zijn. De specificiteit van een product/dienst hangt dus af van 
de uniekheid. Des te unieker een product, des te hoger de mate van toeleveringsrisico. 
Het aantal potentiële leveranciers 
Het aantal potentiële leveranciers hangt af van de mate waarin een product/dienst 
verkrijgbaar is. Des te groter het aantal aanbieders, des te groter de mate van 
verkrijgbaarheid en des te lager het toeleveringsrisico. 
De mogelijkheid tot buffervoorraden (niet meegenomen in de TSA) 
De mogelijkheid tot buffervoorraden betreft de capaciteit om goederen tijdelijk op te slaan. 

In bijlage 7 is een TSA van BAM Utiliteitsbouw BV te vinden. Volgens de heer De Kruijf (interview 
De Kruijf, 2006), van BAM Strategie Sourcing NV, wijken de inputgegevens niet veel af van die van 
de overige regiokantoren van BAM Utiliteitsbouw BV. 

5.3.2 Centrale bevindingen ten aanzien van partnershiponderdelen 
Op basis van de bevindingen uit deze paragraaf wordt vraag 7 beantwoord: 

Welke projectcmderdelen lenen zich voor BAM Utiliteitsbouw BV om te gaan partneren? 

Het is moeilijk om vast te stellen welke producten en diensten zich lenen om te gaan partneren. 
Maar, uit zowel de literatuur als de analyse van twee projecten, blijkt dat vooral strategische 
producten geschikt zijn om mee te gaan partneren. Met nadruk op vooral, want ook hefboompro
ducten zouden geschikt kunnen zijn om te gaan partneren. De onderdelen die, op basis van de 
beschikbare informatie, worden gerekend tot strategische (en hefboom-) producten zijn: 

ruwbouwtimmerwerk (Strategisch); 
beton mortel (Hefboom/Strategisch); 
binneninrichting (Hefboom/Strategisch); 
bouwmaterialen (Hefboom/Strategisch); 
conserveringen (Hefboom/Strategisch); 
dakbedekkingen (Hefboom/Strategisch); 
dekvloeren en vloersystemen (Hefboom/Strategisch); 
electrotechnische Installatie (Hefboom/Strategisch); 
kozijnen, ramen en deuren (Hefboom/Strategisch); 
metaalconstructiewerk (Hefboom/Strategisch); 
plafond- En Wandsystemen (Hefboom/Strategisch); 
prefab betonnen onderdelen (Hefboom/Strategisch); 
wapening (Hefboom/Strategisch); 
werktuigbouwkundige Installaties (Hefboom/Strategisch). 

Deze lijst van producten is dus indicatief, de uitgevoerde analyse is immers niet volledig geweest. 

Afstudeerrapport 67 



Onderzoeksresultaten Op naar gezamenlijk succes 

5.4 Samenwerkingsrelatie 
Partneren is een vorm van samenwerken tussen twee of meerdere partijen. De partnershipvorm 
die hier wordt onderzocht, betreft een samenwerking tussen een bouwonderneming en 
toeleverancier. In deze paragraaf wordt ingegaan op de relatie tussen deze twee ondernemingen, 
als betrokken partijen binnen een partnership. Er vindt een analyse plaats van een reeds bestaand 
onderzoek én interviews met toeleveranciers, speciaal gehouden voor dit onderzoek. 

5.4.1 Bevindingen uit de literatuur 
De afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken verricht naar de samenwerkingsrelatie 
tussen bouwondernemingen en toeleveranciers. Het onderzoek dat hier wordt behandeld , is een 
onderzoek naar knelpunten in de samenwerkingsrelatie tussen bouwondernemingen en 
toeleveranciers. Deze studie, van Van Ruiten en Meijer (1995) , geeft een beeld van problemen die 
voorkomen in een samenwerkingsrelatie. De bevindingen zijn relevant voor dit onderzoek, omdat 
zich voor een adequate toepassing van partnerships geen problemen of complicaties in de 
samenwerkingsrelatie mogen voordoen . 

Van Ruiten en Meijer (1995) trekken de volgende conclusie: 
'De aannemer, als coördinator van het uitvoeringsproces, is gebaat met leveranciers en 
onderaannemers die in staat zijn te communiceren en samen te werken. Onderaannemers 
op hun beurt worden graag op hun kwaliteiten beoordeeld door de aannemer. Niet alleen 
de prijs, maar zeker ook de geboden kennis en vakbekwaamheid moeten meetellen. 
Kennis waarvan de aannemer meer gebruik zou moeten maken.' 

De knelpunten die zij hebben gesignaleerd zijn terug te brengen tot de volgende 8 kernpunten: 
1. Oe tijdsdruk is te groot en de planning gebrekkig; 
2. Oe aannemer koopt te veel in op prijs en benut de kwaliteiten van de onderaannemers te 

weinig. Oe bedrijfscultuur is vooral gericht op de technische aspecten van het bouwen en te 
weinig op managementkwaliteiten en communicatie; 

3. Gemaakte afspraken, wijzigingen en verantwoordelijkheden worden niet schriftelijk 
vastgelegd. De opdrachtgever wijzigt tussentijds zijn wensen; 

4. Overleg tussen aannemer en onderaannemers is onvoldoende gestructureerd; 
5. Procedures rond kwaliteitssystemen, Arbo en milieu zijn in de praktijk moeilijk uitvoerbaar 

en niet op elkaar afgestemd; 
6. Gebrekkige projectorganisatie en deskundigheid van de projectleiderluitvoerder leiden tot 

onvoldoende projectbewaking, het niet tijdig signaleren van problemen en het achterwege 
blijven van evaluaties; 

7. In de voorbereiding worden kennis en ervaring van uitvoerders onvoldoende betrokken; 
8. Personeel van onderaannemers wisselt te veel, onder meer door het uitbesteden van werk 

door onderaannemers zelf 

In bijlage 4 is een beknopte samenvatting van dit onderzoek terug te vinden. 

5.4.2 Bevindingen uit interviews onder toeleveranciers 
Tot slot is er gevraagd naar de mening van toeleverende partijen. Het doel van de gehouden 
gesprekken is om een indruk te krijgen van hoe toeleverende partijen aankijken tegen de huidige 
relatie met bouwondernemingen en hoe men tegen partneren aankijkt. In totaal zijn er 13 
interviews gehouden. De keuze van deze partijen hangt samen met de positie van deze 
ondernemingen in de inkoopportfolio van BAM Utiliteitsbouw BV. Op basis van de Total Spend 
Analyse (bijlage 7) is een selectie gemaakt van bedrijven die uitgenodigd zijn . De producten van de 
betreffende bedrijven maken deel uit van hefboom en strategische producten. 
De interviews zijn afgenomen onder (commercieel) directeuren en (hoofd) verkopers. Maar er 
hebben ook gesprekken plaatsgevonden met een marketingdeskundige, technisch adviseur en 
procesmanager. In bijlage 1 is een overzicht te vinden van personen en bedrijven waar interviews 
zijn afgenomen . 
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Welke vragen zijn er gesteld? 

Aan de geïnterviewde personen is allereerst gevraagd een korte omschrijving van het bedrijf te 
geven. Vervolgens zijn er vragen gesteld met betrekking tot de (huidige) samenwerkingsrelatie met 
bouwondernemingen, met name de rolverdeling en vertrouwensrelatie kwamen hierbij aan bod. 
Ten slotte is er gevraagd naar eventuele ervaringen met partnerships en - indien deze niet hebben 
plaatsgevonden - hun visie op dergelijke samenwerkingen. In bijlage 2 is een vragenlijst 
opgenomen. Daarnaast is er een aantal extra gesprekken gevoerd waarin de samenwerking met 
BAM Utiliteitsbouw BV bij een bepaald project centraal stond. Omdat het doel van deze 
gesprekken het winnen van (specifieke) bevindingen was, zijn hier dus ook andere vragen gesteld. 

Bevindingen 

De bevindingen uit de gehouden interviews kunnen worden opgesplitst in vier categorieën. De 
eerste categorie betreft de marktbenadering en huidige samenwerking met bouwondernemingen. 
De tweede betreft samenwerkingsvormen in de toekomst, de derde productontwikkelingf-innovaties 
en de vierde categorie tot slot betreft de wijze waarop wordt omgegaan met risico's en risicodeling. 

Bevindingen met betrekking tot de marktbenadering en huidige samenwerking 
Alle geïnterviewde personen beamen dat de samenwerking met bouwondernemingen over 
het algemeen prettig verloopt. Men staat open voor elkaars ideeën, respecteert elkaar en er 
is doorgaans sprake van een goede vertrouwensrelatie. Deze goede vertrouwensrelatie is 
het gevolg van eerdere (succesvolle) samenwerkingen; 
Een aantal personen zegt dat zij, niet zelden, wordt "gebruikt" door bouwondernemingen. 
Daarmee wordt bedoeld dat bouwondernemingen leuren met prijzen, waardoor het voor 
toeleverende partijen moeilijk is om "het hoofd boven water te houden". Een enkeling 
beweert dat, bij bepaalde bouwondernemingen, rekenwerkzaamheden nooit uitlopen op 
een opdracht. Deze persoon verdenkt de bouwondernemingen ook van het gratis willen 
winnen van kennis en informatie, waarvan een bouwonderneming vervolgens profiteert; 
De marktbenadering (de wijze en het moment waarop toeleverende partijen worden 
benaderd) kan erg verschillen. Dit hangt voornamelijk af van de omschrijving in het bestek 
en of er sprake is van een openbare/onderhandse aanbesteding; 
Een aantal personen beschouwt een partnership als het werken in een bouwteam, een 
samenwerking waarbij meerdere partijen plaats hebben. Deze samenwerking vereist een 
goede vertrouwensrelatie en een open houding. De totstandkoming van een bouwteam ligt 
in de handen van een opdrachtgever, architect, bouwonderneming of onderaannemer(s). 
Vaak zijn de partners bekend met elkaar. Men kent elkaar van eerdere samenwerking. Dit 
heeft als voordeel dat men elkaar kent, de rolverdelingen vaak vast liggen en men weet wat 
men aan elkaar heeft; 
De bereidheid tot samenwerken met een bouwonderneming is volgens de geïnterviewde 
personen vaak wel aanwezig. Het is alleen de houding van diezelfde bouwonderneming én 
de marktsituatie die bepalen of de samenwerking succesvol zal verlopen; 
Volgens sommige personen hebben bouwondernemingen onvoldoende helder hoe kosten 
en baten zich verhouden door onvoldoende transparantie binnen de calculatie. Dit komt 
waarschijnlijk door de huidige manier waarop projectleiders te werk gaan. 
Bouwondernemingen zouden meer en beter moeten nacalculeren om de echte voordelen 
van een leverancier/onderaannemer in te zien; 
Volgens één persoon maken bouwondernemingen nogal eens misbruik van behaalde 
winsten uit intensieve samenwerkingen. 'Men schrijft deze winsten weg onder andere 
posten. Niet alleen geeft men op deze manier een verkeer beeld aan de opdrachtgever, 
ook de rol en (positieve) resultaten van de betreffende leverancier/onderaannemer 
bereiken hierdoor niet haar doel.' Willen bouwondernemingen een win-win situatie creëren, 
dan dient men de partner intensief te betrekken bij het project om zodoende ook te 
profiteren van het succes; 
Sommige personen verdenken bouwondernemingen ervan een te hoge eigendunk te 
hebben. Deze houding gaat ten koste van de samenwerking. 

Bevindingen met betrekking tot samenwerken en mogelijkheden in de toekomst: 
Door beter samenwerken en het eerder betrekken in het proces worden niet alleen kosten 
gereduceerd, zoals faal- en staartkosten, maar is er vaak ook sprake van een beter proces 
en een hogere kwaliteit van het opgeleverde product; 
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Bij een partnership is de kans groter dat de producten die leveranciers/onderaannemers 
aanbieden het beste tot hun recht komen; 
Alle geïnterviewden personen beamen dat des te eerder een partij wordt ingeschakeld, des 
te groter de voordelen kunnen zijn op prijs- en kwaliteitsgebied; 
Ondanks dat het aanbod van sommige leveranciers bestaat uit standaard producten is het 
voor een opdrachtgever, architect of bouwonderneming wel degelijk de moeite waard om 
volgens de betrokken personen hun onderneming vroeg te betrekken in het bouwproces. 

Bevindingen met betrekking tot productontwikkelingf-innovaties 
De mogelijkheid en bereidheid van de geïnterviewde personen tot het ontwikkelen van 
nieuwe producten is wel degelijk aanwezig. De vraag naar projectspecifieke producten 
waar een ontwikkelingstraject aan vooraf moet gaan neemt volgens de ondernemingen 
alleen maar toe in de toekomst; 
De mogelijkheid tot het ontwikkelen van nieuwe producten hangt erg af van de aard van het 
product. Voor het ontwikkelen van sommige producten is een grote afnamehoeveelheid 
vereist wil het nog rendabel zijn; 
Toeleverende partijen proberen hun producten optimaal tot hun recht te laten komen en zijn 
dus gebaat bij een snelle deelneming in het proces. 

Bevindingen met betrekking tot het omgaan met risico's en risicodeling 
Men wil doorgaans alleen die risico's nemen die beheersbaar zijn; 
Een andere vorm van risicoverdeling, zoals op dit moment plaatsvindt, wekt nogal wat 
aversie op. Fabrikanten willen risico lopen voor hun eigen proces, maar niet voor 
processen die buiten hun business liggen; 
Volgens de geïnterviewde personen probeert elke partij haar risico's te minimaliseren en 
onder te brengen bij overige partijen. Een leverancier of onderaannemer heeft echter geen 
behoefte aan het nemen van zowel meerdere als grotere risico's; 
Sommige personen zijn niet bereid om winstdeling toe te passen en open calculaties te 
hanteren. Dit is het gevolg van een beperkte concurrentie die de onderneming ondervindt 
en het feit dat het bij sommige productgroepen (bijvoorbeeld inrichtingen) meer gaat om het 
product en de bijbehorende diensten dan de offerteprijs; 
Men vindt dat toeleveranciers veel (specifieke) kennis op hun vakgebied hebben die een 
bouwonderneming juist niet heeft. Bouwondernemingen zijn gebaat bij de extra informatie 
en kennis die deze partijen kunnen leveren. Volgens een partij hangt het er alleen van af of 
zij deze kennis wel willen delen. Immers, "voor niets gaat de zon op". Men verwacht een 
tegenprestatie voor de geleverde diensten en kennis. 

5.4.3 Centrale bevindingen ten aanzien van de samenwerkingsrelatie 
Uit beide onderzoeken blijkt dat de samenwerking tussen bouwondernemingen en toeleverende 
partijen in de utiliteitsbouw momenteel redelijk verloopt, maar wel degelijk voor verbetering vatbaar 
is. Voor een bouwonderneming is het belangrijk om in de toekomst respectvol omgaan met 
toeleverende partijen teneinde de samenwerkingsrelatie te verbeteren. Op basis hiervan kan een 
antwoord worden gegeven op vraag 8: 

In hoeverre sluiten de bevindingen van onderzoeken naar de samenwerkingsrelatie tussen 
bouwondernemingen en toeleveranciers, aan bij de reeds gevonden kritieke succesfactoren 
van partnerships uit de praktijk? 

Om antwoord te geven op vraag 8 worden de bevindingen die van invloed zijn op partnering, 
geanalyseerd. Deze bevindingen worden vertaald in succesfactoren, naar het overzicht uit§ 5.1.9. 

Bron Bevindingen t.a.v. partneren Succesfactoren 

De aannemer is gebaat bij toeleveranciers die in . Goede communicatie en bekende 

Onderzoek Van 
staat zijn te communiceren en samen te werken. rolpatronen (bestaand) 

Ruiten en Meijer Naast prijs moet ook geboden kennis en . Delen van kennis en informatie 
vakbekwaamheid meetellen. Kennis waarvan de 

(bestaand) 
aannemer meer gebruik zou moeten maken. 
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. Goede communicatie en bekende Samenwerken vereist een goede communicatie rolpatronen (bestaand) en vertrouwensrelatie. . Goede vertrouwensrelatie (nieuw) 

Toeleverende partijen voelen zich gebruikt door . Rechtvaardige en gelijkwaardige bouwondernemingen, die ook nog eens een te houding (nieuw) 
Interviews onder hoge eigendunk hebben. 
toeleveranciers Eerder en beter samenwerken resulteert in . Tijdig inschakelen partner(s) kostenreductie, een beter proces en een hogere (bestaand) kwaliteit van het opgeleverde product. 

Toeleveranciers hebben kennis die een . Delen van kennis en informatie bouwonderneming niet bezit maar wel nodig 
(bestaand) heeft. 

De "aanvullende" succesfactoren zijn de volgende: 

Succesfactor Beschrijving 

Hiërarchisch Het, hiërarchisch gezien, opereren op gelijke voet. Men benadert elkaar als 
gelijkwaardige houding partner en niet als boven- of ondergeschikte partij. 

Goede De partner voldoende betrouwbaar achten en te allen tijde kunnen rekenen op 
vertrouwensrelatie elkaar. 

Kritiek I niet-kritiek 
Zijn deze succesfactoren ook kritiek? Uit de studies blijkt dat aan beide factoren volledig voldaan 
moet worden om succesvol te kunnen samenwerken. Dit betekent dat deze twee factoren kritiek 
zijn. Bij partneren draait het immers om een succesvolle samenwerking. 

5.5 Samenvatting onderzoeksresultaten 
In dit hoofdstuk is antwoord gegeven op de laatste vier centrale vragen van dit onderzoek: 
Dit onderzoek richt zich op de tweede vorm van projectpartnering, de zogenaamde supply-driven 
projectpartnerships. Bij deze vorm wordt er een eenmalige samenwerking aangegaan tussen een 
opdrachtnemende partij, zoals een bouwonderneming, en één of meerdere toeleveranciers. Het 
doel van dit samenwerkingsverband is het bereiken van een buitengewone projectprestatie door 
middel van kostenreductie, kwaliteitsverbetering, procesverbetering en/of productontwikkeling. 
De onderdelen die het meest geschikt zijn om mee te gaan partneren, zijn producten en diensten 
die behoren tot de strategische producten. Dit zijn producten en diensten die kritiek zijn voor de 
levering en kostprijs. Op basis van inkoopgegevens zijn deze producten vastgesteld. 
Uit een analyse van praktijkvoorbeelden van partnerships blijkt dat er verschillende factoren zijn 
geweest die hebben bijgedragen aan het succes van de samenwerking. Een aantal van deze 
factoren is kritiek, dus bepalend geweest voor het behaalde succes. Een ander aantal bleek niet 
kritiek, maar heeft wel bijgedragen aan het succes. De kritieke succesfactoren die uit de analyse 
van de cases naar voren zijn gekomen zijn: bekwaam en betrokken personeel, delen van kennis en 
informatie, een goede communicatie en bekende rolpatronen, een groot en/of complex 
project(onderdeel), een proactieve houding onder partners, het tijdig inschakelen van partner(s) en 
tot slot het verlangen naar gezamenlijk succes. 
Aanvullend op deze factoren is onderzoek gedaan naar de relatie tussen bouwondernemingen en 
toeleveranciers. Daar een goede samenwerkingsrelatie van belang is om te kunnen partneren, is 
het belangrijk om deze relatie te analyseren en aan te geven welke factoren bepalend zijn voor een 
succesvolle samenwerking. Deze analyse komt voort uit eerdere verrichte studies én een aantal 
gehouden interviews onder toeleverende partijen in de utiliteitsbouw. Uit dit onderzoek blijkt dat 
een goede vertrouwensrelatie en een gelijkwaardige houding bepalend zijn voor het succesvol 
uitoefenen van een partnership. 
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6 Onderzoeksconclusie 
In dit hoofdstuk wordt, op basis van de bevindingen uit voorgaande hoofdstukken, een antwoord 
gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek. De hoofdvraag die wordt beantwoord luidt als volgt: 

: Welke vorm van partnering leent zich voor BAM Utiliteitsbouw BV om te gaan partneren op 
projectniveau en wat zijn hierin de kritieke succesfactoren? 

6.1 Geschikte vorm van partnering 
De vorm van partneren die zich voor BAM Utiliteitsbouw BV het meest leent, is supply-driven 
projectpartnering. Een supply-driven projectpartnership is een samenwerkingsverband tussen 
een opdrachtnemende partij en één of meer andere betrokken partijen in het uitbestedingsproces. 
Binnen deze projectgebonden samenwerkingsvorm delen de partijen opbrengsten en risico's en 
worden gemeenschappelijke en gedeelde doelen en belangen nagestreefd. 

6.2 Kritieke succesfactoren 
Hieronder worden de succesfactoren beschreven die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen. 
Kritieke succesfactoren zijn bepalend, niet-kritieke succesfactoren dragen bij aan het succes. 

Succesfactor Beschrijving 
Kritiek/ 
Niet-kritiek 

Bekwaam en betrokken Voldoende vaardig en gedreven/gemotiveerd personeel onder de Kritiek 
personeel participerende ondernemingen. 

Delen van kennis en Het overdragen van noodzakelijke gegevens aan de partner(s), Kritiek 
informatie voor het adequaat uitoefenen van (gezamenlijke) activiteiten. 

Delen van risico's en Het delen van kosten en opbrengsten - en risico's - ten dienste Niet-kritiek 
kosten en opbrengsten van de samenwerking en gezamenlijke inbreng in het project. 

Goede communicatie en Het accepteren van de (sociale) gedragspatronen van de Kritiek 
bekende rolpatronen partner(s) en hanteren van een eenduidige communicatiewijze. 

Goede De partner voldoende betrouwbaar achten en te allen tijde Kritiek 
vertrouwensrelatie kunnen rekenen op elkaar. 

Groot en/of complex Een project( onderdeel) met een bovengemiddelde grootte en Kritiek 
project( onderdeel) kostenaandeel en/of nieuwe en unieke technologieën. 

Hanteren van een open Het openlijk overleggen van project- en samenwerkingskosten en Niet-kritiek 
calculatie/boekhouding hierin transparant optreden. 

Hiërarchisch Het, hiërarchisch gezien, opereren op gelijke voet. Men benadert Kritiek 
gelijkwaardige houding elkaar als partner en niet als boven- of ondergeschikte partij. 

Proactieve houding Het reagerend en anticiperend handelen om op proces- en Kritiek 
productniveau te komen tot een goed resultaat. 

Streven naar De absolute wil om een goede uitkomst te bereiken op sociaal, Kritiek 
gezamenlijk succes technisch en commercieel niveau bij alle partijen. 

Tijdig inschakelen van Het inviteren van partijen in een vroeg stadium om te participeren Kritiek 
partner(s) in de samenwerking. 

Kritieke succesfactoren om te gaan partneren 

De kritieke succesfactoren voor BAM Utiliteitsbouw BV om te partneren op projectniveau, zijn: 
bekwaam en betrokken personeel; 
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delen van kennis en informatie met de partner; 
goed communiceren en samenwerken in bekende rolpatronen; 
goede vertrouwensrelatie met de partner(s); 
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groot en/of complex project( onderdeel); 
hiërarchisch gelijkwaardige houding ten opzichte van de partner(s); 
proactieve houding bij alle partijen; 
streven naar gezamenlijk succes; 
tijdig inschakelen van partner(s). 

Overeenkomsten met de definitie van een supply-driven projectpartnership 

Komen deze KSF-en ook overeen met de definitie van een supply-driven projectpartnership? Nee, 
immers in de definitie wordt er gesproken over kosten-, opbrengsten- en risicodeling (en ook 
een open calculatie). Toch zijn dit essentiële bepalingen, deze impliceren namelijk dat er sprake is 
van een volledig vertrouwen in de partner(s). Kortom, om "echt" te kunnen partneren is 
opbrengsten- en risicodeling én het werken met een open calculatie/begroting noodzakelijk. Maar 
als een manier om beter samen te werken biedt partnering zonder dit ook uitkomsten. 

6.2.1 Balanced Scorecard 
Hieronder worden de KSF-en ingedeeld over de vier aandachtsgebieden (ook wel perspectieven 
genoemd). Het doel hiervan is om vervolgens een BSC samen te stellen. Volgens Veen-Dirks en 
Wijn (2000) moeten KSF-en in balans zijn , evenredig verspreid over de verschillende 
aandachtsgebieden bij het besturen van een proces of organisatie. Zij onderscheiden hierbij vier 
perspectieven: financieel, klanUmarkt, interne processen en lerend vermogen. Op basis van deze 
uitwerking wordt een Balanced Scorecard samengesteld . Per succesfactor gelden één of meerdere 
indicatoren die - waar mogelijk - SMART geformuleerd zijn. Dat wil zeggen dat deze factoren 
specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn (Wikipedia, 2006). Per indicator 
kunnen targets worden geformuleerd, ofwel concrete doelen. Deze concrete doelen verschillen per 
organisatie, project en samenwerkingsteam. 

Vanuit het financiële perspectief ontstaat de volgende vraag: 'Wat zijn voor BAM Utiliteitsbouw 
BV de financiële factoren die bepalend zijn voor het goed functioneren van een partnership?' 

Onderdeel KSF Indicatoren 

Streven naar . Begrootte vs. werkelijke kosten (streven: werkelijk < begroot) 
Projectresultaat gezamenlijk succes . Begroot vs. werkelijk winstpercentage 

(kosten) (streven: werkelijk > begroot) 

Vanuit het klantperspectief ontstaat de volgende vraag: 'Wat zijn voor BAM Utiliteitsbouw BV de 
factoren - gezien vanuit de beoordeling van de klant en markt - die bepalend zijn voor het goed 
functioneren van een partnership?' 

Onderdeel KSF Indicatoren 

. Geprognosticeerde vs. werkelijke levensduur 
(streven: geprognosticeerd <werkelijk) 

Streven naar 
. Begrootte vs. werkelijke onderhouds- en vervangingskasten 

Klant! 
gezamenlijk succes 

(streven: begroot >werkelijk) 
Markt 

(product) 
. Geprognosticeerde vs. werkelijk aantal opleverpunten 

(streven: voorspeld >werkelijk) . Gepland vs. werkelijk moment van opleveren 
(streven: gepland >werkelijk) 

Vanuit het interne perspectief ontstaat de volgende vraag: 'Wat zijn voor BAI\/1 Utiliteitsbouw BV 
de eigen organisatiefactoren die bepalend zijn voor het goed functioneren van een partnership?' 

Onderdeel KSF Indicatoren 

Hiërarchisch . Vastgesteld (naar rato van inbreng in het project) vs. werkelijk 
Partner(s) gelijkwaardige verdeeld gezag en inspraak bij alle partijen 

houding (streven : vastgesteld =werkelijk) 
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0 Helder vastgelegde bevoegd-/verantwoordelijkheden Goede 
(streven: voor iedereen duidelijk en acceptabel) 

communicatie en 
0 Gemiddeld vs. werkelijk aantal conflicten en ruzies 

bekende rolpatronen 
(streven: gemiddeld > werkelijk) 

Goede 0 Vastgestelde vs. werkelijk aantal uitgevoerde taken 
vertrouwensrelatie (streven: vastgesteld = werkelijk) 

0 Gemiddeld vs. werkelijk aantal momenten dat er initiatief is 
Proactieve houding genomen door alle partijen (streven: gemiddeld <werkelijk) 

Delen van kennis en 0 Gemiddeld vs. werkelijk hoeveelheid gewonnen informatie bij 
informatie werknemers (streven: gemiddeld < werkelijk) 

Streven naar 0 Bereidheid bij de partner(s) om te gaan partneren in de toekomst 
gezamenlijk succes (streven: na afloop bereidheid aanwezig bij alle partijen) 
(samenwerking) 

0 Werkelijk vs. achteraf vastgesteld tijdsbestek voor de analyse en 
Tijdig inschakelen 

tijd-/kostenberekening van het project van partners 
(streven: werkelijk s achteraf vastgesteld) 

0 Gemiddelde vs. werkelijke projectgrootte (aantal m2
) 

Project Groot en/of complex (streven: gemiddeld <werkelijk) 
projectonderdeel 0 Gemiddeld vs. werkelijk aantal nieuwe/unieke onderdelen 

(streven: gemiddeld <werkelijk) 

Vanuit het leer- en groeiperspectief ontstaat de volgende vraag: 'Wat zijn voor BAM Utiliteitsbouw 
BV de factoren, gezien vanuit het leer- en verbeterproces, die bepalend zijn voor het goed 
functioneren van een partnership?' 

Onderdeel KSF Indicatoren 

0 Personeel met ervaring, een vast dienstverband en 

Werknemers Bekwaam en vakdiploma's/graden (streven: voldoende ervaring en diploma's) 
betrokken personeel 0 Gemiddelde vs. specifieke arbeidssatisfactie 

(streven: gemiddeld< specifieke) 

Balanced Scorecard 

De hierboven beschreven kritieke succesfactoren staan allemaal in relatie met elkaar. Dit wordt 
weergegeven in de volgende Balanced Scorecard: 

Interne perspectief 

Gelljkw•a•dlge houding 
Goede communic.atleo 
Go~e vertrouwrn.c;u~latie 

Partner(s) Proactieve houding 

~:~~v:~li~:::~;; lnfo1maUe 
T11 d1-g mschakeltn panntrs 

Prof('(! Groot en complex project 

/ 

Financieel perspectief 

Kritieke Succesfactor 

B~drij(sr~sullaat -----1 Gnamenlijk succes 

1 Klantperspectief 

Visie en strategie 

j 
Klanl/markr ~ Gezan\tniljk sutces 

/ Leer· en groeiperspectief 

Kritieke Succesfactor 

Mt'dt wNktrs . ~ ::~:~:~en betrokken 

Figuur 42: Balanced Scorecard: vier perspectieven met kritieke succesfactoren (naar het idee van Kapfan en Norton, 1996) 
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7 Onderzoeksproduct 
Het onderzoeksproduct bestaat een keuzemodeL Dit model voorziet in de behoefte van BAM 
Utiliteitsbouw BV om, op basis van projectgegevens, te komen tot een ideale contractvorm. Eén 
van deze contractvormen is een projectpartnership, het hoofdonderwerp van het onderzoek. 

7. 1 Doelstelling onderzoeksproduct 
Op dit moment wordt er bij BAM Utiliteitsbouw BV in het BAM Management Systeem (BMS) een 
procedure voor inkopen voorgeschreven. Deze procedure gaat uit van het standaard inkoopproces: 
op basis van beschikbare gegevens uit de prijs-, contractvormings- en bouwvoorbereidingsfase, 
worden producten en diensten ingekocht bij (on)bekende toeleveranciers. Deze inkoopprocedure is 
gebaseerd op inkopen volgens een vrije marktbenadering en inkopen op basis van een 
voorkeur(keuze)benadering . Er bestaat echter, zoals dit onderzoek heeft aangetoond , voor BAM 
Utiliteitsbouw BV een extra manier om "in te kopen", namelijk projectpartnering . 
Het doel van het instrument is zodoende: 

Het aanreiken van een model, waarmee de gebruiker, op basis van eigenschappen van de 
eigen organisatie én het betreffende projectonderdeel, komt tot een voor die situatie 
passende inkoopbenadering. Hierop volgend wordt een stappenplan aangereikt dat voorziet 
in de te nemen stappen om de betreffende inkoopbenadering adequaat uit te voeren. 

Het product is bestemd voor BAM Utiliteitsbouw BV. BAM Utiliteitsbouw BV is dus de doelgroep 
van dit product, en dan specifiek de personen die betrokken zijn bij de inkoopactiviteiten van een 
bouwproject, zoals een inkoper, projectleider en calculator. 

7.1.1 Eigenschappen product 

Zoals uit de doelstelling kan worden opgemaakt, bestaat het instrument uit twee onderdelen: 
Keuzemodel 
Dit model voorziet in de behoefte om de gebruiker te laten komen tot een "meest ideale" 
inkoopbenadering voor een specifiek projectonderdeel in de betreffende situatie. 
Stappenplan voor elke inkoopbenadering (3 stuks) 
Per inkoopbenadering staat beschreven wat de inkoopbenadering inhoudt, welke stappen 
er genomen moeten worden, welke input aanwezig is en welke output vereist wordt. 

7.1.2 Praktische eisen aan het product 

De belangrijkste eis is dat het instrument geïmplementeerd kan worden in het kwaliteits
managementsysteem van BAM Utiliteitsbouw BV (BAM Management Systeem (BMS)) . Daarnaast 
dient het instrument overzichtelijk, helder en eenduidig interpreteerbaar te zijn voor de gebruiker. 

7.2 Analyse bestaand systeem 
Het bestaande kwaliteitmanagementsysteem, binnen Koninklijke BAM Groep NV ondergebracht in 
het BAM Management Systeem (BMS), voorziet in een stappenplan voor inkopen. Het 
stappenplan voor inkopen bestaat uit de te nemen stappen voor het inkopen van producten en 
diensten en blijkt afgeleid van het inkoopproces van Telgen (1994) en Van Weele (1997). 

7.2.1 Het inkoopproces binnen het BAM Management Systeem 

Binnen BMS maakt het inkoopproces deel uit van het onderdeel bouwvoorbereiding, waar onder 
andere ook het calculatie- en werkvoorbereidingsproces deel van uitmaken. Per stap wordt een 
aantal documenten of andere informatievormen aangereikt. Dit zijn standaarddocumenten, zoals 
een V&G-plan en bedankbrief, verwijzingen naar SAP-bestanden en algemene bepalingen, zoals 
de AIOV-Ieveranciersvoorwaarden. Deze informatiebronnen maken deel uit van de faciliterende 
input, ofwel de betreffende benodigde informatie. Tevens wordt er per stap aangegeven wat het 

Afstudeerrapport 75 



Onderzoeksproduct Op naar gezamenlijk succes 

resultaat is. Deze resultaten, de noodzakelijke output, zijn nodig voor het nemen van een volgende 
stap. 

Toellchling 

SAP 1.4: Centraalteverancrersbes tand 

- SAP 3.6 (Voorkeur) l~N~Jrancie r 

- Si'P 1.4: Inkoophistorie 

Toalichting 

- SAP 4.!1: Inkoopstatu soverzicht f{ 
- SAP 6.3. Prtn1 productspecrficatres 

Cl AIOV leveranciersvoorwaarden 

Overzlch1 aan te YTagen leveranciers 

Figuur 43: Fragment van het inkoopproces in BMS. Aan de linkerkant staat de faciliterende input, in het midden de 
betreffende deelstap en rechts de noodzakelijke output (BAM Intranet, 2006) 

7.2.2 Vernieuwende onderdelen product 
Het doel is om een aanvulling of verbetering van het huidige systeem te genereren . Bij het 
ontwerpen van het product wordt uiteraard getracht te voorkomen dat het product een kopie wordt 
van het bestaande systeem. Het product moet origineel zijn en ook van het huidige systeem 
kunnen worden onderscheiden. 
In tegenstelling het oude systeem, zal het nieuwe "systeem" niet bestaan uit één stappenplan voor 
inkopen , maar uit meerdere (specifieke) stappenplannen , voorafgegaan door een keuzemodel 
om te komen tot een van deze vormen. Daar waar mogelijk zal er gebruik worden gemaakt van de 
bestaande faciliterende input (documenten en bepalingen), maar ook hierin vinden waarschijnlijk 
aanvullingen of wijzigingen plaats. 

7.3 Analyse inkoopbenaderingen 
De tweede stap in de analyse van het ontwerpproces betreft een analyse van de verschillende 
inkoopbenaderingen. Het eerste onderdeel van het instrument zal een keuzemodel beslaan 
waarmee de gebruiker, op basis van project(onderdeel)- en organisatiekenmerken, tot een 
gewenste inkoopbenadering komt. De keuzes die de gebruiker maakt resulteren in een bepaalde 
inkoopbenadering. Om de gebruiker echter de juiste keuzes voor te schotelen, dient er eerst een 
inventarisatie gemaakt te worden van de mogelijke inkoopbenaderingen. Op basis van de 
eigenschappen van de verschillende inkoopbenaderingen kunnen vervolgens keuzemogelijkheden 
worden geformuleerd . 
Binnen Koninklijke BAM Groep NV is een viertal standaard inkoopbenaderingen vastgelegd. Deze 
benaderingen hangen af van de inkoopcontractvorm en zijn (BAM Strategie Sourcing BV, 2004): 

1. inkopen op basis van afroepcontracten; 
2. inkopen op basis van een mante/overeenkomsten; 
3. inkopen op basis van een vrije marktbenadering; 
4. inkopen op basis van een voorkeur(keuze)benadering. 

Inkoopovereenkomst 

Figuur 44: Overzicht inkoopbenaderingen 

Deze contractvormen kunnen worden opgesplitst in enerzijds vaste inkoopovereenkomsten en 
anderzijds unieke inkoopovereenkomsten. Projectpartnering is weliswaar niet vastgelegd in 
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BMS, maar maakt toch deel uit van deze laatste soort, het is immers een projectgebonden 
overeenkomst. In figuur 44 staan de verschillende inkoopbenaderingen in één overzicht. 

7.3.1 Afbakening inkoopbenaderingen 
Afroepcontracten en mantelovereenkomsten maken deel uit van vaste inkoopovereenkomsten. Dit 
zijn overeenkomsten die over meerdere projecten worden afgesloten. Het probleem is echter dat 
voor het afsluiten van deze inkoopovereenkomsten een benadering wordt gehanteerd (binnen 
Koninklijke BAM Groep NV) die niet wordt bewerkstelligd door een inkoper of projectleider, maar 
door teams die speciaal in het leven geroepen zijn om projectongebonden overeenkomsten af te 
sluiten met toeleverende partijen. De heer De Kruijf van BAM Strategie Sourcing BV (interview, 
2006) benadrukt immers dat deze contracten door segmentteams worden ontwikkeld. Deze teams 
bepalen aan de hand van omzetgegevens over meerdere projecten bij meerdere regiokantoren of 
er vaste overeenkomsten moeten worden afgesloten. In plaats van dat men per project vaststelt 
wat de gewenste vaste contracten zijn, worden deze overeenkomsten op een hoger niveau 
afgesloten. Dit niveau betreft een regiokantoor, werkmaatschappij of zelfs de gehele onderneming. 
Kortom , het onderscheid dat gemaakt is tussen vaste en unieke overeenkomsten klopt. Maar 
vanwege de manier waarop vaste inkoopbenaderingen binnen Koninklijke BAM Groep NV worden 
bewerkstelligd, worden de vaste inkoopbenaderingen verder buiten beschouwing gelaten. Dit heeft 
uiteraard ook zijn uitwerking op het keuzemodel en stappenplannen. De inkoopbenaderingen die 
uiteindelijk worden meegenomen in het keuzemodel zijn dus de vrije marktbenadering, 
voorkeur(keuze)benadering en projectpattnering. 

Samenvoegen vrije marktbenadering en voorkeur(keuze)benadering tot marktbenadering 
Inkopen op basis van een voorkeur(keuze)benadering en vrije marktbenadering verschillen slechts 
op één punt. Namelijk, bij een voorkeur(keuze)benadering wordt gebruik gemaakt van een vaste 
lijst van toeleverende partijen. Partijen waarmee reeds in een eerder stadium (naar tevredenheid) 
is samengewerkt. Om het verschil tussen deze twee benaderingen met projectpartnering te 
benadrukken worden deze twee benaderingen ondergebracht onder één noemer: inkopen op basis 
van een marktbenadering. In figuur 45 is deze afbakening schematisch weergegeven. 
Bij de uiteindelijke stappenplannen zal wel een onderscheid gemaakt tussen inkopen op basis van 
een vrije marktbenadering en voorkeur(keuze)benadering. 

Inkoopovereenkomst 

Figuur 45: Afbakening inkoopbenaderingen (middels het kader aangegeven) 

7.3.2 Het verschil tussen marktbenadering en projectpartnering 
Inkoopbenaderingen kunnen worden onderscheiden op basis van twee factoren, namelijk dat wat 
men tracht te realiseren middels de inkoopbenadering én de bepalingen waaraan voldaan moet 
worden om de betreffende benadering toe te passen. Daarom worden hier voor alle twee de 
benaderingen de specifieke doelen en kritieke succesfactoren opgesomd. 

Gemeenschappelijke doelen 
De volgende vier doelen gelden voor alle twee de inkoopbenaderingen: Immers, een 
bouwonderneming wil te allen tijde een goed resultaat boeken , ongeacht de wijze van inkopen. 
Deze doelen zijn afgeleid van de inkoopdoelstellingen van BAM Strategie Sourcing BV (2004) en 
de uiteenzetting van Van Weele ( 1997) (tussen haakjes staat een code die verwijst naar figuur 47). 

besparen van projectkosten (01); 
realiseren van een kwalitatief goed project( onderdeel) (02), 
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tevreden stellen van de opdrachtgever (03); 
verbeteren van de naamsbekendheid (04); 

Op naar gezamenlijk succes 

Of er nu wordt "ingekocht" via een marktbenadering of partnership, men zal (algemene 
veronderstelling) trachten alle vier de doelen te verwezenlijken tijdens een inkoopproces. Uiteraard 
om een continuering van bouwprojecten en overige bedrijfsactiviteiten te verwezenlijken . 

1. Inkopen op basis van een marktbenadering 

Bij deze inkoopwijze worden er per project en per product unieke afspraken gemaakt met 
leveranciers en onderaannemers. Het doel is om producten en diensten te verkrijgen tegen zo laag 
mogelijke prijzen (D5) . 'Daarvoor is het noodzakelijk dat de in te kopen producten en diensten 
nauwkeurig worden omschreven . Voorwaarden en procedures worden per contract vastgelegd' 
(BAM Strategie Sourcing BV, 2004). Deze producten/diensten zijn producten die behoren tot de 
hefboomproducten.' Producten die tot deze groep behoren worden gekenmerkt door een hoge 
invloed op het financiële resultaat en tegelijkertijd een relatief laag toeleveringsrisico. De producten 
en diensten die tot deze groep behoren zijn af te nemen bij meerdere toeleveranciers. Het is dus 
mogelijk om te switchen van toeleverancier. De strategie bij deze groep producten is concurrerend 
inkopen (Van Weele, 1997). In figuur 46 is te zien waar deze productgroep staat in de 
inkoopportfolio van Kraljic. 
De factoren die bepalend zijn voor het succesvol functioneren van deze benadering zijn (tussen 
haakjes staat een code die verwijst naar figuur 47) : 

goed verkrijgbare producten/diensten op de markt (Van Weele, 1997) (K1); 
heldere vraagspecificaties (BAM Strategie Sourcing BV, 2004) (K2); 
in concurrentie aanvragen van offertes (BAM Strategie Sourcing BV, 2004) (K3); 
mogelijkheid tot overstappen tussen toeleveranciers (Van Weele, 1997) (K4). 

Hoog 

~oomproduct~ ~eglsche prod~ 
( Producten die zich lenen voor 

• Allelnatreve fev~ntlers • Moellijk Ofllltwlssel<m va-n projectpartnering 
beJ(hllt.baar )tWerantlór 

~II!IIIOS:!IIIk ./ ~rl\ls<hjlkostprUsen ~~y 
Producten die zich lenen voor 

r I 
marktbenadering 

Con tuno11llll$ttllil\ll Same..wetklntt 
Invloed op 
fin ancieel .. 
resultaat 

~neproduc~ Knelpuntsproducten 

( Producten die zich lenen voor • Groot ~a~bod , 
• Grvtedlversile•l aaq / ·l!ogf! enll:éébarrleres afroepcontracten en 
-~ert•Uik mantelovereenkomsten 

"'- l 
I 

S:ystem ccntra(tiog ,. e-l> .. tellen Velljgstellen I1<""1În1 • ootwikketon 
atlemalleven 

laag 

laag Hoog 

Toeteverîngsrisico 

Figuur 46: De inkoopportfolio van Kraljic (Van Weele , 1997) 

2. Projectpartnering 

Onder partneren wordt hier verstaan het aangaan van een supply-driven projectpartnership. Deze 
samenwerkingen zijn gebaseerd op vertrouwen, gelijkwaardigheid en hebben als doel het 
realiseren van gezamenlijk succes middels buitengewone projectprestaties (D6) . De producten en 
diensten die tot deze inkoopbenadering behoren, zijn producten die tot de strategische producten 
behoren volgens inkoopportfolio van Kraljic. Producten die tot deze groep behoren worden 
gekenmerkt door een hoge invloed op het financiële resultaat en een relatief hoog 
toeleveringsrisico. Deze producten en diensten zijn af te nemen bij een beperkt aantal 
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toeleveranciers. Het is daarom lastig om te switchen van toeleverancier (Van Weele, 1997). In 
figuur 46 is te zien waar deze productgroep staat in de inkoopportfolio van Kraljic. 

De factoren die bepalend zijn voor het succesvol functioneren van deze benadering zijn: 
bekwaam en betrokken personeel (K5); 
delen van kennis en informatie met de partner (K6); 
goed communiceren en samenwerken in bekende rolpatronen (Kl); 
goede vertrouwensrelatie met de partner(s) (KB); 
groot enlof complex project( onderdeel) (K9); 
hiërarchisch gelijkwaardige houding ten opzichte van de partner(s) (K10); 
proactieve houding bij alle partijen (K11); 
streven naar gezamenlijk succes (K12); 
tijdig inschakelen van partner(s) (K13). 

Echter, bekwaam en betrokken personeel (K5) en goede communicatie en bekende rolpatronen 
(Kl) zijn ook bepalend voor het succesvol inkopen via een marktbenadering. Deze kritieke 
succesfactoren zijn dus voor beide benaderingen van toepassing. Daarnaast is de kritieke 
succesfactor streven naar gezamenlijk succes (K12) een factor die veel overlap heeft met het doel 
van projectpartnering, namelijk het bereiken van gezamenlijk succes. Als men beoogt gezamenlijk 
succes te boeken, zoals het doel impliceert, dan is de absolute wil om gezamenlijk succes te 
boeken (kritieke succesfactor) reeds aanwezig. Daarom wordt deze kritieke succesfactor buiten 
beschouwing gelaten. 

Overzicht doelen en kritieke succesfactoren 

De doelen die voor beide benaderingen van toepassing zijn, zijn: 
besparen van projectkosten (01); 
realiseren van een kwalitatief goed project( onderdeel) (02); 
tevreden stellen van de opdrachtgever (03); 
verbeteren van de naamsbekendheid (04); 

Het doel dat specifiek voor inkopen via een marktbenadering van toepassing is, is: 
inkopen tegen zo laag mogelijke prijzen (05). 

Het doel dat specifiek voor projectpartnering van toepassing is, is: 
bereiken van gezamenlijk succes (06). 

De kritieke succesfactoren die bij beide benaderingen gelden, zijn: 
bekwaam en betrokken personeel (K5); 
goed communiceren en samenwerken in bekende rolpatronen (Kl). 

De kritieke succesfactoren die bij inkopen via een marktbenadering gelden, zijn: 
goed verkrijgbare producten/diensten (K1 ); 
heldere vraagspecificaties (K2); 
in concurrentie kunnen aanvragen van offertes (K3); 
mogelijkheid tot overstappen tussen toeleveranciers (K4). 

De kritieke succesfactoren die bij projectpartnering gelden, zijn: 
delen van kennis en informatie met de partner(s) (K6); 
goede vertrouwensrelatie met de partner(s) (KB); 
groot enlof complex project( onderdeel) (K9); 
hiërarchisch gelijkwaardige houding onder de partner(s) (K10); 
proactieve houding bij alle partijen (K11); 
tijdig inschakelen van partner(s) (K13). 

Bovenstaande gegevens kunnen worden samengevat in het volgende overzicht: 
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IIM = ini<.open op basis van een mari<.tbenadering 
PP = Projectpartnering 

Figuur 47: Verschillen/overeenkomsten tussen de inkoopbenaderingen 

7.4 Ontwerpproces 

Op naar gezamenlijk succes 

Het instrument bestaat uit twee onderdelen, namelijk het keuzemodel en stappenplannen. In dit 
gedeelte komt de totstandkoming van beide onderdelen aan bod. Allereerst komt de 
totstandkoming van het keuzemodel aan bod en vervolgens de stappenplannen. Deze volgorde is 
dezelfde als de volgorde die de gebruiker zal ervaren bij het gebruiken van het instrument. Het 
juiste stappenplan wordt immers bepaald aan de hand van de resultaten van het keuzemodeL 

7.4.1 Ontwerpproces keuzemodel 
Op basis van het overzicht in figuur 47 is vervolgens teruggeredeneerd. Het doel is namelijk dat er 
op basis van een aantal helder gespecificeerde criteria een keuze kan worden gemaakt tussen de 
verschillende inkoopvormen. Deze criteria komen voort uit de verschillen in doelen en voorwaarden 
(ksf-en). Aldus is er per onderdeel een aantal ja/nee-vragen geformuleerd, die tezamen een 
keuzemodel vormen. Deze vragen zijn 'bottum-up' geformuleerd, van inkoopbenadering naar 
beginsituatie. Het resultaat hiervan is een viertal schema's met daarin ja/nee-vragen. Middels het 
antwoord geven op deze vragen komt de gebruiker tot de meest voor de hand liggende 
inkoopbenadering. Om onduidelijkheden te voorkomen is elke vraag van een toelichting voorzien. 
Een fragment hiervan is te zien in figuur 48. 

1. Analyse projectonderdelen en aard van de overeenkomsten 
Onderdeel Stappen I Resultaat 

Is er reeds voldoende Informatie beschikbaar over het project? 1e/<ol)lngM 
&a/eh 

l t~'/J/11191 00. a"'l>toa W! ll<f\ll.oH&.,stinslollal•~ts 

Is het bekend uit welke onderdelen hel project is opgebouwd? 

1 
Is het bekend welke onderdelen extern betrokken moeten worden? 

ZIJn de af Ie nemen onderdelen uniek? 

1 1 
2. Vaste (lnkoop)overeenkomst 3. Unieke (lnkoop)overeenkomst 

Figuur 48: Opzet keuzemodel waarin het beantwoorden van ja-nee vragen moet leiden tot één van de verschillende 
inkoopbenaderingen 
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Een multicriteria-analyse als keuzemodel 

De opzet van het 'ja-nee vragen model' bleek al snel niet de gewenste manier te zijn om, in een 
specifieke situatie, de gebruiker tot een voor de hand liggende inkoopbenadering te laten komen. 
Uit gesprekken met betrokkenen kwam naar voren dat het beantwoorden van de vragen tot 
discussie - en soms zelfs verwarring - leidde. In bepaalde situaties blijkt het gecompliceerd om 
gerichte en concrete vragen te formuleren die uiteindelijk het verschil zouden moeten bepalen 
tussen één van de uitkomsten (specifieke inkoopbenadering). Niet alles blijkt even zwart/wit en dus 
met 'ja' of 'nee' te beantwoorden. In sommige situaties bleek het onmogelijk voor de gebruiker om 
hetzij een ja- hetzij een nee-antwoord te geven. Daarnaast leverden de vragen zelf ook nog vragen 
op: "Wat wordt daarmee bedoeld en voor welk onderdeel betreft dit?". De betreffende persoon 
werd vervolgens op de toelichting bij het model gewezen, maar dit is geen gewenste situatie. Het 
doel is echter om een model te ontwerpen dat duidelijk is en eenduidig geïnterpreteerd wordt. De 
toelichting dient alleen als extra informatie, maar men zou eigenlijk zonder deze toelichting moeten 
kunnen volstaan. 
In deze situatie zijn er twee mogelijkheden . Of het model optimal iseren - wellicht zijn de vragen 
toch niet goed genoeg geformuleerd- of andere mogelijkheden onderzoeken om tot een ander (en 
beter) keuzemodel te komen. Er is gekozen voor de laatste optie. 

Principe van een multicriteria-analyse 
Na een verkenning bleek dat in dergelijke situaties, waarin men een onderbouwde keuze wil 
maken, men nogal eens gebruik maakt van een multicriteria-analyse (afgekort als MCA). 'Een 
multicriteria-analyse is een methode om keuzeproblemen met meerdere factoren, waarbij geen 
criterium op zichzelf doorslaggevend is, te verhelderen' (Nijboer en Van Westing, 1996). 
Een MCA is dus een instrument waarmee een gebruiker, middels het zelf waarderen van één of 
meerdere belangen, een advies krijgt ten aanzien van een bepaalde keuzemogelijkheid . Dit advies 
wordt geconcretiseerd middels een bepaald percentage of een andere waardebepal ing. Dit is ook 
de opzet van het model dat hier ontworpen is. Het doel is immers om een model te creêren waarbij 
de gebruiker, op basis van een aantal criteria, een afgewogen kan maken tussen de verschillende 
inkoopbenaderingen . In figuur 49 staat kort uitgelegd hoe een MCA functioneert. 

•j2 of meerdere vastgestelde opties waaruit de gebruiker 
een keuze maakt middels het invullen van de analyse. 

•j1 of meerdere vastgestelde criteria (stellingen) waaraan 
f-~-----=--+,...."""1::'+-""""'""'-_;_ __ ...;....__--l de gebru iker een waarde moet hechten. •j De waarde, ingevuld door de gebruiker, die de gebruiker 
t-------- --+-""'-""'+--__;_----:o-«rl hecht aan het betreffende criterium. 

· .,.. De gestandaardiseerde uitkomst (volgens onderzoek) 
die met de betreffende optie correspondeert. De 
waarden zijn volgens één vastgestelde range (hier: 1-3). 

!Gewogen sommatie over de criteria (sommatie van waardes*uitkomsten) . 

lEen (relatieve) aanbeveling, uitgedrukt in%. De optie met het hoogste% krijgt de meeste aanbeveling. 

Figuur 49: Werking van een multicrite ria-analyse met een uitleg bij de verschillende parameters 

Het voordeel van dit systeem ten opzichte van een ja-nee vragen keuzemodel 
Voor de criteria is een aantal bepalingen opgenomen die ook in het eerste keuzemodel is gebruikt. 
Nu bestaat echter de mogelijkheid om, in plaats van een ja/nee-antwoord, een "beter" afgestemd 
antwoord te geven. De antwoordmogelijkheden, bij deze MCA het waarderen van belangen , liggen 
immers op een schaal van 0% tot 100%. Dit betekent dat de gebruiker zelf een bepaalde mate van 
waardering kan geven aan een bepaald criterium, in plaats van 'ja' of 'nee'. Daarnaast is er 
gekozen voor een andere indeling . Bij het eerste keuzemodel was er nog sprake van een stelsel 
waarbij er hoofdstappen werden genomen, van situatie naar vasUuniek naar de uiteindelijke 
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inkoopbenadering. Bij de MCA dient de gebruiker echter waarde te hechten aan een aantal 
algemene belangen die resulteren in een aanbeveling voor allebei de inkoopbenaderingen. 

De multicriteria-analyse bij dit onderzoek 

De multicriteria-analyse (MCA) heeft tot doel de gebruiker een inkoopbenadering te laten kiezen, 
op basis van een aantal criteria. Een voorbeeld hiervan is het keuzemodel voor innovatief 
aanbesteden van TNO Bouw en Ondergrond (2006). In deze MCA komen slechts die aspecten aan 
bod die kenmerkend zijn voor de inkoopbenaderingen. De aard van de aspecten die wordt 
meegenomen, hangt af van het doel van de MCA. Het doel van deze MCA is dus om: 

(Een persoon bij) BAM Utiliteitsbouw BV zelf een keuze te laten maken voor een bepaalde 
inkoopbenadering, op basis van het (zelf) toekennen van waarderingen aan criteria. 

Het uitvoeren van deze analyse leidt tot een beter inzicht bij de gebruiker ten aanzien van het 
besluitvormingsproces bij de keuze voor een bepaalde inkoopbenadering. Het resultaat van de 
MCA is niet beter dan de verzameling van eigen beslissingen, maar verschaft de gebruiker meer 
duidelijkheid omtrent de keuze voor een bepaalde inkoopbenadering. 

De parameters bij deze multicriteria-analyse bestaan uit: 
Opties: De opties bij deze MCA hebben betrekking op de inkoopbenaderingen en zijn 
tweeledig, namelijk inkopen volgens een marktbenadering en projectpartnering. 
Criteria: De criteria bij deze MCA hebben betrekking op de verschillen (en 
overeenkomsten) tussen de twee inkoopbenaderingen. Deze criteria betreffen geen contra
indicaties of uitsluitingscriteria. Het heeft immers geen zin om op basis van meerdere 
criteria een keuze te maken, als een bepaald criterium doorslaggevend is. Geen enkel 
criterium kan dus van toepassing zijn op een bepaalde inkoopbenadering en daarmee 
tegelijkertijd de andere inkoopbenadering uitsluiten. 
Waardes: De waarde die een gebruiker kan geven aan een bepaald criterium is uitgedrukt 
in een percentage, van 0% tot 100%. Het totaal aan waarderingen, de som van alle 
waardering dus, bedraagt 100%. Het is aan de gebruiker om een nuancering aan te 
brengen tussen de verschillende criteria . 
Gestandaardiseerde uitkomsten: De gestandaardiseerde uitkomsten volgen uit een 
vergelijking van de twee inkoopbenaderingen op een aantal criteria. De range die hier 
wordt gehanteerd is binair. Hierin is 0 de uitkomst die overeenkomt met het niet van 
toepassing zijn en 1 de uitkomst die overeenkomt met het wel van toepassing zijn . 
Aanbeveling (uitkomst): De aanbeveling per optie geeft de gebruiker een advies over 
welke van de twee inkoopbenaderingen het meest geschikt is in de betreffende situatie. 
Deze aanbeveling is wederom uitgedrukt in een percentage. Het gemiddelde percentage is 
68%. Dit betekent dat bij een invulling van alle criteria met dezelfde (gemiddelde) waarde, 
de aanbeveling voor beide inkoopbenadering 68% bedraagt. 

Eisen aan de multicriteria-analyse 
Om een adequate analyse te maken, moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden: 

alle bepalingen (doelen en KSF-en) komen voor in de analyse, dus ook de bepalingen die 
voor meerdere inkoopbenaderingen van toepassing zijn; 
de bepalingen dienen, totaal gezien, in evenwicht zijn; als de analyse met gelijke waarden 
wordt ingevuld dan volgt een neutraal advies (een voor alle benaderingen gelijke 
aanbeveling). 

De ingrediënten voor deze multicriteria-analyse 

De inkoopbenaderingen die in de MCA zijn verwerkt, zijn inkopen volgens een marktbenadering en 
projectpartnering. De basis van een multicriteria-analyse ligt in de voorwaarden die gesteld 
worden aan het uitoefenen van de benaderingen en de doelen die men (normaliter) beoogt te 
realiseren middels deze twee benaderingen . Immers, de doelen en voorwaarden bepalen 
uiteindelijk of een inkoopbenadering de geschikte benadering is of niet. Deze MCA bestaat uit de 
volgende deelanalyses, ofwel groepen van criteria : 

1. behoefteanalyse-een analyse van wat de bouwonderneming wil; 
2. situatieanalyse -een analyse van de specifieke omstandigheid; 
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3. competentieanalyse-een analyse van wat de bouwonderneming kan. 

De voorwaarden kunnen worden opgesplitst in voorwaarden met betrekking tot de externe situatie 
en voorwaarden met betrekking tot de interne situatie. De externe situatie betreft de omstandigheid 
waarin gewerkt wordt, de interne situatie betreft de eigen organisatorische situatie. Bovenstaand 
resulteert in het volgende: 

Doelen -7 bepaald door de (eigen) wensen/behoeften -7 Behoefteanalyse 
Voorwaarden -7 bepaald door interne/externe situatie -7 Situatie-/competentieanalyse 

Reeds tijdens de analyse van de inkoopbenaderingen zijn de twee inkoopbenaderingen met elkaar 
vergeleken. Hieruit bleek dat er zowel overeenkomsten als verschillen zijn tussen de twee 
benaderingen op het gebied van beoogde doelen en kritieke succesfactoren. 
Het volgende overzicht is dezelfde als die van figuur 4 7, echter is nu per doel KSF aangegeven of 
deze terugkomt in de MCA. Zo is bijvoorbeeld het tweede doel, 'besparen van projectkosten', een 
doel dat zowel voor inkopen middels een marktbenadering als projectpartnering van toepassing is. 
Toch wordt deze meegenomen in de analyse, het is immers een doel waar iemand een waarde 
aan kan hechten. Dit betekent dat de gebruiker twee criteria krijgt voorgelegd, die in verband staan 
met dit doel, waar een waarde aan gehecht moet worden op de schaal van 0% tot 100%. De regel 
onder de doelen geeft aan dat er in totaal 6 doelen zijn, maar dat hiervoor wel 10 criteria worden 
opgenomen in de MCA. Hetzelfde geldt voor de kritieke succesfactoren. 

Figuur 50: Het aantal items per inkoopbenadering in de MCA, opgesplitst in doelen en ksf-en 

Voorbeeld van een 
doel dat zowel voor 
inkopen middels een 
marktbenadering (IM) 
als projectpartnering 
(PP) van toepassing is. 
In deze MCA komen 
uiteindelijk twee criteria 
voor die in verband 
staan met dit doel. 

In totaal zijn er 12 
kritieke succesfactoren 
(ksf-en). Hiermee zijn 
20 criteria opgesteld 
voor in de MCA. 

Uit figuur 50 blijkt dat er dus in totaal 6 verschillende doelen zijn. Het aantal criteria dat in verband 
staat met deze 6 doelen bedraagt 10 (regel met het totaal aan doelen). Van deze 10 criteria zijn er 
8 van toepassing op inkopen via een marktbenadering en 8 van toepassing op projectpartnering. 
Daarnaast zijn er 12 verschillende ksf-en. Het aantal criteria dat in verband staat met deze 12 
succesfactoren bedraagt 20 (regel met het totaal aan ksf-en). Van deze 20 criteria zijn er 12 van 
toepassing op inkopen via een marktbenadering en 12 van toepassing op projectpartnering. 
Deze hoeveelheden komen voort uit praktische overwegingen. Bij het verdelen van 100% (of 100 
punten) over de criteria, ligt het voor de hand om 1, 2, 4, 5, 10, 20 of 25 (et cetera) bepalingen te 
hanteren. Het verdelen van 100 procent/punten over de verschillende bepalingen, uitgaande van 
deze aantallen, resulteert immers in ronde getallen (geen breuken/afgeronde hoeveelheden). 

Parameters bij de behoefteanalyse (1) 
De criteria in de behoefteanalyse komen voort uit het overzicht van de doelen uit figuur 47. Op 
basis van deze doelen zijn criteria geformuleerd waaraan de gebruiker een waarde moet hechten. 
Voor elk doel is aangegeven welk criterium/welke criteria opgenomen is/zijn in de MCA en wat 
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daarvan de uitwerking is. Dit is samengevat in figuur 51. De gehanteerde onderverdeling is binair, 
waarbij: 

0 = niet van toepassing; 
1 = van toepassing; 

Figuur 51: De behoefteanalyse 

Uitleg bij figuur 51 (voorbeeld): 
Bij het doel inkopen tegen zo laag mogelijke prijzen zijn twee criteria geformuleerd, namelijk 
goedkope producten/diensten en hoge inkoopmarges. Uit de analyse van de inkoopbenaderingen 
is gebleken dat juist bij inkopen middels een marktbenadering deze twee criteria van toepassing 
zijn. Bij projectpartnering is dit echter niet het geval. Daarom krijgt inkopen middels een 
marktbenadering de waarde 1 (van toepassing) en projectpartnering een 0 (niet van toepassing). 
Het is aan de gebruiker om uiteindelijk een waarde te hechten aan deze twee criteria. Hecht de 
gebruiker (relatief) veel waarde (hoog percentage) aan deze criteria, dan impliceert dit dat- in de 
betreffende situatie -, de gebruiker beter kan kiezen voor inkopen middels een marktbenadering. 
Hecht de gebruiker (relatief) weinig waarde (laag percentage) aan deze criteria, dan impliceert dit 
dat - in de betreffende situatie -, de gebruiker beter kan kiezen voor projectpartnering. Echter, het 
eindoordeel, de aanbeveling, volgt uit een opsomming van de waarderingen van alle criteria. 

Parameters bij de situatieanalyse (2) en competentieanalyse (3) 
De criteria in de situatie- en competentieanalyse komen voort uit het overzicht van de 
voorwaarden van figuur 47. Op basis van deze voorwaarden zijn criteria geformuleerd waaraan de 
gebruiker een waarde moet hechten. Voor elk doel is aangegeven welk criterium/welke criteria 
opgenomen is/zijn in de MCA en wat daarvan de uitwerking is. Hieronder wordt nog een 
onderscheid gemaakt tussen een situatie- en competentieanalyse. In het uiteindelijke model 
worden deze twee analyses samengevoegd tot één analyse. Dit is samengevat in figuur 52. De 
gehanteerde onderverdeling is binair, waarbij: 

0 = niet van toepassing; 
1 = van toepassing; 

Uitleg bij figuur 52 (voorbeeld): 
Bij de voorwaarde groot en/of complex project(onderdeel) zijn twee criteria geformuleerd, namelijk 
een uniek, groot enlof complex projectonderdeel en een projectonderdeel dat kritiek onderdeel is 
voor het bouwproces en de begroting. Uit de analyse van de inkoopbenaderingen is gebleken dat 
bij projectpartnering deze criteria van toepassing zijn. Bij inkopen middels een marktbenadering is 
dit niet (in ieder geval in veel mindere mate) het geval. Daarom krijgt inkopen middels een 
marktbenadering de waarde 0 (niet van toepassing) en projectpartnering een 1 (van toepassing). 

Het is aan de gebruiker om uiteindelijk een waarde te hechten aan deze twee criteria. Hecht de 
gebruiker (relatief) veel waarde (hoog percentage) aan deze criteria, dan impliceert dit dat - in de 
betreffende situatie -, de gebruiker beter kan kiezen voor projectpartnering. Hecht de gebruiker 
(relatief) weinig waarde (laag percentage) aan deze criteria, dan impliceert dit dat de gebruiker 
beter kan kiezen voor inkopen middels een marktbenadering. Het eindoordeel, de aanbeveling, 
volgt echter uit de opsomming van waarderingen aan alle criteria. 
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Figuur 52: De behoefteanalyse 

7.4.2 Ontwerpproces stappenplannen 
De laatste stap vormt het uitwerken van de verschillende inkoopvormen. Dit is echter een 
omvattend onderdeel van het ontwerpproces. Er is weliswaar een bestaand systeem voorhanden, 
maar het nieuwe product voorziet in een drietal nieuwe stappenplannen. Dit zijn de 
stappenplannen voor de vrije marktbenadering en voorkeur(keuze)benadering (in het keuzemodel 
ondergebracht onder één noemer: marktbenadering) en projectpartnering . De stappenplannen voor 
de vrije marktbenadering en voorkeur(keuze)benadering vertonen veel overeenkomsten met het 
huidige systeem. Echter, de huidige toelichting bij de verschillende deelstappen is mijns inziens 
ontoereikend. Het voornaamste verschil zit in het feit dat het stappenplan verder uitgewerkt is en er 
een onderscheid wordt gemaakt tussen deze twee benaderingen. De laatste "inkoopbenadering" 
die uitgewerkt is betreft die van projectpartnering. Daar het bestaande systeem totaal niet voorziet 
in partnering is er voor dit onderdeel een compleet nieuw stelsel ontworpen . Op basis van bronnen 
(Van der Veen en Boensma, 2001 en Partnering Sourcing Ltd , 2006) en bevindingen uit het 
onderzoek naar projectpartnering is dit stappenplan ontwikkeld. Dit plan is - evenals de andere 
twee stappenplannen - voorzien van een toelichting en informatiebronnen om de betreffende 

liJ Toelich ting selecteren 

SAP 1.4· lnkoophrstorie 

SAP 5 2: Leveranciersbeoo rd eling 

[~ Gunningscrit ena 
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Figuur 53: Opzet van het stappenplan (links van de stap (in kader) de faciliterende input, rechts de noodzakelijke output) 
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stappen adequaat uit te voeren. Daar projectpartnering nog een vrij onbekend fenomeen is, is er 
ook een aantal praktijkcases in de toelichting opgenomen. Hierdoor kan men zien welke 
toepassingen er zoal zijn en waar partnering toe kan leiden . In figuur 53 is de opzet van het 
stappenplan weergegeven. 

7.5 Keuzemode/: multicriteria-ana/yse 
Het instrument dat voorziet in de multicriteria-analyse bestaat uiteindelijk uit zeven onderdelen: 

1. Opstartscherm 
llnformatiescherm: algemene Informatie over de maker en 

f----. het doel van het instrument. 

2. Invoer gegevens gebruiker 
I Invulscherm: naam van de gebruiker, de projec!naam, -het 

f----. projectnummer, -onderdeel en datum wordt Ingevuld. 

· 3. Behoefteanalyse 
f-+ I Invulscherm: het waarderen van criteria met betrekking 

tot de behoefteanalyse (100 punten). 

4. Situatie- en competentieanalyse 
I Invulscherm: het waarderen van criteria met betrekking 

f----. tot de situatie-/competentieanalyse (100 punten). 

5. Resultaat per analyse 
llnformatlescherm: resultaten van de multlcriterla·analyse 

f----. voor de behoefte· en situatie/ competentieanalyse. 
' 
6. Resultaat multicriteria~ana~se 

.·, 

llnformatlescherm: resultaten van de totale multicriteria· 
f----. analyse (percentage) + uitleg over de uitkomst. 

.. / I lnformatiescherm: analyse van de uitkomst van de 
7. Evaluatie resultaat f----. multicrlterla-analyse, opgesplitst per lnkoopbenadering. 

Figuur 54: Schematische opbouw van het instrument 

Het is ontworpen in Microsoft Excel. De meeste personen, zo ook binnen BAM Utiliteitsbouw BV 
hebben dit programma tot hun beschikking . In bijlage 8 is het uiteindelijke resultaat te vinden en in 
bijlage 9 en 10 zijn fictieve respectievelijk daadwerkelijke invulvoorbeelden terug te vinden. 

7.6 Website met stappenplannen 
Er zijn dus drie stappenplannen ontwikkeld , namelijk één voor projectpartnering en twee voor 
inkopen op basis van een marktbenadering . Allereerst worden de stappenplannen nader toegelicht, 
daarna komt de website aan bod waarin de stappenplannen digitaal in zijn verwerkt. 

7 .6.1 Stappenplannen inkoopbenaderingen 
De stappen die genomen worden zijn zoveel mogelijk herkenbaar gehouden. De hoofdstappen 
komen zo veel mogelijk overeen met de inkoopstappen die Telgen (2005) formuleert. 

De door de gebruiker te nemen stappen om in te kopen via een vrije marktbenadering of 
voorkeur(keuze)benadering zijn : 

1. specificeren 
2. aanvragen 
3. vergelijken 
4. selecteren 
5. onderhandelen 
6. contract opstellen 
7. verzenden 
8. bewaken 
9. nazorg en beheer 

De (hoofd)stappen zijn weliswaar hetzelfde, maar inhoudelijk is een nuancering aangebracht. 

De door de gebruiker te nemen stappen om te partneren (projectpartnering) zijn: 
1. specificeren 
2. afwegen belangen 
3. opstellen doelen 
4. selecteren 
5. vormen 
6. instandhouden 
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7. evalueren 
8. verder ontwikkelen (optioneel) 

Elke stap is voorzien van een toelichting en faci/iterende input (de informatie die benodigd is om 
de betreffende stap succesvol te doorlopen). Daarnaast is aangegeven wat de noodzakelijke 
output is die vereist wordt na afronding van elke stap. Een aantal documenten dat tot de 
faciliterende input behoort, is afkomstig van het kwaliteitsmanagementsysteem bij Koninklijke BAM 
Groep NV (BMS). De rest van de documenten is zelf gegenereerd. In het volgende overzicht is te 
zien welke documenten afkomstig zijn van het huidige systeem (BMS) en welke documenten voor 
dit instrument ontwikkeld zijn: 

Bestaande documenten ten behoeve van de faciliterende input 

SAP 1.3: Projectgegevens inkoop 

SAP 1.4: Centraal leveranciersbestand -
_ SAP 3.5: Correspondentie 

_ SAP 3.6: Aanvraagoverzicht 

_SAP 4.3: Kleine opdracht 

_·_· SAP 4.4: Termijnregeling 

_SAP 4.5: Opdrachtteksten 

__::. SAP 4.6: Koopoverzicht 

_ · SAP 4.9: Inkoopstatusoverzicht 

_ SAP 5.2: Leveranciersbeoordeling 

SAP 6.3: Print productspecificaties 

• Offertevergelijk 

Nieuwe documenten ten behoeve van de faciliterende input 

~ Vergaderingen en bijeenkomsten 

~ Do's en dont's bij het opzetten van een projectpartnerships 

~ Do's en dont's bij het onderhouden van een projectpartnerships 

~ Gunningscriteria 

~ Interne belangen 

~ Leverancierscriteria projectpartnering 

~ Leverancierscriteria inkoopbenaderingen 

[!!] Toelichting op budgetvorming 

~ Toelichting kosten- en opbrengstendeling 

[!!] Index partnershipovereenkomst 

~ Toelichting op risicomanagement 

~ Inventarisatie risico's 

~ Toelichting op vertrouwensrelaties 

~ Leverancierscriteria 

~ Inkoopplan (concept) 

~ Inkoopinformatie t.b.v. aanvraag 

~ Inkoopgesprek 

~ V&G-deelplan OA 

~ Contractbepalingen 

~ Gunningscriteria 

~ Beoordelingscriteria 

~ Inkoopschema 

tl AIOV leveranciersvoorwaarden 

~ Tussenevaluatie projectpartnering 

~ Eindevaluatie projectpartnering 

In bijlage 11 en 12 zijn de stappen van de drie inkoopbenaderingen, inclusief toelichting en 
benodigde documenten ten behoeve van de faciliterende input, opgenomen. 

7.6.2 Opbouw en opmaak van de website 
Uiteindelijk krijgt de gebruiker een website tot zijn beschikking, met daarin de inkoopstappen 
behorende bij alle drie de inkoopbenaderingen. Met deze website krijgt de gebruiker de 
mogelijkheid om gebruik te maken van bovenstaande documenten, documenten die behoren tot de 
faciliterende input. Deze documenten zijn toegankelijk via een link op deze website. 
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Figuur 55: Opbouw van de website 

Toelichting bij figuur 55: 
De beginsituatie is de hoofdpagina. Van daaruit kan de gebruiker kiezen om gebruik te maken van 
de drie stappenplannen (gestippelde lijn aan de linkerkant) of de "reguliere" procedure. Als de 
gebruiker weet welke inkoopbenadering hij/zij nodig heeft, dan is het niet noodzakelijk om de 
multicriteria-analyse te doorlopen en kan rechtstreeks gebruik worden gemaakt van één van de 
betreffende stappenplannen. Op het moment dat de gebruiker niet weet uit welke 
inkoopbenadering hij/zij moet kiezen, dan kan de multicriteria-analyse worden ingevuld, de 
"reguliere" procedure. Op basis van het resultaat van de multicriteria-analyse kan de gebruiker 
kiezen voor projectpartnering (PP) of inkopen via een marktbenadering. Binnen inkopen via een 
marktbenadering wordt onderscheid gemaakt tussen inkopen op basis van een vrije 
marktbenadering (VM) en inkopen op basis van een voorkeur(keuze)benadering (VKL). De 
gebruiker wordt daarom de vraag voorgelegd in hoeverre er gebruik kan worden gemaakt van een 
bestaand systeem (database) met (voorkeur)toeleveranciers. Op basis van het antwoord wordt de 
gebruiker vervolgens de juiste inkoopbenadering voorgelegd. 

De lay-out van de stappenplannen is ontworpen aan de hand van het huidige BMS-systeem. In 
figuur 56 is een fragment te zien van een stappenplan, behorende bij de inkoopbenadering vrije 
marktbenadering (de rood gekleurde documenten zijn alleen toegankelijk via BAM Intranet). 

1\oninkiiJke BAM Groep tw .,;j bam 

Vrlle marktbenadering 

Doe dociJmenten m de rnpiJI. die rood 'ólekleiJrdzrjn.zi)n .JII.,en loe'Ol.Jrokoelr}k.JISIJ ben\,J.JnQeslot-tn op BAtvllnlr.tnel 

Faciliterende input 

IJ Toelichting spectftceren 
~k: SJ..P 1 3. Projectgegevens mkoop 

S.AP 4 9; lnko?J! slatu:.o'l'emcht 
~~ !nkoop~ d1ema 

l~ Inkoopplan (concept) 

~ lnkoop1nformat1e t.b.v .. <1anvra.:.~g 
Projee/gegevens 

Productspecific&lies 
lnl.eme largels 

Specificeren 

Noodzakelijke output 

> Inkoopschema 

Figuur 56: Een fragment van de website met daarin het stappenplan voor een vrije marktbenadering 
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8 Evaluatie 
Dit laatste hoofdstuk staat in het teken van een reflectie op het onderzoeksproces en 
ontwerpproces en het uiteindelijke resultaat. Allereerst komt de waarde van het onderzoek aan bod 
en vervolgens de aanpak van de onderzoeker waaronder knelpunten waar tegenaan gelopen is 
tijdens het afstudeertraject 

8.1 Waarde van het onderzoek 
Het doel van dit onderzoek was om voor BAM Utiliteitsbouw BV aanbevelingen te doen ten aanzien 
van partneren op projectniveau in de toekomst. Om de waarde van het resultaat van dit onderzoek 
te bepalen, dient de huidige informatie te worden vergeleken met de resultaten van dit onderzoek. 
Hieronder wordt een onderscheid gemaakt tussen de waarde van de kritieke succesfactoren en de 
waarde en tevens bruikbaarheid van het instrument. 

Waarde van de kritieke succesfactoren 

Tijdens het onderzoek is gebleken dat er reeds de nodige informatie over (project)partnering 
beschikbaar was. Niet alleen in de bouwsector maar ook in andere sectoren bleek partnering een 
bekend begrip. Er is weliswaar gekozen voor het perspectief van BAM Utiliteitsbouw BV, omdat de 
situatie die geleid heeft tot dit onderzoek juist daar van toepassing is. Maar toch is er bij het 
vergaren van informatie ook gekeken naar theorieën en informatie die betrekking hebben op 
bouwondernemingen in het algemeen. De conclusie die kan worden getrokken naar aanleiding van 
dit onderzoek is dat er redelijk wat informatie voorhanden is over partnering in de bouw. Echter, het 
begrip projectpartnering dat gehanteerd wordt in de literatuur heeft bijna altijd betrekking op 
projectgebonden samenwerkingen waarbij de opdrachtgever betrokken is. Dit onderzoek behandelt 
echter een projectpartnership waarbij de bouwonderneming actief betrokken bij is en de 
opdrachtgever niet (althans niet per se). Een ander verschil met huidige onderzoeken is dat er 
aanvullend onderzoek is gedaan naar de eisen en wensen van toeleverende partijen. Dit is gedaan 
omdat juist dit de partijen zijn waarmee BAM Utiliteitsbouw BV mogelijk een projectpartnership zou 
kunnen aangaan in de toekomst. Bij projectpartnerships waarbij de opdrachtgever is betrokken 
hebben immers vaak andere partijen plaats. De gevonden kritieke succesfactoren vullen een lege 
ruimte op in de beschikbare informatie over projectpartnering en zijn ook gerichter. 
De conclusie is niet alleen nieuw, maar heeft ook een toegevoegde waarde voor BAM 
Utiliteitsbouw BV, omdat het - naar mijn weten - niet eerder is gepubliceerd binnen deze 
onderneming. De resultaten van dit onderzoek zijn waardevol voor BAM Utiliteitsbouw BV en zijn 
ook specifiek gericht op deze onderneming. De kritieke succesfactoren zijn van toepassing op BAM 
Utiliteitsbouw BV en gelden niet, of althans in mindere mate voor andere ondernemingen of 
opdrachtgevers. 
De vraag is echter of de nieuwe theorieën ook daadwerkelijk gefundeerd zijn. Mijns inziens zijn 
bijna alle relevante bronnen geraadpleegd die betrekking hebben op dit onderwerp. Niet alleen de 
aard van de bronnen, te weten bestaande informatie en interview/enquête als de hoeveelheid en 
verscheidenheid zijn toereikend geweest. Tijdens de zoektocht naar bestaande informatie is 
gebruik gemaakt van zoveel mogelijk zoeksystemen en informatiebronnen. Toch zullen er altijd nog 
bronnen zijn die hetzij over het hoofd gezien zijn hetzij niet benaderd zijn (interviews) en toch een 
relevante bijdrage zouden hebben kunnen leveren aan dit onderzoek. Het resultaat van dit 
onderzoek kan daarom wellicht in de toekomst nader worden genuanceerd of uitgewerkt. 

Waarde en bruikbaarheid van het instrument 

Het ontworpen instrument is een verrijking voor BAM Utiliteitsbouw BV, omdat er binnen BAM 
Utiliteitsbouw BV geen vergelijkbaar instrument aanwezig is tot op heden. Datgene wat er lag aan 
informatie was mijns inziens niet toereikend en soms zelfs onduidelijk. Inkopen van producten en 
diensten, op welke manier dan ook, is binnen het kwaliteitsmanagementsysteem van BAM 
Utiliteitsbouw BV namelijk ondergebracht onder één noemer, te weten inkopen. Hieronder valt 
zowel inkopen op basis van een vrije marktbenadering als inkopen bij voorkeur(keuze)leveranciers. 
Projectpartnering, of een verwante vorm van samenwerken, komt hierin zelfs totaal niet voor. Het is 
aan de betreffende inkoper om nuanceringen aan te brengen en te beoordelen in hoeverre de 
aangeboden informatie past binnen de gekozen inkoopbenadering. Juist daarom is het instrument 
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van toegevoegde waarde. Met het instrument wordt nieuwe informatie én een nuancering in de 
huidige informatie (kwaliteitsmanagementsysteem) aangebracht. 
Het instrument- en dan met name het keuzemodel (multicriteria-analyse) - is een nieuwe methode 
voor BAM Utiliteitsbouw BV om een keuze te maken uit drie inkoopbenaderingen. Om het de 
gebruiker aantrekkelijk te maken om dit instrument te gebruiken is het zo eenvoudig en transparant 
mogelijk ontworpen. 
Ook ten aanzien van het ontworpen model kan worden gesteld dat er altijd bronnen zijn die niet 
geraadpleegd zijn, maar toch een relevante bijdrage zouden hebben kunnen leveren aan dit 
onderzoek. De gekozen methode van het instrument, een multicriteria-analyse, is mijns inziens 
toereikend, maar er zullen ongetwijfeld andere methoden zijn die op één of meerdere punten van 
grotere waarde kunnen zijn. Ook hier is getracht zoveel mogelijk bronnen te raadplegen, maar de 
kans dat bruikbare bronnen - uiteraard onbewust - niet benaderd zijn is evident. Daarnaast is er in 
de multicriteria-analyse gekozen voor een onderscheid tussen criteria op basis van nieUwel van 
toepassing. Dit onderscheid is weliswaar onderbouwd, maar toch zullen er criteria zijn waar dit niet 
zwart-wit kan worden gesteld. Criteria waarbij de betreffende inkoopbenadering gedeeltelijk van 
toepassing is, en dus niet volledig wel/niet zoals nu het geval is. Ook binnen de criteria zelf zal een 
nuancering of verdere uitwerking niet misstaan. De toekomst zal uitwijzen in hoeverre bepaalde 
criteria (bijvoorbeeld het criterium 'grooUcomplex project') kunnen worden geconcretiseerd of in 
meetbare eigenschappen kunnen worden uitgedrukt (aantal m2

, aantal technologische 
vernieuwingen et cetera). Er is immers zo weinig ervaring opgedaan met projectpartnering binnen 
BAM Utiliteitsbouw BV dat dergelijke gegevens niet zonder meer kunnen worden vastgesteld. Het 
resultaat van dit afstudeeronderzoek is haalbaar gebleken en dus realistisch. Het aanbrengen van 
nuanceringen of toekennen van (vastgestelde) meetbare eigenschappen gaat boven het doel van 
dit onderzoek uit. Een volgend, aanvullend onderzoek kan hier wellicht in voorzien. 

8.2 Aanpak van de onderzoeker 
In oktober 2005 is er gestart met een stageperiode bij BAM Utiliteitsbouw BV. Op dat moment was 
nog niet duidelijk wat het afstudeeronderwerp zou betreffen. Zodoende is er kennis gemaakt met 
het inkoopproces binnen deze onderneming en is systematisch beschreven wat de bevindingen 
waren. Bij elke inkoopstap die geobserveerd is, zijn (waar mogelijk) knelpunten of problemen 
geformuleerd. Deze punten zouden tot een geschikt afstudeeropdracht hebben moeten leiden. Een 
opdracht die zowel voor de onderzoeker, BAM Utiliteitsbouw BV als de onderwijsinstelling 
interessant genoeg zou zijn. Het vinden van een geschikte opdracht bleek echter geen 
gemakkelijke klus. Op basis van de gesignaleerde problemen werd duidelijk dat er geen vraag was 
naar oplossingen voor grote structurele problemen in het inkoopproces. Dat er geen geschikt 
onderwerp is gevonden kan te wijten zijn aan de beperkte kennis en inzicht van de onderzoeker, 
maar ook aan de mate van professionaliteit van BAM Utiliteitsbouw BV. Binnen Koninklijke BAM 
Groep NV, waar BAM Utiliteitsbouw BV deel van uitmaakt, staat het vastleggen en reguleren van 
processen op een belangrijke plaats. Dit blijkt ook uit het centrale kwaliteitsmanagementsysteem 
dat gehanteerd wordt. Een systeem waar continu personen aan werken om het aan te passen aan 
de laatste ontwikkelingen en waar mogelijk te optimaliseren. Toch bleek er een gat aanwezig te zijn 
in de processen die binnen Koninklijke BAM Groep NV zijn vastgelegd. Na een analyse van een 
tweetal projecten, bleek dat daar het standaard inkoopproces niet gevolgd is door de betrokken 
personen. Maart 2006 is daarom begonnen met het vaststellen van een doelstelling, een methode 
om de doelstelling te bereiken en een tijdspad. Begin april 2006 vond het begincolloquium plaats, 
de formele aftrap van het afstudeertraject Tijdens deze presentatie werden de bevindingen van de 
afstudeerstage gepresenteerd alsmede de doelstelling en gekozen methode van de 
afstudeeropdracht. 
Tot medio juli 2006 is hard gewerkt om de benodigde informatie te verkrijgen. Informatie die een 
bijdrage zou moeten leveren aan het bereiken van de doelstelling. Stapels boeken, readers en 
wetenschappelijk artikelen zijn doorgespit en ook is stad en land afgegaan om personen te spreken 
die een bijdrage zouden kunnen leveren aan dit onderzoek. Niet elke inspanning leverde het 
gewenste resultaat op, maar in zijn totaal gezien is datgene bereikt wat ook bereikt wilde worden. 
Vanaf dat moment stond het verwerken van de onderzoeksresultaten en het vormen van een 
conclusie centraal. Er is weliswaar een heleboel informatie gewonnen, maar daarmee is nog geen 
onderzoek afgerond. Deze periode verliep echter uiterst moeizaam. Het bleek niet eenvoudig om 
het geformuleerde systematisch doel te bereiken. Uiteindelijk heeft de hulp van een extra docent 
ervoor gezorgd dat de bevindingen alsnog logisch gerangschikt werden om zodoende het doel te 
bereiken. Weliswaar diende de geformuleerde doelstelling en onderzoeksvragen opnieuw te 
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worden geformuleerd, maar dit schepte wel de gewenste duidelijkheid. Pas na dat moment werd 
eigenlijk duidelijk wat het belang van de gevonden informatie was. 
Tegelijkertijd is er gewerkt aan een passend product. Ook dit bleek niet eenvoudig, met name 
omdat de basis voor het instrument, de bevindingen van onderzoek, nog niet afgerond was. 
Weliswaar is er een geschikte methode voor het instrument gevonden, maar de inhoudelijke zaken 
konden nog niet worden ingevuld. Uiteindelijk is in een rap tempo toch bereikt wat men wilde 
bereiken aan het begin van het afstudeertraject, namelijk de totstandkoming van een nieuwe en 
aanvullende theorie én een praktisch hulpmiddel voor BAM Utiliteitsbouw BV. 

Knelpunten tijdens het afstudeertraject 

Terugkijkend op het onderzoek waren er de volgende knelpunten tijdens het afstudeerproces: 
het was lastig om een geschikt onderwerp te vinden dat zowel interessant genoeg zou zijn 
voor de onderzoeker, BAM Utiliteitsbouw BV als de onderwijsinstelling; 
het bereiken van personen, zowel telefonisch als fysiek, nam de nodige inspanningen in 
beslag. Het gebruik van e-mail is een efficiënte wijze van communiceren, maar dan is het 
wel wenselijk dat personen reageren op vragen of verzoeken; 
het formuleren (en ook systematisch bereiken) van de doelstelling bleek uiterst lastig. Hier 
had aan het begin van het afstudeertraject meer aandacht aan moeten worden besteed; 
de koppeling tussen theorie en praktijk. De theorie voorzag vooral in abstracte begrippen 
en het bleek niet eenvoudig om de bevindingen uit de praktijk hieraan te koppelen; 
het programmeren van het instrument. Niet zozeer de website, als wel het programmeren 
van de multicriteria-analyse in Microsoft Excel nam veel tijd en energie in beslag. Het leren 
werken met een nieuwe methode, Microsoft Excel VBA, kostte in dit geval relatief veel tijd, 
zonder dat er concrete resultaten zichtbaar werden; 
een goede begeleiding is belangrijk bij een onderzoek, zeker als een dergelijk onderzoek 
niet eerder verricht is. Een tip daarom voor iedereen die nog moet beginnen of net 
begonnen is aan een dergelijk traject: sta uitgebreid stil bij zowel het onderwerp (het moet 
je liggen) én de begeleiders die je bij het project wilt betrekken. 

Er is veel inspanning verricht om deze knelpunten te overwinnen. Dit kostte soms wat meer tijd en 
energie dan gewild, maar het resultaat mag er zijn. Ik kan stellen dat ik van dit afstudeerproject 
veel heb geleerd, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk. Het verschil op beide vlakken tussen het 
begin van het afstudeertraject en het einde, begin maart 2007, is aanzienlijk en geeft mij ook 
zelfvertrouwen voor de toekomst. 
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Bijlage 1: Geïnterviewde personen 
De geïnterviewde personen voor dit onderzoek zijn in te delen in drie groepen, namelijk personen 
die betrokken zijn bij toepassingen en concepten binnen Koninklijke BAM Groep NV, personen 
afkomstig van bouwondernemingen én personen van toeleverende partijen voor de utiliteitsbouw. 

Geïnterviewde personen binnen Koninklijke BAM Groep NV 

Datum Naam Bedrijf Functie 

28-03-2006 Jan Peet BAM Utiliteitsbouw BV Inkoper regio Utrecht 

11-04-2006 Gerard Zijderveld BAM Utiliteitsbouw BV Hoofd Plan- en Vastgoedontwikkeling 

12-04-2006 Wim de Kruijf Koninklijke BAM Groep NV Projectleider BAM Strategie Sourcing BV 

26-04-2006 Huub Tieleman BAM Utiliteitsbouw BV Hoofd Projectmanagement 

1-05-2006 Ate van der Zaag BAM Woningbouw BV Adjunct Directeur 

16-05-2006 Miehiel van Rij BAM PPP BV Development manager 

Geïnterviewde personen binnen bouwondernemingen in de utiliteitsbouw 

Datum Naam Bedrijf Functie 

17-07-2006 Henk Goudkade JP van Eesteren BV Commercieel directeur 

17-08-2006 Gerrit te Hoonte BAM Utiliteitsbouw BV Adjunct-directeur 

Geïnterviewde personen binnen toeleverende partijen voor de utiliteitsbouw 

Datum Naam Bedrijf Functie 

8-06-2006 Dick Kral VBI BV Martketingdeskundige 

9-06-2006 Ad Vermeer Nelissen Metaalindustrie BV Verkoper/calculator 

14-06-2006 Jos Esselbrugge Kingspan BV Sales manager 

14-06-2006 Joost van Roij Gielissen Botim BV Procesmanager 

20-06-2006 Wim Lieftink Rijnstaal BV Directeur 

20-06-2006 Bert Merckelbach Permasteelisa BV Technisch adviseur 

21-06-2006 Gerrit Gerritsen Wolter & Dros BV Commercieel directeur 

23-06-2006 Guus van de Opstalan BV Hoofd verkoop bd 
Boogaard 

5-07-2006 Mark van Hulten Hurks Beton BV Verkoper 

6-07-2006 Ger van der Zanden Prefab Limburg BV Directeur 

18-07-2006 Cees Faay Faay Wanden BV Directeur 

8-07-2006 Gerard Engelenburg Vebo Beton & Staal BV Rayonmanager 

13-09-2006 Fons Crooijmans, Burgers Ergon BV Commercieel directeur, 
Karin Overdijk Directeur Strategie 
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Bijlage 2: Vragenlijst interviews 1 (personen bij toeleveranciers) 
Hieronder volgt een overzicht van de vragen die tijdens interviews aan toeleverende partijen zijn 
gesteld. 

Algemene vragen 

Wat is uw functie en hoe lang bekleedt u deze functie? ; 
Welke producten levert uw bedrijf?; 
Levert u vaak projectspecifieke producten/diensten , of zijn het standaard producten die u 
aanbiedt?; 
Aan welke type afnemers levert uw bedrijf en voor welk type projecten? 

Vragen m.b.t. relatie bouwonderneming -lev/oa 

Rolverdeling, vertrouwensrelatie: 
Hoe verloopt de samenwerking met aannemers/bouwondernemingen?; 
Welke verwachtingen heeft u van bouwondernemingen?; 
Worden deze verwachtingen ook doorgaans waargemaakt door bouwondernemingen? ; 
Welke rol heeft uw bedrijf t.o.v. de aannemer/bouwonderneming?; 
Is er in het algemeen sprake van een goede relatie tussen uw bedrijf en aannemers
/bouwondernemingen?; 
Wat u zou in de relaties willen veranderen? Wat zou u graag anders willen zien? 

Product- en procesverbeteringen, kwaliteitsverbeteringen enlof kostenverlagingen: 
Komen er, binnen het scala aan producten/diensten dat uw bedrijf aanbiedt, vaak product
en/of procesinnovaties voor? Is er überhaupt ruimte voor product-/procesinnovaties?; 
Hoe vaak komt het voor dat u samen met een architect/adviseur/bouwonderneming 
samenwerkt en met elkaar probeert te komen tot nieuwe producten en/of proces- en/of 
kwaliteitsverbeteringen?; 
Waarom wordt u vervolgens betrokken bij het proces?; 
Op welk moment wordt u dan betrokken bij het proces?; 
Bent u bereid om een dergelijke samenwerking aan te gaan?; 
Met wie zou u zo 'n samenwerking aan willen gaan en met welke partij( en) liever niet?; 
Wat is de meerwaarde voor een bouwonderneming om uw bedrijf vroeg in het proces te 
betrekken?; 
Op welk moment zou u betrokken willen worden bij de samenwerking?; 
Bent u bereid om samen te werken op basis van een open calculatie/begroting?; 
Bent u bereid om gezamenlijk risico 's aan te gaan en deze ook samen te delen?; 
Wat zijn de voorwaarden die u stelt waaronder u een dergelijke samenwerking wilt 
aangaan?; 
Welke eisen stelt u aan deze partners en welke houding verwacht u van deze 
ondernemingen? 

Bij de projectpartnership die ik bestudeer is er sprake van een samenwerkingsvorm tussen een 
opdrachtnemende partij en één of meerdere andere betrokken partijen in het uitbestedingsproces. 
Binnen deze samenwerkingsvorm delen de partijen opbrengsten en risico 's en worden 
gemeenschappelijke en gedeelde doelen en belangen nagestreefd. Deze samenwerkings
verbanden zijn projectgebonden en worden door een opdrachtnemende partij, zoals een 
aannemer, architect of adviseur geïnitieerd. 

Komen er bij de projecten waarbij uw bedrijf betrokken is dergelijke partnerships voor? En 
zo ja, wanneer, met wie , waarom en hoe zijn deze samenwerkingen vormgegeven?; 
Bent u bereid om een dergelijke samenwerking aan te gaan met een bouwonderneming? 
En zo ja, wat zijn de eisen die u stelt aan uw partner(s)? 
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Bijlage 3: Vragenlijst interviews 2 (personen van bouwondernemingen) 
Hieronder volgt een overzicht van de vragen die tijdens interviews aan bouwondernemingen zijn 
gesteld. 

Algemene vragen 

Wat is uw functie en wat zijn uw taken?; 
Wat voor projecten realiseert uw bedrijf?; 
Met hoeveel toeleveranciers doet uw bedrijf zaken? Hoeveel van deze ondernemingen zijn 
vaste partijen? 

Vragen m.b.t. relatie bouwonderneming-toeleveranciers 

Rolverdeling, vertrouwensrelatie: 
Hoe verloopt de samenwerking met toeleverende partijen over het algemeen?; 
Is er in het algemeen sprake van een goede relatie tussen uw bedrijf deze partijen?; 
Welke verwachtingen heeft u van toeleverende partijen? En welke verwachtingen hebben 
deze partijen van uw bedrijf?; 
Worden deze verwachtingen ook doorgaans waargemaakt door deze ondernemingen?; 
Welke rol heeft uw bedrijf t.o .v. toeleverende partijen?; 
Wat u zou in de relaties willen veranderen? Wat zou u graag anders willen zien? 

Product- en procesverbeteringen, kwaliteitsverbeteringen en!of kostenverlagingen: 
Komen er, binnen het scala aan projecten die u als bouwonderneming realiseert vaak 
product- en/of procesinnovaties voor? Hoe vaak komt het voor dat u samen met 
toeleverende partijen komt tot nieuwe producten, lagere kosten en/of proces- en/of 
kwaliteitsverbeteringen?; 
Wie betrekt u, voor de verwezenlijking van bovenstaande doelen , vervolgens bij het proces 
en waarom? Welke criteria stelt u aan deze partijen?; 
Op welk moment betrekt u deze toeleverende partijen vervolgens in het proces?; 
Bent u bereid om samen te werken op basis van een open calculatie/begroting?; 
Bent u bereid om gezamenlijk risico 's aan te gaan en deze ook samen te delen? 

Bij de projectpartnership die ik bestudeer is er sprake van een samenwerkingsvorm tussen een 
opdrachtnemende partij en één of meerdere andere betrokken partijen in het uitbestedingsproces. 
Binnen deze samenwerkingsvorm delen de partijen opbrengsten en risico 's en worden 
gemeenschappelijke en gedeelde doelen en belangen nagestreefd. Deze samenwerkings
verbanden zijn projectgebonden en worden door een opdrachtnemende partij, zoals een 
aannemer, architect of adviseur geïnitieerd. 
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Komen er bij de projecten die uw bedrijf uitvoert dergelijke partnerships voor? En zo ja, 
wanneer, met wie, waarom en hoe zijn deze samenwerkingen vormgegeven?; 
Bent u bereid om een dergelijke samenwerking aan te gaan met toeleverende partijen? En 
zo ja, wat zijn de eisen die u stelt aan uw partner(s)? 
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Bijlage 4: Samenwerkingsrelatie tussen aannemer en leverancier 
In deze bijlage wordt het rapport 'Lessen uit samenwerking' van Van Ruiten en Meijer uit 1995 
behandeld. Dit rapport behandelt de ervaringen en bevindingen van relaties tussen aannemers en 
haar leveranciers/onderaannemers in de bouwnijverheid. Dit rapport is in zoverre nuttig dat het 
informatie verschaft over hoe aannemers omgaan met leveranciers en onderaannemers. Bij een 
partnershiprelatie is een goede samenwerking een vereiste. Met dit rapport kan men zien welke 
problemen en/of knelpunten er vermeden moeten worden tijdens de samenwerking. 

De conclusie van dit rapport is als volgt: 
'De aannemer, als coördinator van het uitvoeringsproces, is gebaat met leveranciers en 
onderaannemers die in staat zijn te communiceren en samen te werken. Onderaannemers 
op hun beurt worden graag op hun kwaliteiten beoordeeld door de aannemer. Niet alleen 
de prijs, maar zeker ook de geboden kennis en vakbekwaamheid moeten meetellen. 
Kennis waarvan de aannemer meer gebruik zou moeten maken.' 

Knelpunten in de samenwerkingsrelatie 

Knelpunten in de samenwerking tussen de aannemer en leverancier/onderaannemer doen zich 
voor in alle stadia van projectvoorbereiding en -uitvoering. Voor zowel de prijs- en contractvorming, 
werkvoorbereiding, uitvoering als de oplevering hebben de auteurs knelpunten gesignaleerd. 

De knelpunten die zich in de prijs- en contractvorming (kunnen) voordoen zïn: 

Wie ondervindt hier Wie is hiervan de 
voorallast van veroorzaker 

Omschrijving knelpunt Aannemer Levloa Aannemer Lev/oa 

1 Te vroeg besteksrijp •••• •• • 
2 Onlogische oplossingen in bestek •••• •• •• • 
3 Tijdsdruk inschrijving ••••• •• •• 
4 Te veel prijskopen •••• ••• •••• 
5 Offerteprocedure niet helder ••• ••• • 
6 Onderaannemer misbruikt als goedkope calculator •••• •• • 
7 Beperkte offerte onderaannemer •••• ••• •••• 
8 Niet schriftelijk vastleggen afspraken ••• • ••• • 
9 Vrijblijvende offerte ••• • ••• 

10 Te weinig inspraak uitvoering •••• •••• 
11 Geen standaard onderaannemingscontract •••• • •• 

De knelpunten die zich in de werkvoorbereiding (kunnen) voordoen zijn: 

Wie ondervindt hier Wie is hiervan de 
voorallast van veroorzaker 

Omschrijving knelpunt Aannemer Lev/oa Aannemer Lev/oa 

1 Te weinig tijd ••••• •• •• • 
2 Te weinig informatie •••• •• • 
3 Onvoldoende raadplegen ••• • ••• • 
4 Onzorgvuldige tekeningen onderaannemers ••• • • ••• 
5 Geen sluitende afspraken met onderaannemers • ••• •• •• 
6 Ondeugdelijk management •• •••• ••• • 
7 Verschillende kwaliteitssystemen ••• • • • 
8 Geen startvergadering •••• • ••• • 
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De knelpunten die zich in de uitvoering (kunnen) voordoen zijn: 

Wie ondervindt hier Wie is hiervan de 
voorallast van veroorzaker 

Omschrijving knelpunt Aannemer Lev/oa Aannemer Lev/oa 

1 Verkeerde start ••••• ••• ••• • 
2 Tussentijdse wijzigingen •••• •• • 
3 Tijdsdruk ••• ••••• •• • 
4 Organisatie van de uitvoering ••• •••• • ••• 
5 Niveau van de leidinggevenden • •• •••• 
6 Communicatie bij onderaannemers ••• • •••• 
7 Onduidelijk planningsoverleg ••• •• ••• • 
8 Inefficiënt werkoverleg • •• ••• • 
9 Wisselend personeel •• • • ••• 

10 Ingewikkelde procedures • •• • • 
11 Kwaliteitssysteem onuitvoerbaar ••• • • • 
12 Kwaliteitssysteem niet afgestemd •• •••• • • 
13 Niet nakomen van afspraken ••• ••• • •• 
14 Onvoldoende afstemming tussen onderaannemers ••• •••• • ••• 
15 Werkinstructies onvoldoende • •••• ••• • 
16 Werktempo niet duidelijk •• • ••• • 
17 Bereikbaarheid contactpersonen •• • ••• • 
18 Meerwerk onduidelijk • • •• ••• • 
19 Indienen termijnen • ••••• ••• • 
20 Schuldvraag herstelkosten •• ••• •• •• 
21 Calamiteiten/diefstal •• ••• • • 

De knelpunten die zich in de oplevering (kunnen) voordoen zijn: 

Wie ondervindt hier Wie is hiervan de 
voorallast van veroorzaker 

Omschrijving knelpunt Aannemer Lev/oa Aannemer Lev/oa 

1 Herstel van fouten ••••• •• • ••• 
2 Garantieverklaringen •••• • ••• 
3 Eindafrekening meerwerk ••••• •• •• 
4 Onduidelijke afsluiting project •• • • •• • 

De belangrijkste knelpunten volgens Van Ruiten en Meijer zijn: 

100 

1. De tijdsdruk is te groot en de planning gebrekkig; 
2. De aannemer koopt te veel in op prijs en benut de kwaliteiten van de onderaannemers te 

weinig. De bedrijfscultuur is vooral gericht op de technische aspecten van het bouwen en te 
weinig op managementkwaliteiten en communicatie; 

3. Gemaakte afspraken, wijzigingen en verantwoordelijkheden worden niet schriftelijk 
vastgelegd. De opdrachtgever wijzigt tussentijds zijn wensen; 

4. Overleg tussen aannemer en onderaannemers is onvoldoende gestructureerd; 
5. Procedures rond kwaliteitssystemen, Arbo en milieu zijn in de praktijk moeilijk uitvoerbaar 

en niet op elkaar afgestemd; 
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6. Gebrekkige projectorganisatie en deskundigheid van de projectleiderluitvoerder leiden tot 
onvoldoende projectbewaking, het niet tijdig signaleren van problemen en het achterwege 
blijven van evaluaties; 

7. Tijdens de projectvoorbereiding worden kennis en ervaring van uitvoerders onvoldoende 
betrokken; 

8. Personeel van onderaannemers wisselt te veel, onder meer door het uitbesteden van werk 
van onderaannemers. 

Oplossingen voor deze knelpunten voor de aannemer zijn verschillend van de oplossingen voor de 
leveranciers/onderaannemers. 
De belangrijkste oplossingen/tips die Van Ruiten en Meijer aan de aannemer geeft zijn: 

1. Werk waar mogelijk met vaste onderaannemers, bij voorkeur in bouwteamverband; 
2. Zorg ervoor dat alle informatie op het juiste moment beschikbaar is; 
3. Benut de deskundigheid van onderaannemers in de offertefase en tijdens de 

werkvoorbereidingsfase; 
4. Verbeter door trainingen de communicatieve en managementvaardigheden van 

projectleiders en leidinggevenden op de bouwplaats. 
5. Bevorder actief de teamgeest voor een project; 
6. Bevorder een gestructureerd plannings- en werkoverleg. Voorzie problemen, bereid 

vergaderingen voor en nodig alleen de directe betrokkenen uit; 
7. Maak en verspreid een map of boekje met alle relevante informatie over alle deelnemers 

aan het uitvoeringsproces. Verwerk daar tijdig veranderingen in. 

De belangrijkste oplossingen/tips die Van Ruiten en Meijer aan de leverancier/onderaannemer 
geeft zijn: 

1. Streef naar continuïteit in de relatie met de aannemer; 
2. Wees selectief in de keuze voor wie u werkt; 
3. Leg afspraken en wijzigingen daarop altijd schriftelijk vast; 
4. Koppel direct terug als iets niet haalbaar is, zodat op tijd maatregelen kunnen worden 

getroffen; 
5. Werk per project zoveel mogelijk met vaste ploegen en vaste contactpersonen; 
6. Zorg dat gerealiseerde werkzaamheden worden gecontroleerd; 
7. Selecteer voorlieden niet alleen op vakmanschap, maar ook op sociale vaardigheden. Op 

training in sociale vaardigheden moet meer nadruk worden gelegd. 

Het begrip onderaannemer(s) is ook voor het begrip leverancier(s) toepasbaar. 
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Bijlage 5: Gesprek met Jan Peet, inkoper bij BAM Utiliteitsbouw BV 
De navolgende uiteenzetting over partnerships bij een bouwonderneming is gemaakt op basis van 
een gesprek met Jan Peet d.d. 28 maart 2006 over recente praktijkvoorbeelden van partnerships. 
De twee voorbeelden zijn reeds behandeld in de literatuurstudie in het hoofdstuk met praktijkvoor
beelden. Hieronder is een (ander) deel van het gesprek terug te vinden waarbij de heer Peet werd 
gevraagd naar de soorten partnerships die volgens hem voorkomen in de utiliteitsbouw. 

Soorten partnerships 

Volgens de heer Peet zijn er drie mogelijkheden voor een bouwonderneming in de utiliteitsbouw 
om een partnershiprelatie aan te gaan: 

1. Een partnershiprelatie met een opdrachtgever 
Bij deze relatie speelt de afdeling projectontwikkeling binnen de bouwonderneming een 
centrale rol. Al in een pril stadium, vaak het ontwerpstadium, wordt er samen met de 
opdrachtgever gekeken naar de verschillende mogelijkheden voor de uitvoering van het 
project teneinde te komen tot kostenverlagingen, tijdsbesparingen en/of verbeteringen op 
logistiek en productniveau. Hierbij kunnen wel al specifieke leveranciers en/of 
onderaannemers worden benaderd die een belangrijke rol kunnen afspelen tijdens het 
ontwikkelingstraject. 

2. Een partnershiprelatie met een leverancier/onderaannemer op concernniveau. 
Voor bepaalde productgroepen kunnen er afspraken worden gemaakt omtrent het leveren 
van producten en/of diensten voor meerdere projecten en voor meerdere ondernemingen. 
Binnen de utiliteitsbouw zijn dit bijvoorbeeld afspraken met leveranciers voor het leveren 
van betonmortel en kalkzandsteen, maar ook bepaalde materieelbenodigdheden zoals 
zaagmachines en kranen. Binnen BAM Utiliteitsbouw BV zijn er voor diverse 
productgroepen dergelijke afspraken gemaakt. Deze worden centraal opgesteld en 
bewaakt. Binnen de verschillende regio-ondernemingen van BAM Utiliteitsbouw BV is men 
niet verplicht om gebruik te maken van deze contracten. Echter, omdat hier vaak sprake is 
van goede producten tegen een economisch aantrekkelijke aanbieding, ligt het wel voor de 
hand om gebruik te maken van een dergelijk contract. 
Overigens kan het voorkomen dat er, binnen de ondernemingen van BAM Utiliteitsbouw 
BV, voor bepaalde productgroepen gebruik wordt gemaakt van contracten die zijn 
afgesloten met andere organisatie binnen dezelfde werkmaatschappij, bijvoorbeeld de 
woningbouwtak. 

3. Een partnershiprelatie met een leverancier/onderaannemer op projectniveau 
Bij een partnershiprelatie met een leverancier en/of onderaannemer ligt er doorgaans al 
een concreet plan inclusief tekeningen en bestekonderdelen. De bouwonderneming heeft 
opdracht gekregen tot het uitvoeren van werkzaamheden en is tijdens de voorbereiding op 
zoek naar alternatieven om te komen tot kostenverlagingen, tijdsbesparingen en/of 
verbeteringen op logistiek en productniveau. Samen met leverancier(s) en/of 
onderaannemer(s) wordt er gekeken naar alternatieven in de uitvoering van het project die 
tot bovenstaande resultaten kunnen leiden. In overleg met de opdrachtgever en architect 
wordt er vervolgens gekeken naar of, en zo ja hoe alternatieven kunnen worden toegepast. 
Bij een dergelijke relatie spelen de projectleider, inkoper en een lid van het management 
doorgaans een actieve rol. 

De kern van een partnershiprelatie bestaat volgens de heer Peet uit het aangaan van een 
intensieve samenwerkingsrelatie met een leverancier en/of onderaannemer, waarbij er sprake is 
van het creëren van een win-win situatie voor de betrokken partijen, een fatsoenlijke prijs wordt 
bedongen, weinig risico verbonden is aan het gehele proces en waar op basis van wederzijds 
zakelijk vertrouwen met elkaar wordt omgegaan. De aard van een partnershiprelatie hangt af van 
het stadium waarin een bouwonderneming betrokken raakt bij een project. Bij projecten waar de 
bouwonderneming reeds in het ontwikkeltraject wordt betrokken bij het proces, liggen 
partnershiprelaties met zowel opdrachtgever als leverancier en/of onderaannemer voorde hand. 
Projecten waarbij de bouwonderneming pas na de aanbesteding een rol krijgt in het proces lenen 
zich meer voor partnershiprelaties met sec een leverancier en/of onderaannemer. 
Als motieven om een partnershiprelatie aan te gaan noemt hij niet alleen het komen tot 
kostenverlagingen, tijdsbesparingen en/of verbeteringen op logistiek en productniveau, maar ook 
het versterken van de naamsbekendheid van een onderneming. 
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Bijlage 6: BIS-contracten 
De navolgende uiteenzetting over het inkoopproces bij een bouwonderneming in de utiliteitsbouw 
is gemaakt op basis van twee gesprekken met Wim de Kruijf (2006). 

In deze bijlage wordt er ingegaan op de toepassing van vaste contracten met leveranciers en 
onderaannemers. Deze contracten, binnen Koninklijke BAM Groep NV BIS-contracten genaamd, 
zijn raamcontracten die voor diverse producten en/of diensten zijn afgesloten. Niet vanwege de 
aard van de producten/diensten, maar vooral vanwege de relatie die een onderneming aangaat 
met externe partijen in dergelijke gevallen, is het interessant om te kijken naar deze contracten. 

BIS-contracten binnen BAM Utiliteitsbouw 

Binnen Koninklijke BAM Groep NV wordt er gewerkt met zogenaamde BIS-contracten. BIS is de 
afkorting voor BAM Inkoop Synergie. BIS-contracten zijn contracten die afgesloten zijn met 
onderaannemers of leveranciers binnen Koninklijke BAM Groep NV en kunnen facilitair of 
bouwgerelateerd zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld afspraken met leveranciers van kopieerapparaten 
(facilitair), maar ook met leveranciers van kalkzandsteenproducten (bouwgerelateerd) . Het 
percentage BIS-contracten dat facilitair van aard is ligt relatief hoog. Het betreft hier dan ook vaak 
standaard producten die worden ingekocht bij grote leveranciers tegen aantrekkelijke prijzen. Voor 
de bouwgerelateerde BIS-contracten ligt dat anders, voor lang niet alle segmenten 
(bouwproductgroepen) kunnen er afspraken worden gemaakt. Dit betekent dat er voor een groot 
aantal (niet-standaard) producten geen vaste contracten zijn opgesteld. Zodoende is er dus bij een 
groot aantal productgroepen sprake van een concurrentiekracht tussen leveranciers. Het is immers 
logisch dat er voor een groot aantal bouwproducten geen standaard contracten zijn vastgelegd, 
omdat leveranciers en onderaannemers altijd te maken hebben met unieke projecten en zodoende 
ook te maken krijgen met unieke producten. 

Initiëring BIS-contract 
Het opstellen van een BIS-contract geschiedt op de volgende wijze: 

4. Het aanvragen van offerte(s) 
Door een contractteam, bestaande uit een inkooplid (een (hoofd)inkoper binnen één van de 
werkmaatschappijen van Koninklijke BAM Groep NV) en/of directielid binnen Koninklijke 
BAM Groep NV worden er één of meerdere offerteaanvragen opgesteld. Deze aanvragen 
bevatten naast de concrete aanvraag ook nog eventuele productspecificaties en/of 
technische informatie tezamen met de geldende Algemene Inkoopvoorwaarden (AIOV). 
Wanneer de aanvraag is opgesteld wordt deze verstuurd naar de afdeling Strategie 
Sourcing, alwaar de aanvraag wordt gecontroleerd op compleetheid en huisstijl. Hierna 
wordt het contract ondertekend en opgestuurd naar de betreffende leverancier of 
onderaannemer; 

5. Het ontvangen van offerte(s) 
De afdeling Strategie Sourcing draagt zorg voor een correcte bewaking en archivering van 
de offertes. Als alle offertes binnen zijn, dan worden deze doorgestuurd naar een 
aangewezen inkooplid binnen Koninklijke BAM Groep NV. Dit lid stelt op basis van de 
ingekomen offertes een offertevergelijking op. Op basis van deze vergelijking worden er 
leveranciers geselecteerd en wordt er een besparingsberekening gemaakt; 

6. De contractfase 
Het contractteam, dat een offertevergelijking en selectie heeft gemaakt, gaat na de 
vergelijkingen in onderhandeling met de betreffende leveranciers of onderaannemers. 
Nadat mondeling een overeenkomst is voltrokken wordt er een conceptcontract opgesteld. 
Deze conceptopdracht wordt verzonden naar de afdeling Strategie Sourcing . Nadat deze 
afdeling het contract heeft gecheckt en eventueel heeft aangepast, wordt deze ondertekend 
door een lid van Raad van Bestuur van Koninklijke BAM Groep NV. Hierna wordt het 
contract verstuurd en bij retourzending geregistreerd en gearchiveerd; 

7. Operationalisatie 
Nadat het contract ondertekend is door de betreffende leverancier of onderaannemer, dan 
wordt deze geoperationaliseerd. Dit houdt in dat het contract voor alle werkmaatschappijen 
binnen Koninklijke BAM Groep NV beschikbaar wordt en dus ook kan worden toegepast. 
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De BIS-contracten kunnen dus worden aangemaakt voor Koninklijke BAM Groep NV, maar ook 
voor/vanuit een werkmaatschappij, zoals BAM Woningbouw BV of BAM Utiliteitsbouw BV. In dit 
laatste geval zijn andere werkmaatschappijen vrij om gebruik te maken deze BIS-contracten. 

De keuze voor een bepaalde leverancier/onderaannemer is vaak gebaseerd op basis van de 
ervaringen en afname uit het verleden, alsmede het feit of deze capabel genoeg is. Met capabel 
wordt met name bedoeld de productiecapaciteit, de afname binnen BIS-contracten kan immers erg 
groot zijn. 

Het gebruik van BIS-contracten 
Het gebruik van BIS-contracten binnen de verschillende werkmaatschappijen ligt hoog. Het 
afnamepercentage van producten die in de segmenten vallen waar BIS-contracten voor zijn 
afgesloten, bedraagt 70 á 80%. De heer De Kruijf benadrukt dat het niet toepassen van BIS
contracten, voor producten waar BIS-contracten voor zijn afgesloten, zelden de moeite loont. De 
contractvoorwaarden zijn doorgaans zo gunstig, dat het nauwelijks mogelijk is om elders tegen een 
economisch aantrekkelijkere aanbieding producten in te kopen. Overigens is voor een aantal 
onderdelen, met name de bouwgerelateerde onderdelen, sprake van meerdere contracten voor 
een segment. Om de concurrentiekracht te bewaren en prijskelderingen op de markt te voorkomen 
is er voor een aantal segmenten sprake van meerdere toeleveranciers en/of onderaannemers. De 
verantwoordelijke instantie voor BIS-contracten binnen Koninklijke BAM Groep NV is BAM 
Strategie Sourcing. Dit onderdeel voert de regie over alle BIS-contracten die zijn of worden 
afgesloten. De inkoopmanagers van de verschillende werkmaatschappijen hebben de taak om de 
gemaakte afspraken en de afgesloten contracten binnen de werkmaatschappij door te voeren. 

Evaluatie BIS-contracten 
De BIS-contracten worden periodiek geëvalueerd. Tijdens het evalueren wordt er onder andere 
gekeken naar wat er is afgenomen (binnen het BIS-contract), wat de ervaringen van de betreffende 
leverancier of onderaannemer zijn en of het prijsniveau overeenkomt met de huidige marktsituatie. 
Officieel is de betreffende leverancier of onderaannemer verplicht om per kwartaal verslag uit te 
brengen van de afname van het afgelopen kwartaal. In de praktijk vinden deze verslagleggingen 
eens per half jaar plaats. 

Afgaan Supply-chain 
Binnen de werkmaatschappijen van Koninklijke BAM Groep NV is er geen sprake van 
samenwerking op inkoopgebied met andere ondernemingen. Omdat Koninklijke BAM Groep NV de 
grootste speler op de markt is binnen de bouw, zijn de gemaakte afspraken doorgaans erg scherp 
en is het nog maar de vraag of samenwerkingen met andere bouwonderneming de moeite loont. 
Wel wordt er binnen Koninklijke BAM Groep NV gekeken naar of grondstoffen van bepaalde 
producten tegen lagere kosten kunnen worden geproduceerd. Door grondstoffen (of 
(half)fabrikaten)) tegen lagere kosten te produceren en importeren kan er op de prijzen van de 
uiteindelijke eindproducten fors worden bespaard. In overleg met de betreffende leverancier wordt 
er gekeken naar mogelijkheden om tegen lagere kosten te produceren en/of te transporteren. 
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Bijlage 7: Total Spend Analyse BAM Utiliteitsbouw BV 
Op basis van drie aspecten, te weten de inkoopwaarde over de jaren 2003 Um 2005, de 
specificiteit van de producten/diensten (aanname) én het aantal leveranciers/onderaannemers is 
een globale indeling gemaakt van de producten en diensten. Daar er weinig producten/diensten 
zijn die, op basis van bovenstaande aspecten, kunnen worden ingedeeld in één kwadrant, zijn de 
meeste producten/diensten te plaatsen in twee kwadranten. De indeling van producten/diensten in 
segmenten vindt centraal plaats en is bij deze analyse ook ongewijzigd gelaten. 

Total Spend Analyse (Bouwgerelateerd) 

Figuur B-1: Indeling segmenten in de groepen van de inkoopportfolio( naar het idee van Kraljic, 1983) 
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Bijlage 8: Toelichting multicriteria-analyse 

In deze bijlage komen de stappen, die de gebruiker moet nemen bij het invullen van de ontworpen 
multicriteria-analyse, aan bod. De multicriteria-analyse bestaat uit 8 vensters (1 t/m 6, 7a en 7b). 
Achtereenvolgens worden het scherm + uitleg en de buttons op het scherm behandeld. 
Nadat de gebruiker het bestand heeft geopend en op de volgende button 
heeft gedrukt verschijnt het opstartscherm: Start applle<atle 

8. 1 Opstartscherm 

Opstartscherm multicttteria-analyse . ·:.,.. x 

Welkom bij de multicriteria-analyse 

Deze multicriteria-analyse bestaat uit de volgende stappen 

Stap 1. Invoer van algemene gegevens 
Stap 2. Invoer van de behoefteanalyse 
Stap 3. Invoer van de situatie- en competentieanalyse 

Het doel van het invullen van deze multicriteria-analyse is om u een beter inzicht te 
verschaffen in de keuzemogelijkheid tussen inkopen via een marktbenadering en 
projectpartnering. Na het doorlopen van deze stappen wordt een aanbeveling gedaan 
ten aanzien van de meest geschikte inkoopbenadering (inkopen middels een 
marktbenadering of projectpartnering) voor de betreffende situatie. 

Wal is inkopen middels een marktbenadering? 

Wal is projectpartnering? 

Dit instrument is gemaakt in opdracht van: 

TU/e 
Atbreken 

technlsciH' universiteit eind hoven 

Middels de 'OI(~b~lto" sl~rliJ de ~"~lyse 
Middels de 'Afbreken~b~tto.~ sluit IJ de a"a!yse ar 

;I bam 

Figuur 8-2: Opstartscherm 

Uitleg bij dit scherm: 
Bovenstaand scherm krijgt de gebruiker te zien als de applicatie wordt opgestart. Middels dit 
scherm wordt de gebruiker geïnformeerd over de opzet/werking en het doel van het instrument. 

Buttons (knoppen met bepaalde voorzieningen): 
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Informatie bij inkopen middels een marktbenadering 
Hiermee krijgt de gebruiker een korte uitleg over wat deze inkoopbenadering inhoudt: 
Uttleg btJ"mkopen via een marktbenadering' _-

Het doel van inkopen middels een marktbenadering Is om producten/diensten te verl<rljgen tegen zo laa!J mogelijke prijzen. 
Bij deze inl--oopwijze worden er per project en per product unieke afspraken gemaakt met toeleveranciers. 

~ 

Deze pr•Jducten/diensten behoren tot de zogenaamde hefboomproducten, naar de inkoopportfolio van Kralïte (1983). 
Producten die tot deze groep behoren worden gekenmerkt door een ho·~e invloed op het financiële resultaat en tegelijkertijd 
een relatief laag toeleveringsrisico. De producten en diensten die tc•t deze gr•Jep behoren zijn af te neme11 bij meerdere 
toeleveranciers. Het Is dus- tot een relatief laat stadium- mogelijk om te switchen van toeleverancier. 

OK 

--------:--:--c------:-------:-
lnformatie bij projectpartnering 

·····----------------~---

Hiermee krijgt de gebruiker een korte uitleg over wat deze inkoopbenadering inhoudt. 
Afbreken 
Hiermee sluit de gebruiker de applicatie af (zonder op te slaan). 
OK 
Hiermee gaat de gebruiker naar het volgende scherm (Stap 1: Invoer gegevens). 
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8.2 Invoer gegevens 

Invoer gegevens (1 /3 ) 

Stap 1: Invoer algemene. gege.vens 

De el}rsll:l slap bestaat uit hetinvoeren \/aft gegevens met b-etrekking tot tiet 
project(onderdeeQ, de opsteller (getfrulker) en de datum. Vult u daaTom, voor zover 
mogelijk,_ onderstaantie regels a.u.b In. 

Toren 

projectnummer 22 

Projectonderdeel (segment) Vliesgevel 

Opsteller ( A. Jansen 

Datum 

oe t>ettocti[Jdè infotmatie i4 niet noo<Jzakelfk, maar het fll wel aan te ti9Yelen om ae 
veKJen,ln te lltllfen. zo IWnl u ac.hte~8f e6nYO/)(jfrJ ziet~ wal de uitkomst waa wm de 
mullicrileri<t'ana~ voor een bepasldprOjecl{onaerdeeO. 

Albrekan 

Figuur 8-3.· Invoer gegevens (random ingevuld) 

Uitleg bij dit scherm: 

Bijlagen 

Bovenstaand scherm krijgt de gebruiker te zien als hij/zij op de 'OK-button' heeft gedrukt bij het 
opstartscherm. In dit scherm wordt de gebruiker gevraagd om informatie over de betreffende 
situatie in te voeren. Het invullen van deze gegevens is de 1 e stap van de multicriteria-analyse. 

Buttons (knoppen met bepaalde voorzieningen): 
Afbreken 
Hiermee sluit de gebruiker de applicatie af (zonder op te slaan). Als de gebruiker gebruik 
maakt van het 'kruisje ' (rechtsbovenaan het scherm), dan krijgt hij/zij de volgende melding : .. ~ 

Gebruik de 'Afbreken'-kriop! 

OK 

<< Terug 
Hiermee gaat de gebruiker terug naar het vorige scherm (Opstartscherm). 
Verder>> 
Hiermee gaat de gebruiker naar het volgende scherm (Stap 2: Behoefteanalyse). 
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8.3 Behoefteanalyse 

Behoefteanalyse (2 / 3) , 

Stap 2: Behoeft:eanalltse 

In hoewJTe vindt u de voii)JHlde doel8h ~ereiken? 
U dlent'elk ctiterlum te waarderen rnet een aantal PUiiten. \lal'l 0 (nret ...an toepasslnil) tot 
1 00 (llolledlg van toepassl'1g). Het totaal van alle criteria moet echterwel 100 bedragen! 

1. Een ~oe.de en pret1i9e samenwl:lrking mettoelevenmeiers 

2. Goeije<firrancîelen resultaten voor ~lle partijen 

3. Besparen op tie voorbereidingslso~en 

4. Besparen op de urtv.oenngs- en onderhoudskosten 

5. ProdUctanidiensten inkopen tegen zo laag mogelijke prijzen 

6. Zo hoog mogelijke inkoopmargas behalen 

7 Een kwalltatiel hoogwaardig product opleveren 

8. Minimaal voldoen aan de gestelde. ers en 

9. Een tevreden klantopdrachtgever 

10. Een. goede naamsbekendheid verwerven 

Totaal aanta l punten 

Atbreken 

~1 
! 

--------.. - ·-·-...... _, .... - .. --.... - .. .... " 

Figuur 8-4: Behoefteanalyse (met random gekozen waarden) 

Uitleg bij dit scherm: 
Bovenstaand scherm krijgt de gebruiker te zien als hij/zij op de 'Verder-button ' heeft gedrukt bij 
'Stap 1: Invoer gegevens'. Hierin wordt de gebruiker gevraagd om een tiental criteria te waarderen 
met punten, van 0 tot 100. Deze criteria hebben betrekking op de situatie waarin de gebruiker 
"verkeert". Het totaal van het aantal ingevulde punten komt te staan in de (groene) rechthoek 
onderaan, rechts van de zin 'totaal aantal punten' Rechts van deze optelling komt het totaal aan 
nog in te vullen/teveel ingevulde punten te staan. 

Buttons (knoppen met bepaalde voorzieningen): 
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<> 
Hiermee 'scrollt' de gebruiker tussen punten bij elk criterium, in de range van 0 tot 100. 
Afbreken 
Hiermee sluit de gebruiker de applicatie af (zonder op te slaan). 
Reset waarden 
Hiermee worden de reeds ingevulde waarden teruggezet naar de waarde 0. 
<<Terug 
Hiermee gaat de gebruiker terug naar het vorige scherm (Stap 3: Situatie- en 
competentieanalyse) . 
Verder>> 
Hiermee gaat de gebruiker naar het volgende scherm (Stap 1: Invoer gegevens). Het totaal 
van alle punten moet wel 100 punten bedragen, anders krijgt de gebruiker de volgende 
melding : 

~l 
Het totaal bedraagt geen 1 00! 

! 

OK I' I 
....... ! 

Afstudeerrapport 



Op naar gezamenlijk succes Bijlagen 

8.4 Situatie- en competentieanalyse 

S1tuat1e- en competentieanalyse (3/ 3) _ .~.~~ 

Stap 3: Situatie- en competentlu nalvse 

In hoeverre \dmJt n de volgende uitspraken belanwijk? 

Net. als biJ de benoa"eanalyse dient u e!l< crftel'(um te waarderen met een atJntaJ punten, Yan 0 (niet van 
toepassing) tol1 00 (vO!Ièdlg van toep_i~?slng) , HetiQtaal aantal punten moet i!Chtér' Wa11 00 bedragen! 

1. De eigen organlsàtie !leeft voldoehde ervar~ng met/kennis van hel projectondéfdeal 

2. De eigen personeelsleden -zijn nieuwsgislig en Willen graag betrokken worden 

3. Qe situatie vereist specifieke kenni$ftnformat1e van buiten de 11rganisatle 

4. De situatie leent zich voor samenwer15en met partijen volgens bekende rolpatronen 

5. De situatie vraagt orn een goede vertrouwensrelatie me1 de toeleveranéier 

6. Er zijn voldoende potentiêle toele'+'eranciers op de markt 

7. Er is voldoende tiJd om een geschikte toeleveranGier uit te -zoeken 

8. De betreffende pro.ductenldiensten z.ijn eenvoudig te verkrijgen 

9. !Je bet reffende productanidiensten zijn volop beschikbaar op de marl« 

10. Hili projectonderdeel is boVengemiddeld uniek, groot .e.hlof. complell 

11. Het projeotonderdeelrs een kritiek onderdeel voor het bouWproces/de begroting 

12. In deze situatie wih u alleen datgene Feàliseren wat de optlrac~tg ever wil 

"13. De situatie maakt hel aanbladen \13n alternalieven nauwelijks interessant 

14. U wilt inbreng ·\13n deskundigheid va11 toeleveranciers 

15. U wilt samenwerken met toeleveranciers op gelijke voat 

1'6. U wilt een goede en constructieve oommunicalia met toeleveranciers 

17. U verteent de opdracht aan een toeleverancier met de meest voordelige aanbiedifJ.Q 

18. U wilt zo lang mogelijk de optie tot wijziging llan toeleveranciêr-aanhouden 

·19. U wilt zo laat mogelijk Ejen keu~ kuhnen maken tussen aanbieder 

20. U wilt een toeleveranciet die zich meer bemoeit en actlef apstelt 

Totaal aantal punten 

. Resetwaarden I 

Figuur B-5. Situatie- en competentieanalyse (met random gekozen waarden) 

Uitleg bij dit scherm: 
Bovenstaand scherm krijgt de gebruiker te zien als hij/zij op de 'Verder-button ' heeft gedrukt bij 
'Stap 2: Behoefteanalyse'. Hierin wordt de gebruiker gevraagd om een twintigtal criteria te 
waarderen met punten, van 0 tot 100. Deze criteria hebben betrekking op wat de gebruiker "wil" en 
"kan ". De werking en opmaak is hetzelfde als bij 'Stap 2: Behoefteanalyse'. 

Buttons (knoppen met bepaalde voorzieningen): 
< > 

Hiermee 'scrollt' de gebruiker tussen punten bij elk criterium , in de range van 0 tot 100. 
Afbreken 
Hiermee sluit de gebruiker de applicatie af (zonder op te slaan) . 
Reset waarden 
Hiermee worden de reeds ingevulde waarden teruggezet naar de waarde 0. 
<<Terug 
Hiermee gaat de gebruiker terug naar het vorige scherm (Resultaat analyses) . 
Verder>> 
Hiermee gaat de gebruiker naar het volgende scherm (Stap 2: Behoefteanalyse) . Het totaal 
van alle punten moet wel 100 punten bedragen, anders krijgt de gebruiker dezelfde melding 
als bij 'Stap 2: Behoefteanalyse'. 

Afstudeerrapport 109 



Bijlagen 

8.5 Resultaat deelanalyses 

Deelresultaten _ ';[ 

Resultaat analyses 

In dil overzicht Is te zlen .hoe u seöor(op.de verschillende analyses. Per analyse is 
aangegeven In well<e mate de a~~~g$ O'J~lehl!l'l met de twee lnkOopbenaael'lnO!llfl' 
marktbenadering en l!ltOjeclpat1n"érinl). 

Behoefteanalyse 10 % 

86 % 

Situatie· en oompetemlesnalyse ~· % 

54 % 

Toelichting: 

- De percentages geven aan in hoeverre.een van de twee inkoopbenaderingen 
meer/minder aanr>evellr'lg kfl)gt Jen opzlchte-Vàmd~ !lhdere lnk-oapbanad~rtng, 

Figuur B-6: Resultaat deelanalyses (met random gegenereerde waarden) 

Uitleg bij dit scherm: 

Op naar gezamenlijk succes 

Bovenstaand scherm krijgt de gebruiker te zien als hij/zij op de 'Verder-button' heeft gedrukt bij 
'Stap 3: Situatie- en competentie'. Hierin krijgt de gebruiker voor zowel de behoefte- als situatie- en 
competentieanalyse een aanbeveling in procenten. Deze aanbevelingen zijn relatief en de 
procenten van beide analyses zijn niet met elkaar te vergelijken. 

Buttons (knoppen met bepaalde voorzieningen): 

110 

Afbreken 
Hiermee sluit de gebruiker de applicatie af (zonder op te slaan) . 
<<Terug 
Hiermee gaat de gebruiker terug naar het vorige scherm (Stap 3: Situatie- en 
competentieanalyse) . 
Verder>> 
Hiermee gaat de gebruiker naar het volgende scherm (Resultaat multicriteria-analyse). 
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8.6 Resultaat multicriteria-ana/yse 

Resultaat multu:r1ter~a-anlyse -

Resultaat Multlcriteria-ahalyse 

In dit overzlcht Is Ie zJen ho~ u stoort ojJ dé tolaalanalys~. Des Ie hoger het pereenlage 
des Je hoger de aanbe.vélin~ voor ~e l:!elretrende tnkoopbenadaring. 
De pijlen aan t1e rechterk(lnt blengen u,na9r een t~vaf!.;iatie van de uitkorrn;ten. 

Totaalanalyse 

70 % Pr oJ è rutn tin 

Toelichting. 

- De uitl<omstts slechts een lnï:licaue en dus geen garàntle voor succes!; 
- Een uitkomst van 6ê% ofhOgar belskent dat de lnkoapbenaderlhg wordt aanbevolen; 
- Oe percentages geven aao In hèlel/errè .een van de twee InkOopbenaderingen 
meer/minder aanbeveling kriJgt tèn opzicl\t& van de andere lnkoopbenaderfng. 

Atbreken 

Figuur B-7: Mogelijk resultaat van het invullen van de multicriteria-analyse 

Uitleg bij dit scherm: 
Bovenstaand scherm krijgt de gebruiker te zien als hij/zij op de 'Verder-button' heeft gedrukt bij 
'Resultaat analyses'. Hierin krijgt de gebruiker voor de totale analyse (behoefte- en situatie- en 
competentieanalyse) een aanbeveling in procenten. Deze aanbevelingen zijn relatief, maar ook 
kan gesteld worden dat als de uitkomst voor een bepaalde inkoopbenadering hoger dan 68% ligt, 
de betreffen inkoopbenadering wordt aanbevolen. Dit kan echter, zoals bovenstaand scherm laat 
zien, voor beide inkoopbenaderingen van toepassing zijn. 

Buttons (knoppen met bepaalde voorzieningen): ..... 
Hiermee gaat de gebruiker naar het scherm ?a. Evaluatie aanbeveling voor inkopen via 
een marktbenadering . ..... 
Hiermee gaat de gebruiker naar het scherm 7b. Evaluatie aanbeveling projectpartnering . 
Afbreken 
Hiermee sluit de gebruiker de applicatie af (zonder op te slaan). 
~ 
Hiermee kan de gebruiker een Excel-worksheet opslaan met daarin de resultaten van de 
multicriteria-analyse (hetzelfde als dat wat de gebruiker krijgt als hij/zij de uitkomst print) 
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11 2 

Save As - • 

Save [n: 

D 

Desktop 

I l'<!y DooJments 

~ 
t~\' Computer 

~ 
~ 

My Network 
Places 

~~Desktop 
D r•ly Computer 

o ~ly Network Places 

File [lame: lmll 
Save as ~ype : JExcel files (*.xls) 

Op naar gezamenlijk succes 

• .1L~J 
T Too!s T 

2_ave 

Cancel 

Hiermee kan de gebruiker de uitkomsten van de multicriteria-analyse uitprinten . Op de 
eerste pagina van de afdruk komen de gegevens van de gebruiker, de ingevulde waarden 
per criterium en de uitkomst(en). Op de tweede pagina komt een grafische aanbeveling 
(grafiek percentages) en een overzicht van de belangrijkste voorwaarden waaraan voldaan 
moet worden bij de twee inkoopbenaderingen . De volgende figuur geeft een fragment van 
dat wat de gebruiker krijgt te zien op de eerste pagina van de afdruk. 

;#bam 
. - -""' . 

~.~ .. -:...:-..:<~~ a__ ~--!-- --==----= ..._ ~ 

Profiel inkoopbehoeftebenadering 
\•'v'at /.s de beste (inkoop) benadering? 

Projee i: 
\1\1-Nurnrner: 
:3egrnent : 
Daturn 
opgeste ld 

Toren 2 

12 
Vliesgevel 

5 iebn.Jari 2007 

/!-. .. Jansen 

~Behoefte ~ 

B ehoettea1afyse 

Totaal behoefteana 
Resultaat 

<<Terug 

Een goede en prettige sam>.n~<etting m>.t t oelev;r;,n<ie~> 

Goede finandel,;n re~~~~aten IJJorolle portijen 

Be!jlaren op de \ûorbereicling*otll'fl 

Be1Jaren op de litwffillJS· en ondemwdsloJsten 
Producten.~iensten inmpen tegen zo laag n"Ogelijne prijzen 

Zo hoog nro~eli# irlblopm<rges beh .o len 

Een klll&lnatief hoogll\l'iamig prodrJd orj ever~n 

lultirmal ;oldoen """ de gertelde eisen 
Een lelreden 11antop(lachbJewr 

Een goede naam>l:lekendl,;id \~n«>eMn 

7 

19 

·J2 
10 

9 

22 

12 

100 

Hiermee gaat de gebruiker terug naar het vorige scherm (5 Resultaat analyses). 

74 31 
74% 81% . 
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8. 7a Evaluatie aanbeveling voor inkopen via een marktbenadering 

Evalutie aanbeveling inkopen vla een marktbenadering 

Evaluatie aanbeveling voor inkopen via e~n marktbenadering 

Hieronder st:;~an de- op basi~ V<tn theorie en praktijk bepaalde- ,joelen en kritieke 
succesfactor voor Inkopen via een marktbenadering. Achter efk doel en kritieke 
succesiactor staat W/ score en de (theoretisch) gewenste score. Door op de f;nop met de 
'i' te drukken krijgt u een uilleg over de betreffende rJoel of succesiactor. 

De doelen hij inkopen via een marktbenad1!ring: 
Doei: Uw score Gewenst 

- Besparen ·~an projectkosten 

- Inkopen tegen zo laag mogelijke prijzen 

- Realiseren van een kwalitatief goed project(onderr:leel) 

- TevrerJen stellen van de oprJraclïtgever 

-Verbeteren van de naamsbekendheirJ 

18 20 

j 1 20 

4 20 

15 10 

1 10 

De kritieke succesfactoren bij inkopen via een marktbenadering: 
Kritieke :Juçcesfactor: Uw score (;ewenst 

- Bekwaam en betrokken personeel 11 5 i . 
- Goed comrnuniceren/sarnenwerken in bekende rolpatronen 1 10 
- GoerJ verkrijgbare producten/diensten op de markt 10 10 
- Heldere vraagspecificaties 1 10 
- In concurrentie aanvragen van ofiertl3s 1 10 
- Mogelijkt·,eid tot overst:>ppen tussen toeleveranciers 1 10 

Figuur B-8: Evaluatie aanbeveling voor inkopen via een marktbenadering (mogelijk) 

Uitleg bij dit scherm: 

i 

j 

I 

Bijlagen 

Bovenstaand scherm krijgt de gebruiker te zien als hij/zij op de '-7-button' heeft gedrukt bij 
'Resultaat multicriteria-ana lyse. Hierin krijgt de gebruiker feedback op de ingevulde waarden. De 
score van een doel/kritieke succesfactor staat in verband met één of meerdere criteria uit de 
analyse. De score onder de kop 'Gewenst' komt voort uit de waarden die ingevu ld zouden moeten 
worden wanneer men een (maximale) aanbeveling voor deze inkoopbenadering wil verkrijgen. 

Buttons (knoppen met bepaalde voorzieningen): 
i 

Hiermee krijgt de gebruiker een uitleg over het doel/ de kritieke succesfactor, bijvoorbeeld: 
Uitleg bij het doel"- reali~eren van""" kwalitatief ooed proled(anderdeel)' 

De :;core voor dit doel staat in verband met uw p•Jntentoo:-kenning '3dn d.:: volgende à itfrla Uit de ~nalyse: 
~ E~n kwölitatief hoogwdbrdig pr.odud opleveren 
- fylrnimaal. Y•)ldoen Mrr de gestelde·e·1sen 

Indien u een lage w.:J6rde (punt~n) heeft toegekend o3dn deze criterla1 Is Ü H $COre voor dit doel ook .:lrJtomötisch laa•;a. 
Indien u een hoge 'N~örde (punten) heeft toeQè'kènd -3.an de;;::e crit~ria1 is U\"J $COre voor dit doel ook .autom..;tisch hoög. 

Of IJ nrJ inl-..Dopt of partnert~ ~.en opdrachtg~ver heeft te -911en tijde behoefte aan een OOgeliJkproduct. 

~j 

Is uw score lager dan 201 ga d.3n voor IJ zetf Qoed n.3 •No3t u precieos •.•.•ilt Mreike:n en of dit doel toch niet bereikt r.an worden. 

Afbreken 
Hiermee sluit de gebruiker de applicatie af (zonder op te slaan). 
<< Terug 
Hiermee gaat de gebruiker terug naar het vorige scherm (Resultaat multicriteria-analyse) . 
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8. 7b Evaluatie aanbeveling voor projectpartnering 

Evaluatie aanbeveling voor pro)ectparlnermg · ~" 

Evaluatie aanbeveling voor proJectpartnering 

Hieronder staan ~e • op basis van lheor1e en pr<iktijl< bepaalde· doelen en kritieke 
succesfactor voor Inkopen vla een marl!lbenaderrng_ Achter elk tloel en kiltfake 
succesfactor .stal.lt ow score en ~e ~heorettsch) gewenste score. Door op de 1</lop met de 
1' te drukken krijgt u een uitleg over de betratrende doel of succesfactor. 

De (tbeöretlsche) doelen ~ij projectpartnerlng: 
DOfJl" 

• Bereiken van gezamenlijl(sucoe~ 

- 9espareo van proleetkosten 

- ReaiJseren van een kwalllaHef goed profect(onderdee~ 
- Te'f!"eden stellen van de opdrachtgever 
- verb~~ren ~n oe naamsbekendheid 

Uw.$C9(8 

15 
fö 
4 
15 

15 

De (theoretische) kritieke succesfactoren bij projectpartnerlng: 
Ktitieke $Uece8factor. Uw score GèWenst 

- Bekwaam en beltokken personeel 1 5 
- Delen van kerlnls en Informatie met de partner(s) 

- Oeiijkwaardige houding onder partners 

- Goed communiceren/samenwerken in bekende rolpatronen 

-Goede vertrouwensrelatie met de partner(!>) 
- Groot enlor cornplel< project 
- Proactleve houding bij alle partij én 

-Tijdig lnsch'akelen van partner(s) 

Albrekea 

Figuur B-9: Evaluatie aanbeveling voor projectpartnering (mogelijk) 

Uitleg bij dit scherm: 

6 10 
5 5 

1 10 
1 5 

~ 10 

1 5 

1 5 

Op naar gezamenlijk succes 

Bovenstaand scherm krijgt de gebruiker te zien als hij/zij op de '-7-button' heeft gedrukt bij 
'Resultaat multicriteria-analyse. Hierin worden alle doelen en kritieke succesfactoren van de 
betreffende inkoopbenadering vergeleken met de score van de gebruiker. De score van elk doel en 
kritieke succesfactor staan in verband met één of meerdere criteria uit de analyse. 

Buttons (knoppen met bepaalde voorzieningen): 

114 

i 
Hiermee krijgt de gebruiker een uitleg over het betreffende doel/kritieke succesfactor: 
Afbreken 
Hiermee sluit de gebruiker de applicatie af (zonder op te slaan). 
<<Terug 
Hiermee gaat de gebruiker terug naar het vorige scherm (Resultaat multicriteria-analyse) . 

Afstudeerrapport 



Op naar gezamenlijk succes Bijlagen 

Bijlage 9: Invulvoorbeelden multicriteria-analyse 
Om inzicht te krijgen wat voor uitkomsten er behaald kunnen worden, worden hier twee 
voorbeelden gegeven. Dit zijn fictieve voorbeelden van situaties waarin van de gebruiker (bv. een 
inkoper bij een bouwonderneming) wordt verwacht dat deze voor het betreffende projectonderdeel 
de multicriteria-analyse invult. 
Oe betrokken persoon bij BAM Utiliteitsbouw BV dient dus zowel een behoefteanalyse als situatie
/competentieanalyse te maken. Het resultaat van de analyse kan door de gebruiker worden 
uitgeprint. Dit overzicht is hieronder te zien (niet ingevuld door de gebruiker): 

Pro·fiel inkoopbehoeftebenadering 

Wat is in deze situatie voor u de meest optimale (inkoop)benadering? 

Aspect Behoefte Belang 

Behoeheanalyse 

Een goede en prettige sämenwerkingen met toeleveranciers 

Goede financiele resultaten voor alle partijen behalen 

De voorbereidingskasten zo veel mogelijk reduceren 

De uitvoerings· en onderhoudskosten zoveel mogelijk reduceren 

Producten/diensten inkopen tegen zo laag mogelijke prijzen 

Zo hoog mogelijke inkoopmarges behalen 

Een kwalitatief hoogwaardig product opleveren 

Minimaal voldoen aan de vastgestelde eisen 

Een tevreden klantopdrachtgever 

Een goede naamsbekendheid verweiVen 

De eigen organisatie heeft voldoende ervaringmet/kennis van het projectonderdeel 

De eigen personeelsleden zijn nieuwsgierig en willen graag betrokken worden 

De situatie vererst sp7_cifieke kennisfiflfórmatie\ian buiten de Ofganisatie 

De situatie leent zich ~oor. s.amenweik'ên.met pärtije~ valgens bekende rolpatronen 

[)·~ ·situaf.ievraagt om èen goede vertrouwensrelatie me! de toeleverancier 

Er zijn voldöende pütentiële toeleveranciers op de markt 

Er is voldoènde tijd om een geschikte toeleverancier uit te zoeken 

De betreffende producten/diensten zijn eenvoudig te verkrijgen 

De betreffende producten/diensten zijn volop beschikbaar 

Hel prqjectóndèrdeel is boven(jemiddeld uniek, groot en !Of C()mplex 

· Het pr?jectondefd,è,et is een kritie.k onderdeel voor het bouwproces/de begroting 

, In deze situatie $i, u alleen datg,ene realiseren wat de óp'drachtgéVei Wil . 

De situatie maakt' )Jet aanbieden yan alternatieven nauwelijks ini1Hessant 

U wilt inbreng van d'eskundigheid'<i,an toeleveranciers 

U wilt samenwerken met toeleveranciers op gelijke voet 

U wilt een goede en constructieve communicatie mettoeleveranciers 

U verleent de opdracht aan een toeleverancier met de meest voordelige aanbieding 

U wilt zo lang mogelijk de optie tot wijziging van toeleverancier aanhouden 

U wilt zo laat mogelijk een keuze kunnen maken tussen aanbieder 

U wilt een toeleverancier die zich meiH bemoeit en actief 

% 

'" ~ó 
.% 

... % 

'' % 
% 

.. % 
.% 

., .% 
% 

... % 
.% 
% 
% 

.. % 

.. % 

·" % 

.. % 
.. % 
... % 
... ~ 

0 

Resultaat ~ ... % 1 ... •41 

Figuur B-10: Overzicht van de evaluatiesheet (overzicht uitkomsten) van de MCA. 

Uitleg bij figuur B-10: 
onder de kop 'Behoefte' staan alle criteria, dus zowel de criteria met betrekking tot de 
behoefteanalyse als situatie- en competentieanalyse; 
onder de kop 'Belang' komt per criterium een, door de gebruiker toegekende, waarde (van 
0% tot 100%); 
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de gestandaardiseerde uitkomsten staan aan de rechterkant (nullen en enen). Deze staan 
vast en zijn dus niet manipuleerbaar door de gebruiker; 
het resultaat van de analyse, ofwel de uitkomst, komt rechtsonder, uitgedrukt in een 
percentage. 

9. 1 Case 1 - project ziekenhuis 

Voor een nieuw ziekenhuis wordt van de bouwonderneming verwacht dat deze het project 
realiseert. In de aanbieding aan de opdrachtgever dienen tevens de installatietechnische werken te 
zitten. Het ziekenhuis is een nieuw soort ziekenhuis met veel nieuwe elektrotechnische 
voorzieningen. Met deze voorzieningen heeft de bouwonderneming weinig ervaring, maar deze 
vereisen wel een uiterst nauwkeurig plan van aanpak. Een geslaagd project kan wellicht resulteren 
in lucratieve vervolgopdrachten bij dezelfde opdrachtgever. De voorzieningen komen voor in het 
gehele gebouw en spelen een kritieke rol in het proces. De realisatie van de voorzieningen zal 
gedurende bijna het gehele bouwtraject plaatsvinden. Het kostenaandeel van de elektrotechnische 
voorzieningen is aanzienlijk, maar liefst 40% van de totale bouwsom. De bouwonderneming wordt 
door de opdrachtgever in de vrijheid gesteld om een alternatief systeem aan te bieden. Het is bij de 
bouwonderneming bekend dat er slechts twee partijen op de markt zijn die deze voorzieningen 
kunnen leveren en monteren. 

Eigenschappen toeleverende partijen (elektrotechnische voorzieningen): 
weinig mogelijke toeleveranciers (installateurs); 
hebben veel specifieke kennis van elektrotechnische voorzieningen; 
hebben ervaring op het gebied van dergelijke elektrotechnische voorzieningen. 

De vraag die aan de gebruiker gesteld wordt is: 
Wat is volgens u belangrijk in de inkoopactiviteiten voor het betreffende onderdeel? 

Analyse gegevens 
Dit is een beknopt voorbeeld van een situatie waarin een bouwonderneming kan verkeren. Toch is 
uit de beschrijving een aantal essentiële eigenschappen van de situatie te onttrekken. (Er wordt 
ervan uitgegaan dat deze eigenschappen bepalend zijn voor de manier waarop de 
bouwonderneming het betreffende projectonderdeel het beste kan inkopen). De volgende 
eigenschappen hebben een invloed op de manier waarop wordt ingekocht: 

een geslaagd project kan resulteren in vervolgopdrachten bij dezelfde opdrachtgever; 
nieuw soort ziekenhuis met nieuwe elektrotechnische voorzieningen; 
de bouwonderneming heeft weinig ervaring met dergelijke elektrotechnische voorzieningen; 
de elektrotechnische voorzieningen spelen een kritieke rol in het proces; 
het kostenaandeel van de elektrotechnische voorzieningen is aanzienlijk; 
de bouwonderneming wordt in de vrijheid gesteld om een alternatief systeem aan te 
bieden; 
er zijn slechts twee toeleverende partijen op de markt; 
de toeleveranciers hebben kennis van en ervaring met de elektrotechnische voorzieningen. 

Als de gebruiker, uitgaande van deze gegevens, in de multicriteria-analyse deze zaken erkent en 
meeneemt, dan zal deze aan de volgende criteria relatief hoge waardes toekennen: 

Ten aanzien van de behoefteanalyse: 
een kwalitatief hoogwaardig product/project; 
een project dat op zijn minst voldoet aan de gestelde eisen; 
een tevreden klantopdrachtgever. 

Ten aanzien van de situatie- en competentieanalyse: 
inbreng van deskundigheid van toeleveranciers; 
een toeleverancier die zich meer bemoeit en actief opstelt ten aanzien van de toelevering; 
specifieke kennis en informatie ligt bij toeleveranciers; 
een uniek, groot en/of complex projectonderdeel; 
een projectonderdeel dat kritiek onderdeel is voor het bouwproces en de begroting. 
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Stel dat de gebruiker, bij Case 1, deze criteria inderdaad hoog waardeert, dan zou de uitkomst van 
de analyse er als volgt uit kunnen zien: 

Profiel inkoopbehoeftebenadering 

Wat is in deze situatie voor u de meest optimale (inkoop)benadering? 

Aspect Behoefte Belang 

. Behoefteanalyse 

Resultaat 

Een goede en prettige samenwerkingen met toeleveranciers 

Goede financiele resultaten voor alle partijen behalen 

De voorbereidingskasten Z{neeJ mogelijk reduceren 

De uitvoerings- en onderhoudsk&Sten zoveel mogelijk reduceren 

Producten/diensten inkopen tegen zo laag mogelijke prijzen 

Zo hoog mogelijke inkoopmarges behalen 

Een kwalitatief hoogwaardig product opleveren 

Minimaal voldoen aan de vastgestelde eisen 

Een tevreden klantopdrachtgever 

oende ervaring met/kennis van het projectonderdeel 

De eigen personee.I ~J~den ·zijn nieuwsgierig en willen graag betrokken worden 

De situatie vereist ·specifieke kennislinform.atie van buiten de organisatie 

De situatie leent zich voor samenwerken met partijerfvolgens bekende rolpatronen 

De situatie vraagt om een goede vertrouwensretatie met de toeleverancier 

Er zijn voldoende potentiële toeleveranciers op de markt 

Er is voldoende tijd om een geschikte toeleverancier uit te toeken 

De betreffende producten/diensten zijn eenvoudig te verkrijgen 

De betreffende producten/diensten zijn volop beschikbaar 

Het projectonderdeel is bovengemiddeld uniek, groot enlof complex 

Het projectonderdeel is een kritiek onderdeel voor het bouw]roces/de begroting 

In deze situatie wilt u alleen dat.gene realiseren wat de opdrachtgever wil 

De situatie maakt het aanbie~epvan alternatieven nauwelijks interessant 

U wilt inbreng van deskundighèid van toeleveranciers 

U wilt samenwerken met tóeJê.v.eránciers op gelijke voet 

U wilt een goede en conshuétieve communicatie met toeleveranciers 

U verleent de opdracht aan een toeleverancier met de meest voordelige aanbieding 

U wilt zo lang mogelijk de optie tot wijziging van toeleverancier aanhouden 

U wilt zo laat mogelijk een keuze kunnen maken tu~en aanbieder 

U wilt een toeleverancier die zich meer bemoeit 

Figuur B-11: Een mogelijke evaluatiesheet bij het voorbeeld van case 1: ziekenhuis 
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Uit de uitkomst van de analyse blijkt dat de aanbeveling voor inkopen middels een 
marktbenadering 53% bedraagt. Projectpartnering krijgt daarentegen een hogere aanbeveling, 
namelijk 91 %. Dit betekent dat, in deze situatie en voor het betreffende projectonderdeel, de 
gebruiker als aanbeveling krijgt om projectpartnering toe te passen. Omdat de aanbeveling voor 
inkopen middels een marktbenadering onder de 68% ligt, wordt afgeraden deze benadering toe te 
passen. 
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9.2 Case 2 -project basisschool 

Voor een nieuwe basisschool in het midden van het land wordt van de bouwonderneming verwacht 
dat deze het project gaat realiseren . De basisschool is een vrij standaard gebouw en vertoont 
gelijkenissen met een andere basisschool die u op een eerder moment heeft gerealiseerd. 
Eén van de onderdelen van de basisschool betreft een aluminium gevelsysteem. De 
bouwonderneming herkent het systeem en heeft er al ervaring mee opgedaan in het verleden. Er 
zijn 6 partijen op de markt die dit systeem kunnen leveren en monteren . De opdrachtgever wenst 
een specifiek systeem, alternatieve systemen zijn niet mogelijk. Vanuit het management van de 
bouwonderneming wordt verwacht dat deze flink bespaart op de kostenpost voor aluminium 
gevels. 

Eigenschappen toeleverende partijen (geve/leveranciers): 
ruim aanbod aan toeleveranciers (aluminium gevelsystemen); 
hebben weinig aanvullende kennis op het gebied van aluminium gevelsystemen; 
ervaring op het gebied van de betreffende aluminium gevelsystemen. 

De vraag die aan de gebruiker gesteld wordt is: 
Wat is volgens u belangrijk in de inkoopactiviteiten voor het betreffende onderdeel? 

Analyse 
Dit is een beknopt voorbeeld van een situatie waarin een bouwonderneming kan verkeren. Toch is 
uit de beschrijving een aantal essentiéle eigenschappen van de situatie te onttrekken. (Er wordt 
ervan uitgegaan dat deze eigenschappen bepalend zijn voor de manier waarop de 
bouwonderneming het betreffende projectonderdeel het beste kan inkopen). De volgende 
eigenschappen hebben een invloed op de manier waarop wordt ingekocht: 

er zijn zes toeleverende partijen op de markt; 
het aanbieden van alternatieven wordt niet geaccepteerd door de opdrachtgever; 
het management verwacht een flinke kostenbesparing te kunnen behalen op dit onderdeel. 

Als de gebruiker, uitgaande van deze gegevens, in de multicriteria-analyse deze zaken erkent en 
meeneemt, dan zal deze aan de volgende criteria relatief hoge waardes toekennen: 

Ten aanzien van de behoefteanalyse: 
reductie van voorbereidingskosten; 
reductie van integrale kosten; 
goedkope producten/diensten; 
hoge inkoopmarges; 
een project dat op zijn minst voldoet aan de gestelde eisen. 

Ten aanzien van de situatie- en competentieanalyse: 
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de partij met de meest voordelige aanbieding verkrijgt de opdracht; 
de eigen organisatie heeft voldoende ervaring met het betreffende onderdeel; 
er zijn voldoende toeleveranciers op de markt; 
de producten zijn gemakkelijk te verkrijgen; 
er staat duidelijk vast wat de opdrachtgever wil. 
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Stel dat de gebruiker, bij Case 2, deze criteria inderdaad hoog waardeert, dan zou de uitkomst van 
de analyse er als volgt uit kunnen zien: 

Profiel inkoopbehoeftebenadering 

Wat is in deze situatie voor u de meest optimale (inkoop)benadering? 

Aspect Behoefte Belang 

Behoefteanalyse 

Resultaat 

Een goede en prettige samenwerkingen met toeleveranciers 

Goede financiele resultaten voor alle partijen behalen 

De voorbereidingskasten zo veel mogelijk reduceren 

De uitvoeririgs- en onderhoudskosten zoveel mogelijk reduceren 

Producten/~iensten inkopen tegen zo laag mogelijke prijzen 

Zo hoog m·e'g~lijke inkoopmarges behalen 

Een kwalit<iiief hoogwaardig product opleveren 

Minimaal. voldoen aan de vastgestelde eisen 

Een 1Eivre~en klantopdrachtgever 

Een goede n~amsbekendheid verweNen 

eigen organisatie heeft voldoende ervaring met/kennis van het projectonderdeel 

De eigen personeelsleden zijn nieuws.gierig en willen graag betrokken worden 

De situatié;ereist sp~~ ifieke kennis/informatie van buiten de organisatie 

De situatie leent iic'li voor samenwerken met partijen volgens bekende rolpatronen 

De situati~ vraagt -om een goede lrertrouwensrelatie met de toeleverancier 

Er zijn voldoende potentiële toeleveranciers op de markt 

Er is vohjoende tijd om een geschikte toeleverancier uit te zoeken 

De betreffende "pi011ucten/diensten zijn eenvoudig te verkrijgen 

De :bêheffende producten/diensten zijn volop beschikbaar 

Het [l rojecton.derdeel is bovengemiddeld uniek, groot enlof complex 

Het-p rojectonderdeel is een kritiek onderdeel voor het bouwproces/de begroting 

rn deze situatre ~'i)' ilt u alleen datgene realiseren wat de opdrachtgever wil 

De situatie m~~~f)l·et aanbieden van alternatie;·en nauwelijks interessant 

u wilt inbreng van deskundigheid van toeleveranciers 

U wilt samen'I'!?Îk en met toeleveranciers op gelijke voet 

U wilt een goectè en constructieve communicatie met toeleveranciers 

U verleent de opäracht aan eeri-toeleverancier met de meest voordelige aanbieding 

U wilt zo lang mogelijk de optiii:J~i wijziging van toeleverancier aanhouden 

U wilt zo laat :mo·gelijk een keuze kunnen maken tussen aanbieder 

U wilt een toeleverancier die zicb ·meer bemoeit en actief 

Figuur B-12: Een mogelijke evaluatiesheet bij het voorbeeld van case 2: basisschool 
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Uit de uitkomst van de analyse blijkt dat de aanbeveling voor inkopen middels een 
marktbenadering 89% bedraagt Projectpartnering krijgt daarentegen een (veel) lagere 
aanbeveling, namelijk 43%. Dit betekent dat, in deze situatie en voor het betreffende 
projectonderdeel, de gebruiker als aanbeveling krijgt om inkopen op basis van een 
marktbenadering toe te passen. Omdat de aanbeveling voor projectpartnering onder de 68% ligt, 
wordt afgeraden deze benadering toe te passen. 
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Bijlage 10: Invulresultaten multicriteria-analyse door 2 personen 
Aan een tweetal personen (inkopers) bij BAM Utiliteitsbouw BV is gevraagd om de multicriteria
analyse in te vullen. Enerzijds om het instrument te toetsen (inhoudelijke toetsing) en anderzijds 
om te weten te komen in hoeverre het de gebruiker duidelijk is wat de bedoeling van het 
keuzemodel is (praktische toetsing). Wat betreft de praktische toetsing kan gesteld worden dat het 
gebruik van het keuzemodel duidelijk is. Aan de betreffende personen is gevraagd om het model 
(op papier) in te vullen , zonder daarbij mondelinge toelichting te hebben gegeven. Op basis van de 
toelichting, zoals die ook in de multicriteria-analyse wordt gegeven, diende de betreffende persoon 
het model in te vullen . Achteraf bleek hieromtrent geen onduidelijkheid te bestaan . 

Resultaten persoon 1 (Edith Jansen, inkoper BAM Utiliteitsbouw BV): 
De eerste persoon is gevraagd om het model in te vullen aan de hand van de cases uit 
bijlage 9: case ziekenhuis en case basisschool. De eerste case is ontleend aan het project 
Flevoziekenhuis (een (bestaand) praktijkvoorbeeld van een projectpartnership: case 9 in 
hoofdstuk 5.1 ), de tweede case is fictief. De tweede case is een situatie waar inkopen 
middels een vrije marktbenadering aannemelijk is. De resultaten zijn als volgt: 

UI 
·:; 
..r::. 
1: 
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.lol: 

.! 
N 

Ql 
UI 

"' u 
Behoefte Belang 

Een goede en prettige samenwerkingen met toeleveranciers 15% 

Goede ·fin anciele resultaten voor alle partijen behalen 10% 

De voorbereidingskasten zo veel mogelijk reduceren 5% 

De uitvoering s- en onderhoudskosten zoveel mogelijk reduceren 5% 

Producten/diensten inkopen tegen zo laag mogelijke prijzen 0% 

Zo hoog mogelijke inkoopmarges behalen 15% 

Een kwalitatief hoogwaardig product opleveren 15% 

Mmimaal voldoen aan de vastgestelde eisen 0% 

Een tevreden klantopdrachtgever 20% 

Een goede naamsbekendheid verwerven 15% 

De eigen ·organisatie heeft voldoende ervaring met/kennis van het projecio.nderdeel 0% 

De eigen personee lsleden zijn nieuwsgierig en willen graag betrokken worden 0% 

De situatie vereist .specifiek'é:kennis/informatie van buiten de organisatie 15% 

De situatie':teenLzich voors'amenwerken met partijen volgens bekende rolpatronen 10% 

De s ituatie vraagt 'om een g6.ede vert rouwensrelatie met de toeleverancier 10% 

fjt'Zijn voldoende potentiële toeleveranciers op de markt 0% 

Ei is voldoend.~ tijd om een geschikte toeleverancier uit te zoeken 0% 

De beireffendë 'p'roduclen/diensten zijn eenvoudig te verkrijgen 0% 

De betreffende P.roducten/diensten zijn volop beschikbaar 0% 

Het projectonde~deel is bovengemiddeld uniek, groot en/of complex 15% 

Het projectonderdeel is een kritiek onderdeel voor het bouwproces/de begroting 15% 

In 9eze situatie wilt u alleen datgene realiseren wat de opdrachtgever wil 0% 

De situatie maakt net aanbieden van alternatieven nauwelijks interessant 0% 

Uwih inbreng van deskundigheid van toeleveranciers 10% 

U wilt. samenwerken met toeleveranciers op gelijke voet 5% 

U wilt een goede en constructieve communicatie met toeleveranciers 10% 

U verleent de opdracht aan een toele~erancier met de meest voordelige aanbieding . 0% 

U v.ilt zo lang mogelijk de optie tot wijzig ing van toelever_ancier aanhouden 0% 

U wilt zo laat mogelijk een keuze kunnen -maken lussefi' aanbieder 10% 

Figuur B-13: Uitkomst van persoon 1 (case ziekenhuis en case basisschool) 
(bovenste 10 criteria= behoefteanalye, onderste 20 criteria= situatie- en competentieana/yse) 
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Deze persoon krijgt voor case 1 (ziekenhuis) een (sterke) aanbeveling voor projectpartnering, bij 
case 2 (basisschool) een (sterke) aanbeveling voor inkopen middels een marktbenadering. 

Resultaten persoon 2 (Jan Peet, inkoper BAM Utiliteitsbouw BV): 
De tweede persoon is gevraagd om het model in te vullen aan de hand van bestaande 
projecten binnen BAM Utiliteitsbouw BV. Deze persoon is ook betrokken geweest bij het 
inkoopproces bij deze twee projecten en wordt dus geacht te weten wat het resultaat van 
deze projecten is . Het betrof de cases Walterboschcomplex (voor het projectonderdeel 
vliesgevel) en Modecentrum Almere Fase I (voor het projectonderdeel vloersysteem). 
Beide cases staan ook vermeld in hoofdstuk 5. De resultaten zijn als volgt 

Behoefte Belang 

Een goede en prettige samenwerk ingé(i met toeleveranciers 15% 
Goede financiele resultaten voor alle partijen behalen 10% 

De voorbereidingskasten zo vee l mogelijk reduceren 8% 

De uitvoerings- en onderhoudsko!lten zolleel mogelijk reduceren 7% 

Producten/diensten inkopen tegen zo laag mogelijke prijzen 5% 
Zo hoog mogelijke inkoopmarges behalen 10% 
Een kwalitatief hoogwaardig product opleveren l S% 

Minimaal vo ldoen aan de vastgestelde eisen 10% 

Een tevreden klantopdrachtgever 12% 
Een goede naamsbekendheid verwerven 6% 

De eigen organisatie heeft vöHJoend'e' ervaring met/kennis van het projectonderdeel .S% 
De eigen personeelsleden ziJn nieuwsgierig en willen graag betrokken worden 5% 0 

De situatie vereist specifiek e ~ennis/informatie van buiten de organisatie 4% 0 

De situatie leent zich voor samenwerken met partijBn volgens bekende rolpatronen 2% 

De situatie vraagt om een goede vertrouwensrelatie met de toeleverancier 6% 0 

Er zijn voldoende potentiële to.eleveranciers op de markt 3% 

Er is voldoende tijd om een geschikte toeleyerancier uit te zoeken 6% 0 

De betreffende producten/diensten zijn eenvoudig te verkrijgen 8% 

De betreffende producten/diensten zijn volop·.~beschikbaar 3% 

Het projectonderdeel is bovengemiddeld uniek. groot en/of complex 9% 0 

Het projectonderdeel is een kritiek onderdeel voor het bouwproces/de begroting 8% 0 

In deze situatie wilt u alleen datgene realiseren wat de opdrachtgever wil 6% · 

De situatie maakt het aanbieden van alternatieven nauwelijks intere ssan1 2% 

U wilt inbreng van desk undigheid van toelevelanciers 8% 0 

U wilt samenwerken met toeleveranciers op 913lijke voet 7% 0 

U wilt een goede en constructieve communicatie milt toeleveranciers 5% 

U verleent de opdracht aan een toeleverancier met de meest voordelige aanbieding 2% 

U wilt zo lang mogelijk de optie tot wijziging van toeleverancier aanhouden 2% 

U wilt zo laat mogelijk een keuze kunnen maken tussen aanbieder 6% 

Figuur 8-14. Uitkomst van persoon 2 (case Wallerboschcomplex en case Modecentrum Almere Fase I) 
(bovenste 10 criteria= behoefteanalye, onderste 20 criteria= situatie- en competenlieanalyse) 
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Deze persoon krijgt bij zowel case 1 (Walterboschcomplex) als case 2 (Modecentrum Almere Fase 
I) een aanbeveling voor projectpartnering. In werkelijkheid heeft er ook een samenwerking 
plaatsgevonden die kenmerken vertoont met projectpartnering (zie hoofdstuk 5). Echter, het 
verschil tussen inkopen middels een marktbenadering en projectpartnering is in beide gevallen niet 
groot, 14% respectievelijk 5%. Van een sterke aanbeveling is dus geen sprake. 
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Bijlage 11: Toelichting inkoopbenaderingen (website) 
Er zijn voor drie inkoopbenaderingen stappenplannen gemaakt, te weten; 

inkopen op basis van een vrije marktbenadering; 
inkopen op basis van een voorkeur(keuze)benadering; 
projectpartnering. 

Per inkoopbenadering is, naast een aantal algemene opmerkingen, een toelichting gemaakt op de 
te nemen stappen. Daarnaast is aangegeven welke documenten benodigd zijn voor het doorlopen 
van de stappen en welke resultaten noodzakelijk zijn voor het afronden van de stappen. Het geheel 
is, net zoals het kwaliteitsmanagementsysteem bij BAM Utiliteitsbouw BV (BMS), verwerkt in een 
website. 

11. 1 Stappenplan vrije marktbenadering 

Algemeen 
Onder toeleveranciers worden hier zowelleveranciers als onderaannemers verstaan; 
Onder projectonderdeel worden hier producten, diensten of combinaties hiervan verstaan 
die betrekking hebben op een deel van het te realiseren bouwproject. Binnen Koninklijke 
BAM Groep NV worden projectonderdelen ook wel segmenten genoemd; 
In een inkoopteam hebben een inkoper en projectleider plaats, eventueel aangevuld met 
een calculator, administrateur en MT-Iid. 

Moment in bouwproces 
De keuze voor een vrije marktbenadering vindt plaats nadat bekend is wat de vraag behelst. Deze 
vraagspecificaties zijn afkomstig uit de prijs- en contractvormingsfase en de bouwvoorbereiding. In 
de regel houdt dit in dat het bestek (of eventueel een conceptversie), in combinatie met tekeningen 
en berekeningen, voorhanden zijn. Daarnaast kan een vrije marktbenadering worden toegepast op 
het moment dat de opdrachtgever een globale vraag poneert. Beide uitgangssituaties kunnen 
zowel voor, tijdens als na de aanbesteding plaats hebben. De uitbestedingsvorm bepaalt het 
moment van handelen, en kan dus zijn: 

op het moment dat de vraagspecificaties bekend zijn; 
op het moment dat er sprake is van een globaal programma van eisen. 

Stappenplan: 
De tekst in de toelichting is voornamelijk gebaseerd op dat wat in het 
kwaliteitsmanagementsysteem van BAM Utiliteitsbouw BV staat verme d én het stageverslag. 
Processtap 

Ut 

1. Specificeren: 

Onder specificeren wordt verstaan het duidelijk formuleren van de interne behoeften van de 
organisatie. Het formuleren van behoeften bij een overeenkomst op basis van een vrije 
marktbenadering heeft doorgaans betrekking op af te nemen producten en/of diensten. Deze 
producten en/of diensten zijn afkomstig vanuit een vraag, afkomstig vanuit de beschikbare 
informatie uit de prijs- en contractvormingsfase en de bouwvoorbereiding = Resultaat van de 
Multicriteria-analyse 

Het bepalen van kandidaat-toeleveranciers kan op een aantal manieren geschieden. De eerste 
methode betreft het analyseren van inkoopactiviteiten uit het verleden en op basis van eerder 
gekozen partijen een selectie maken (leveranciersbestand). Daarnaast kan men binnen de 
organisatie op zoek gaan naar eigen of andermans ervaring met toeleverende partijen voor het 
betreffende onderdeel. Tenslotte kan men middels het Internet, of andere informatiebronnen 
zoals het telefoonboek, op zoek gaan naar mogelijk geschikte partijen. Mocht een 
opdrachtgever adviezen of eisen stellen aan de uitbesteding van bepaalde onderdelen dan 
dient dit te worden meegenomen in de bepaling van toeleverende partijen . 

Het resultaat van deze stap is: 
> een inkoopschema per projectonderdeel 
> een lijst met potentiële toeleveranciers (zie leverancierscriteria) 

2. Aanvragen: 

Verantwoor 
delijke 

Inkoopteam 

Inkoper 
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Nadat is vastgesteld wat de behoefte van de organisatie is en binnen welke termijn men deze 
wil verwezenlijken zullen er aanvragen moeten worden verstuurd . Normaliter verzend men 3 á 4 
aanvragen per onderdeel, afhankelijk van het aandeel van onderdeel in het project en het 
aantal toeleverende partijen op de markt. De inkoper heeft tot taak om, binnen de richtlijnen van 
Koninklijke BAM Groep NV, een aanvraag op te stellen. Deze aanvraag bestaat uit een 
voorblad en informatieblad, de offerteaanvraag , omschrijvingen, een conceptovereenkomst en 
algemene inkoopvoorwaarden (AIOV). 

Het resultaat van deze stap is: 
> (verstuurde) offerteaanvragen 

3. Vergelijken: 

Onder het vergelijken wordt hier verstaan het evalueren van de ontvangen aanbiedingen. Nadat 
"alle" offertes zijn binnengekomen, of nadat de uiterlijke inschrijfdatum is verstreken, heeft men 
de beschikking over aanbiedingen van de aangeschreven partijen. Het bewaken van de 
voortgang van de ontvangst van offertes is de taak van de inkoper. Afhankelijk van de 
onderlinge taakverdeling stelt de inkoper of projectleider een vergelijking op van de 
aanbiedingen . Dit vergelijken wordt ook wel spiegelen genoemd. De offertes worden 
"gespiegeld" ten opzichte van de vraagspecificaties en ten opzichte van andere offertes. 
Middels een spreadsheet kunnen alle offertegegevens eenvoudig worden ingevoerd waardoor 
het makkelijker wordt om offertes te vergelijken . 

Het resultaat van deze stap is: 
> een overzicht van de ontvangen aanbiedingen 
> een offertevergelijking 

4. Selecteren: 

Op basis van de offertevergelijking wordt een selectie gemaakt van partijen die in aanmerking 
komen voor het uitvoeren van werkzaamheden. Het selecteren van offertes geschiedt op basis 
van vijf gunningscriteria: financiële (ook wel economische), technische, logistieke, juridische en 
algemene criteria. 

Het resultaat van deze stap is: 
> een selectie van partijen (zie gunningscriteria) 

5. Onderhandelen: 

Het onderhandelen behelst een drietal aspecten, te weten het voorbereiden, onderhandelen en 
mondeling overeenkomen. Het inkoopteam nodigt één of meer potentiële toeleveranciers uit op 
basis van de offertevergelijking. Deze partijen voldoen aan de algemene criteria en hebben een 
aantrekkelijk economisch aanbod . Het aantal partijen waarmee onderhandeld moet wordt hangt 
af van het totale aantal aanbieders. Het team bereidt de onderhandelingen voor en gaat 
vervolgens ook in onderhandeling met de partijen. Het doel van de onderhandeling is om te 
komen tot het economisch meest aantrekkelijke aanbod, kortom een aanbod dat het meest 
gunstig scoort op alle vijf de gunningscriteria. De mondelinge overeenkomst betreft een 
afspraak over de te leveren prestaties van de leverancier, met inbegrip van de V&G
coördinatieafspraken en afspraken over werk- en keuringsplannen. 

Het resultaat van deze stap is: 
> een mondelinge overeenkomst 

6. Contract opstellen : 

Nadat er mondeling tot een overeenkomst tot stand is gebracht, kan het opstellen van een 
contract plaatsvinden . Het opstellen van een contract wordt gedaan door de inkoper. Het 
contract dient naast de contractstukken ook de algemene inkoopvoorwaarden (AIOV) te 
bevatten, uiteraard allemaal binnen de richtlijnen van Koninklijke BAM Groep NV. Doorgaans 
wordt er eerst een conceptopdracht gemaakt alvorens het daadwerkelijke definitieve contract 
wordt gemaakt. 

Het resultaat van deze stap is: 
> een leveringsovereenkomst (zie aandachtspunten) 

7. Verzenden: 

Voordat de inkoper het contract verstuurt naar de betreffende toeleverancier, dient er een 
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fiattering van een MT-Iid plaats te vinden. Het MT-Iid heeft tot taak de overeenkomst te 
controleren en te ondertekenen, mits het contract goedgekeurd is. 

Het resultaat van deze stap is: 
> een intern geaccepteerde en verzonden leveringsovereenkomst 

8. Bewaken: 

De inkoper bewaakt de binnenkomst van het getekend exemplaar en archiveert de stukken. 

Het resultaat van deze stap is: 
> een geaccepteerd contract (zie contractbepalingen) 

9. Nazorg en beheer: 

De inkoper en projectleider hebben tenslotte tot taak het contract te verspreiden binnen de 
diverse geledingen. De administratie heeft het contract nodig voor de financiële afhandeling van 
overeenkomst. De werkvoorbereider en uitvoerder hebben de overeenkomst nodig in het kader 
van de uitvoerende werkzaamheden door de toeleverancier. Tegelijkertijd dienen de overige 
aanbieders te worden bedankt door de projectleider middels een bedankbrief. Het inkoopteam 
heeft tenslotte tot taak om de samenwerking met de toeleverancier te evalueren en deze 
onderneming te beoordelen op basis van een aantal (project)criteria. Evaluaties kunnen 
plaatsvinden na afronding van de werkzaamheden en/of periodiek ((half)jaarlijks). 

Het resultaat van deze stap is: 
> een verspreidde en geïmplementeerde overeenkomst 
> een bedankbrief aan de afgewezen aanbieders 
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11.2 Stappenplan voorkeur(keuze)benadering 

Algemeen 

Bijlagen 

~ Mantelovereenkomst 

~ Akkoord contractstukken 

~ Contractacceptatie 

~ Evaluatiedocument 
~ Beoordelingsdocument 

Onder toeleveranciers worden hier zowelleveranciers als onderaannemers verstaan; 
Onder projectonderdeel worden hier producten, diensten of combinaties hiervan verstaan 
die betrekking hebben op een deel van het te realiseren bouwproject. Binnen Koninklijke 
BAM Groep NV worden projectonderdelen ook wel segmenten genoemd; 
In een inkoopteam hebben een inkoper en projectleider plaats, eventueel aangevuld met 
een calculator, administrateur en MT-Iid. 

Moment in bouwproces 
De keuze voor een voorkeur(keuze}benadering vindt plaats nadat bekend is wat de vraag behelst. 
Deze vraagspecificaties zijn afkomstig uit de prijs- en contractvormingsfase en de 
bouwvoorbereiding. In de regel houdt dit in dat het bestek (of eventueel een conceptversie}, in 
combinatie met tekeningen en berekeningen, voorhanden zijn . Daarnaast kan een 
voorkeur(keuze)benadering worden toegepast op het moment dat de opdrachtgever een globale 
vraag poneert. Beide uitgangssituaties kunnen zowel voor, tijdens als na de aanbesteding plaats 
hebben . De uitbestedingsvorm bepaalt het moment van handelen, en kan dus zijn : 

op het moment dat de vraagspecificaties bekend zijn; 
op het moment dat er sprake is van een globaal programma van eisen. 

Stappenplan 
De tekst in de toelichting is voornamelijk gebaseerd op dat wat in het 
kwaliteitsmanagementsysteem van BAM Utiliteitsbouw BV staat vermeld én het stageverslag . 

. , 

Processtap 

~,. 

1. Specificeren: 

Onder specificeren wordt verstaan het duidelijk formuleren van de interne behoeften van de 
organisatie . Het formuleren van behoeften bij een overeenkomst op basis van een vrije 
marktbenadering heeft doorgaans betrekking op af te nemen producten en/of diensten. Deze 
producten en/of diensten zijn afkomstig vanuit een vraag, afkomstig vanuit de beschikbare 
informatie uit de prijs- en contractvormingsfase en de bouwvoorbereiding = Resultaat van de 
Mu /tic riteria-analyse 

Het bepalen van kandidaat-toeleveranciers geschiedt op basis van een bestand met 
(voorkeurs)leveranciers. Hierin staan die partijen die in het verleden (succesvol) geparticipeerd 
hebben in één of meerdere project. Toch is het raadzaam om de voorkeurleveranciers opnieuw 
te keuren aan de hand van leverancierscriteria . Immers de (financiële) situatie van toen zegt 
niets over de situatie van nu. 

Het resultaat van deze stap is: 
>een inkoopschema per projectonderdeel 
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> een lijst met potentiële toeleveranciers (zie leverancierscriteria) 

2. Aanvragen: 

Nadat is vastgesteld wat de behoefte van de organisatie is, en binnen welke termijn men deze 
wil verwezenlijken, dienen er aanvragen te worden verstuurd. Normaliter verzend men 3 á 4 
aanvragen per onderdeel , afhankelijk van het aandeel van onderdeel in het project en het 
aantal toeleverende partijen op de markt. De inkoper heeft tot taak om, binnen de richtlijnen van 
Koninklijke BAM Groep NV, een aanvraag op te stellen. Deze aanvraag bestaat uit een 
voorblad en informatieblad, de offerteaanvraag, omschrijvingen, een conceptovereenkomst en 
algemene inkoopvoorwaarden (AIOV) . 

Het resultaat van deze stap is: 
> (verstuurde) offerteaanvragen 

3. Vergelijken: 

Onder het vergelijken wordt hier verstaan het evalueren van de ontvangen aanbiedingen. Nadat 
"alle" offertes zijn binnengekomen, of nadat de uiterlijke inschrijfdatum is verstreken, heeft men 
de beschikking over aanbiedingen van de aangeschreven partijen. Het bewaken van de 
voortgang van de ontvangst van offertes is de taak van de inkoper. Afhankelijk van de 
onderlinge taakverdeling stelt de inkoper of projectleider een vergelijking op van de 
aanbiedingen . Dit vergelijken wordt ook wel spiegelen genoemd. De offertes worden 
"gespiegeld" ten opzichte van de vraagspecificaties en ten opzichte van andere offertes. 
Middels een spreadsheet kunnen alle offertegegevens eenvoudig worden ingevoerd waardoor 
het makkelijker wordt om offertes te vergelijken. 

Het resultaat van deze stap is : 
> een overzicht van de ontvangen aanbiedingen 
> een offertevergelijking 

4. Selecteren: 

Op basis van de offertevergelijking wordt een selectie gemaakt van partijen die in aanmerking 
komen voor het uitvoeren van werkzaamheden . Het selecteren van offertes geschiedt op basis 
van vijf gunningscriteria : financiële (ook wel economische), technische, logistieke, juridische en 
algemene criteria . 

Het resultaat van deze stap is : 
> een selectie van partijen (zie gunningscriteria) 

5. Onderhandelen: 

Het onderhandelen behelst een drietal aspecten. te weten het voorbereiden, onderhandelen en 
mondeling overeenkomen. Het inkoopteam nodigt één of meer potentiële toeleveranciers uit op 
basis van de offertevergelijking . Deze partijen voldoen aan de algemene criteria en hebben een 
aantrekkelijk economisch aanbod. Het aantal partijen waarmee onderhandeld moet wordt hangt 
af van het totale aantal aanbieders . Het team bereidt de onderhandelingen voor en gaat 
vervolgens ook in onderhandeling met de partijen. Het doel van de onderhandeling is om te 
komen tot het economisch meest aantrekkelijke aanbod, kortom een aanbod dat het meest 
gunstig scoort op alle vijf de gunningscriteria. De mondelinge overeenkomst betreft een 
afspraak over de te leveren prestaties van de leverancier, met inbegrip van de V&G
coördinatieafspraken en afspraken over werk- en keuringsplannen . 

Het resultaat van deze stap is: 
> een mondelinge overeenkomst 

6. Contract opstellen: 

Nadat er mondeling tot een overeenkomst tot stand is gebracht, kan het opstellen van een 
contract plaatsvinden . Het opstellen van een contract wordt gedaan door de inkoper. Het 
contract dient naast de contractstukken ook de algemene inkoopvoorwaarden (AIOV) te 
bevatten, uiteraard allemaal binnen de richtlijnen van Koninklijke BAM Groep NV. Doorgaans 
wordt er eerst een conceptopdracht gemaakt alvorens het daadwerkelijke definitieve contract 
wordt gemaakt. 

Het resultaat van deze stap is : 
> een leveringsovereenkomst (zie aandachtspunten) 
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7. Verzenden: 

Voordat de inkoper het contract verstuurt naar de betreffende toeleverancier, dient er een 
fiattering van een MT-Iid plaats te vinden. Het MT-Iid heeft tot taak de overeenkomst te 
controleren en te ondertekenen, mits het contract goedgekeurd is. 

Het resultaat van deze stap is: 
> een intern geaccepteerde en verzonden leveringsovereenkomst 

8. Bewaken: 

De inkoper bewaakt de binnenkomst van het getekend exemplaar en archiveert de stukken. 

Het resultaat van deze stap is: 
> een geaccepteerd contract (zie contractbepalingen) 

9. Nazorg en beheer: 

De inkoper en projectleider hebben tenslotte tot taak het contract te verspreiden binnen de 
diverse geledingen. De administratie heeft het contract nodig voor de financiële afhandeling van 
overeenkomst. De werkvoorbereider en uitvoerder hebben de overeenkomst nodig in het kader 
van de uitvoerende werkzaamheden door de toeleverancier. Tegelijkertijd dienen de overige 
aanbieders te worden bedankt door de projectleider middels een bedankbrief. Het inkoopteam 
heeft tenslotte tot taak om de samenwerking met de toeleverancier te evalueren en deze 
onderneming te beoordelen op basis van een aantal (project)criteria. Evaluaties kunnen 
plaatsvinden na afronding van de werkzaamheden en/of periodiek ((half)jaarlijks). 

Het resultaat van deze stap is: 
> een verspreidde en geïmplementeerde overeenkomst 
> een bedankbrief aan de afgewezen aanbieders 
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~ V&G-deelplan OA 
Aanvraag 

Offerte toeleverancier 
Planningen en schema's 

SAP 4.1: Opdrachten maken Contract }' Mantelovereenkomst 

SAP 4.3: Kleine opdracht 
opstellen 

SAP 4.4: Termijnregeling 

SAP 4.5: Opdrachtteksten 

SAP 4.6: Koopoverzicht 

SAP 5.2: Leveranciersbeoordeling 

[!!] Contractbepalingen 

Verzenden }' Akkoord contractstukken 

' Bewaken }' Contractacceptatie SAP 4.9: Inkoopstatusoverzicht 

SAP 3.3: Bedankbrief aanmaken Nazorg en }' Evaluatiedocument 

~ Beoordelingscriteria 
beheer }' Beoordelingsdocument 

11.3 Stappenplan projectpartnering 

Algemeen 
Onder toeleveranciers worden hier zowelleveranciers als (onder)aannemers verstaan; 
Onder projectonderdeel worden hier producten, diensten of combinaties hiervan verstaan 
die betrekking hebben op een deel van het te realiseren bouwproject. Binnen Koninklijke 
BAM Groep NV worden projectonderdelen ook wel segmenten genoemd; 
De personen binnen de organisatie die de overeenkomst voor hun rekening nemen worden 
ondergebracht in een zogenaamde werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit één of 
meerdere betrokken personen binnen de onderneming. Het ligt voor de hand dat hier een 
inkoper bij betrokken is, maar dit is geen voorwaarde! Het opstartteam bestaat uit personen 
die aanzet geven tot een partnership. Welke personen dit zijn hangt af van zowel de kennis 
en inzicht bij de betrokken werknemers als de aard van de onderneming. 

Moment in bouwproces 
De keuze voor projectpartnering vindt plaats nadat (globaal) bekend is wat de vraag behelst. Deze 
vraagspecificaties zijn afkomstig uit de prijs- en contractvormingsfase en de bouwvoorbereiding. In 
de regel houdt dit in dat het bestek (of eventueel een conceptversie) , in combinatie met tekeningen 
en berekeningen, voorhanden zijn. Voor een projectpartnership geldt echter dat des te eerder men 
elkaar betrekt in het proces, des te beter de onderlinge afstemming en ook het uiteindelijke 
resultaat. Het moment van handelen is : 

in een (zo) vroeg mogelijk stadium van het project, als (globaal) bekend is uit welke 
onderdelen een project is opgebouwd. 

Stappenplan 
De verwijzingen naar auteurs en gebruikte documentatie is niet opgenomen in het stappenplan dat 
in de website wordt verwerkt. Dit zou voor de gebruiker alleen maar tot verwarring en 
onduidelijkheden leiden. Dit stappenplan is, zoals ook uit de verwijzingen blijkt, voornamelijk 
gebaseerd op de stappenplannen die Van der Veen en Boensma (2001) en Partnering Sourcing 
Ltd (2006) hebben geformuleerd 

Processtap 
_;_ 

Verantwoor ·dJ 

-~ ; '" 
delijke 

1. Specificeren: Inkoopteam 

Onder specificeren wordt verstaan het duidelijk formuleren van de interne behoefte van de 
organisatie. Het formuleren van behoeften bij projectpartnering begint bij het ontwikkelen van 
een adequate strategie voor hetzij (volledig) uitbesteden hetzij samenwerken (partneren) voor 
bepaalde projectonderdelen. De belangrijkste vraag waar in dit stadium antwoord op gegeven 
moet worden is: Voor welke onderdelen is partneren interessant en met welke partijen kan 
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partneren tot stand worden gebracht? = Resultaat van de Multicriteria-analyse 

Het resultaat van deze stap is : 
> typering van de projectonderdelen; 
> typering van de partners ; 
> lijst met onderdelen voor een mogelijke partnership. 

2. Afwegen belangen: 

Nadat is vastgesteld welke onderdelen zich lenen voor projectpartnering en aan welke eisen de 
partners moeten voldoen, is het zaak om te bepalen wat de eigen wensen en eisen van de 
onderneming zijn. Het belangrijkste onderdeel van deze stap is dus het afwegen van de eigen 
belangen . Deze belangen (interne targets) liggen volgens Walker en Hampson (2003) op zowel 
financieel , technologisch, management als strategisch vlak. Naast een inventarisatie van de 
belangen dient er, volgens zowel Van der Veen en Boensma (2001) als Partnering Sourcing Ltd 
(2006), ook kritisch gekeken te worden naar de risico's die partnering (mogelijk) met zich mee 
brengt. Kansen en bedreigingen zijn namelijk essentieel in de besluitvorming voor het aangaan 
van een partnershiprelatie met een andere onderneming (Risnet, 2006). Als initiërende partij 
dien je dus terdege op de hoogte te zijn van de mogelijke kansen en bedreigingen die zich 
kunnen voordoen zowel voor, tijdens als na de samenwerking. 

Het resultaat van deze stap is: 
> interne targets (zie interne belangen); 
> risicoanalyse (zie risicomanagement). 

3. Opstellen doelen: 

Na het afwegen van belangen is het tijd om de doelen voor de projectpartnership vast te 
leggen. De doelen dienen niet alleen voor de eigen onderneming te worden vastgesteld, maar 
ook dient er een inschatting gemaakt te worden van de (mogelijke) doelen van de partner(s) 
(Partnering Sourcing Ltd. 2006) . Mits beschikbaar kan men gebruik maken van cases van 
projectpartnerships in binnen- en buitenland om inzicht te krijgen in de mogelijke uitkomsten 
van projectpartnerships. Bij de doelen is ook een tijdsplanning alsmede een (verdere) 
samenstelling inbegrepen en daarnaast dient er een werkgroep te worden samengesteld. 
Belangrijk bij de samenstelling van een werkgroep is dat er inzicht wordt verkregen in zowel het 
vakinhoudelijke vermogen als rolpatronen van personen (Van der Veen en Boensma, 2001 ). 
Een ideaal team bestaat uit mensen die zich aanvullen , op zowel vakinhoudelijk als 
managenUorganisatorisch gebied. Daarnaast dienen de verantwoordelijke personen binnen de 
organisatie te worden ingelicht. Er dient goedkeuring te komen vanuit het management en 
daarnaast dienen personen, afhankelijk van de bevoegdheden van de personen in het 
contractteam, de bevoegdheid te krijgen om beslissingen te nemen in het partnerproces. 

Het resultaat van deze stap is : 
> samenstelling interne werkgroep ; 
>gezamenlijke doelen ; 
> (globale) tijdsplanning ; 
> goedkeuring/bevoegdheid vanuit het management. 

4. Selecteren: 

Nadat er intern draagvlak is gecreëerd voor het aangaan van een projectpartnership wordt het 
tijd om partners te selecteren. In de vorige stap is reeds vastgesteld wat de (gezamenlijke) 
doelen zijn en wat men verwacht van de partner(s) . Het doel van deze stap is om één of meer 
geschikte partijen te vinden voor de projectpartnership . Het belangrijkste criterium, volgens Put 
(1999), is dat men vertrouwd is (of raakt) met de mogelijke partner(s) . In sommige gevallen zal 
men meteen al een partij op het oog hebben waarmee een projectpartnership wordt 
aangegaan. Het kan echter ook zo zijn dat men weet naar wat voor soort partner(s) men op 
zoek is, maar nog geen concrete partij op het oog heeft. In die gevallen is het zinvol om een 
goede afweging te maken. De leverancierscriteria bieden daarbij houvast. 

Het resultaat van deze stap is : 
> een selectie van partijen (zie leverancierscriteria partneren) . 

5. Vormen: 

Het daadwerkelijk vormen is volgens meer dan een kwestie van het ondertekenen van een 
samenwerkingsovereenkomst. Volgens Schorr (1998) zijn de stappen die hiervoor en hierna 
genomen moeten worden enorm belangrijk. Het belangrijkste is dat er bij alle partijen de 
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bereidheid tot samenwerken aanwezig is. Dit is lastig te concretiseren. Vaak zegt een eerste 
indruk van de partner al genoeg of de bereidheid en passie aanwezig is. Nadat men een 
overeenkomst heeft afgesloten kan het zinvol zijn om de partnership bekend te maken. Niet 
alleen bij de opdrachtgever, mits deze nog niet eerder hiervan op de hoogte was, maar ook bij 
andere betrokken partijen. Eventueel kan men ervoor kiezen om de samenwerking middels 
persberichten en presentaties ook algemeen bekend maken. 

Het resultaat van deze stap is: 
> partnerovereenkomst (zie onderdelen partnerovereenkomst); 
> samenstelling projectteam; 
> besluitvorming omtrent kosten- en opbrengstenverdeling; 
> eventueel informeren van de opdrachtgever; 
> eventueel het naar buiten uitdragen van de partnership; 
> afspraken met betrekking tot het onderling communiceren; 
> afspraken met betrekking tot vergaderingen en bijeenkomsten. 

6. Instandhouden: 

Na het afsluiten van de daadwerkelijke overeenkomst is het de bedoeling om de samenwerking 
in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. Dit onderdeel is lastig te concretiseren , 
immers instandhouden betekent letterlijk het ervoor zorgen dat de samenwerkingsrelatie niet 
wordt ontbonden of uitloopt op een conflict. Middels het vastleggen van afspraken en 
vergadermomenten wordt al voor een groot deel hieraan voldaan . Uit het onderzoek blijkt dat 
goed communiceren van essentieel belang is tijdens de samenwerking . Daarnaast is het 
belangrijk om de vertrouwensrelatie te versterken, deze is immers een kritieke succesfactor 
binnen een partnership. 

Het resultaat van deze stap is: 
> opbouwen en versterken van de (vertrouwens)relatie (zie vertrouwensrelatie); 
> tussentijds evalueren van de samenwerking (zie tussenevaluatie) . 

7. Evalueren: 

Evalueren betekent letterlijk nabespreken. Echter bij een projectpartnership is het verstandig 
om niet alleen na afloop van de samenwerking, maar ook tussentijds evaluatiemomenten in te 
lassen (Partnering Sourcing Ltd, 2006). Evalueren beslaat het beoordelen van elkaar en 
terugblikken op de afgelopen periode(s). Het beoordelen vindt plaats op twee vlakken, namelijk 
op het gebied van elkaars concrete resultaten én de inzet en houding tijdens de samenwerking. 
Het is belangrijk dat niet alleen de eigen onderneming, maar ook de partner(s) een evaluatie 
opmaken. Juist door elkaar kritisch, doch vriendelijk, tegen het licht te houden ontstaan de 
beste partnerships aldus Put (1999). Bij een partnership is het dus belangrijk om elkaar 
opbouwende kritiek te geven teneinde tot het beste resultaat te komen. 

Het resultaat van deze stap is: 
> beoordeling van elkaars resultaten, inzet en houding (zie eindevaluatie). 

8. Verder ontwikkelen: 

Als alle partners een goed gevoel hebben overgehouden aan de samenwerking, dan is het 
interessant om te kijken naar toekomstige samenwerkingen. Mits de partijen bereid zijn, kan er 
alvast gekeken worden naar een toekomstige samenwerking in dezelfde (of deels aangepaste) 
setting. De uitgangssituatie van deze samenwerking zijn de projectresultaten en de gehouden 
( eind)evaluatie. 

Het resultaat van deze stap is: 
> een mogelijke vervolgsamenwerking . 
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~ 
Faciliterende input Processtap Noodzakelijke output 

.··. 

Projectgegevens Specificeren ~ Analyse projectonderdelen 

Inkoper 

Inkoper 
MT-Iid 

Inkoper 

Productspecificaties ~ Toewijzing onderdelen voor partnership 

SAP 1.4: Centraalleveranciersbestand Afwegen ~ Interne targets 
belangen ~ Risicoanalyse 

SAP 4.9: lnk~statusoverzicht ~ Goedkeuring vanuit het management. 
Interne targets 

I 
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~ Checklist risico-inventarisatie 

~ Toelichting op risicomanagement 

~ Praktijkvoorbeelden projectpartnering 

lf Offertevergelijk Opstellen )» Samenstelling interne werkgroep; 
doelen )» Gezamenlijke doelen; 

SAP 3.3: Offertes registreren )» Eventueel aanvraag van offertes; 
' SAP 3.5: Correspondentie ::» Tijdsplanning. 

-
SAP 3.6: Aanvraagoverzicht 

SAP 6.3: Print productspecificaties 

~ AIOV leveranciersvoorwaarden 

~ Gunningscriteria Selecteren ::» Selectie van partner(s) 

~ Leverancierscriteria 

~ Inkoopgesprek Vormen )» Partnerovereenkomst 

~ V&G-deelplan OA 
)» Samenstelling/taakverdeling projectteam; 
)» Besluitvorming kosten- en 

~ Index partnershipovereenkomst opbrengstenverdeling ; 

~ Vergaderingen en bijeenkomsten 
)» Eventueel informeren opdrachtgever; 

~ Opstartschema 
)» Eventueel naar buiten uitdragen van de 

partnership; 
SAP 3.3: Bedankbrief aanmaken ::» Afspraken met betrekking tot het 

li!J Do's/dont's bij het vormen van PP onderling communiceren ; 

~Toelichting op budgetvorming 
:» Afspraken met betrekking tot 

vergaderingen en bijeenkomsten; 
~ Toelichting op kosten- en )» Eventueel bedankbrief verzenden naar 

opbrengstenverdeling overige gegadigden. 
Aanvraag offerte 

Offertelaanbod toeleverancier(s) 
Planningen en schema 's 

~ Tussenevaluatie projectpartnership Instandhouden ::» Versterken (vertrouwens)relatie 

~ Vergaderingen en bijeenkomsten 
::» Tussenevaluatie; 
::» Afspraken met betrekking tot 

~ Do's/dont's bij het onderhouden van PP vergaderingen en bijeenkomsten . 

ll!J Toelichting op vertrouwensrelatie 

~ Eindevaluatie projectpartnership Evalueren )» Eindevaluatie 

Toekomstige opdrachten/projecten Verder ::» Vervolgafspraken (optioneel) 
Eindevaluatie ontwikkelen 
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Bijlage 12: Documenten ten behoeve van faciliterende input (website) 
Een aantal documenten dat tot de faciliterende input behoort, is afkomstig van het 
kwaliteitsmanagementsysteem bij Koninklijke BAM Groep NV (BMS). De rest van de documenten 
is zelf gegenereerd, op basis van bronnen. In het volgende overzicht is te zien welke documenten 
afkomstig zijn van het huidige systeem (BMS) en welke speciaal voor dit instrument ontwikkeld zijn . 
Daarna wordt de inhoud van de documenten weergegeven. 

Overzicht bestaande en nieuwe documenten 
Bestaande documenten 

. 

SAP 1.3: Projectgegevens inkoop ~ Leverancierscriteria 

- SAP 1.4: Centraal leveranciersbestand ~ Inkoopplan (concept) 

_SAP 3.5: Correspondentie ~ Inkoopinformatie t.b.v. aanvraag 

_SAP 3.6: Aanvraagoverzicht ~ Inkoopgesprek 

_SAP 4.3: Kleine opdracht ~ V&G-deelplan OA 

_SAP 4.4: Termijnregeling 1!!1 Contractbepalingen 

_ · SAP 4.5: Opdrachtteksten ~ Gunningscriteria 

_SAP 4.6: Koopoverzicht ~ Beoordelingscriteria 

~ SAP 4.9: Inkoopstatusoverzicht ~ Inkoopschema 
...,.; SAP 5.2: Leveranciersbeoordeling 

SAP 6.3: Print productspecificaties 

11 Offertevergelijk Cl AIOV leveranciersvoorwaarden 

Nieuwe documenten 
y, . 

~ Vergaderingen en bijeenkomsten 

~Do's en dont's bij het opzetten van een projectpartnership 

~ Do's en dont's bij het onderhouden van een projectpartnership 

~ Tussenevaluatie projectpartnering 

~ Eindevaluatie projectpartnering 

~ Gunningscriteria 

~ Interne belangen 

~ Leverancierscriteria projectpartnering 

~ Leverancierscriteria inkoopbenaderingen 

~Toelichting op budgetvorming 

~ Toelichting op kosten- en opbrengstendeling 

~ Index partnershipovereenkomst 

~Toelichting op risicomanagement 

~ Inventarisatie risico's 

~Toelichting op vertrouwensrelatie 
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12. 1 Vergaderingen en bijeenkomsten 

Vergadermomenten 

Bijlagen 

Het aantal vergadermomenten hangt af van de aard van het project, de realisatietermijn van zowel 
het project als het projectonderdeel en de behoefte aan bijeenkomsten. Een overzicht van de 
vergaderingen kan er als volgt uitzien: 

i Vergadering Datum 

i Startvergadering 

! 

I ~::~:~~;~~ ...... -0~r~~~t project~~~~~hip -
[-_!-_u-_::-.~-~--~~~-ad_e_ri~--~-... -.... ==-..... -. ___ -+-jw-...... -~-r~~!?~~ _ _ ___ -+-----... - ... - .. -.... -..... --~-.-...... -...... -...... -...................................... _ _ .i 

[ Tussenvergadering · Werkgroep 
i 
Tussenvergadering 

Tussenvergadering 

Tussenvergadering 

Tussenvergadering 

Tussenvergadering 

Tussenvergadering 

Partnershipteam Voor start werkzaamheden 
................... ·- ---J--............... -.. ~ .. - .... . 

Werkgroep 

Na start werkzaamheden 

w_e_rk_g_r_oep _ L_ 

--
. .... .- .... 

I 

-1--

! 

Werkgroep I 
-- .. --------~-- ------------t------ ____ _, 

Partnershipteam i_Na oplevering project 
..... ... '--.. 

I Evaluatievergadering 

Agenda's start- en evaluatievergadering 
Deze agenda's zijn grotendeels afgeleid van de standaard agenda van startvergaderingen 
calculatie binnen BAM Utiliteitsbouw BV én de stappenplannen naar een succesvolle partnership 
die Van der Veen en Boensma (2001) en Partnering Sourcing Ltd (2006) hebben geformuleerd. 

Agenda startvergadering 

Van: 
Aan: 

Datum: 
Plaats: 

CC: 

Project: 
Projectnummer: 

1. Opening 
verslaglegging en distributie 

2. Onderleggers 
uitnodigingsbrief 
bestek en tekeningen 
verslag beleidsvergadering 
projectinformatieblad (bijlage) 
conceptplanning 

3. Onderwerpen 
introductie project 
betrokken partijen (opdrachtgever, architect, adviseurs, onder-/nevenaannemers) 
overbrengen beleid, belang, interesse en motivatie 
vaststellen procedure gezamenlijke rechtspersoon 
vaststellen procedure risicoanalysei-inventarisatie 
vaststellen procedure contractmanagement 
projectbudget en deelbudgetten 
samenstelling projectteam en werkgroep 
kritieke succesfactoren voor bouwtijd en bouwproces 
V&G-plan 
veiligheidsaspecten VGWM 
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kwaliteitsmanagement-plan 
vaststellen planning en bijeenkomsten 
vaststellen soort begroting en programma 
inschrijfdocumenten en samenwerkingsovereenkomst 

4. Volgende vergadering 
vaststellen datum en plaats 

5. Rondvraag en sluiting 
WVTT 
rondvraag 
sluiting 

Agenda evaluatievergadering 

Van: 
Aan: 

Datum: 
Plaats: 

CC: 

Project: 
Projectnummer: 

1. Opening 
verslaglegging en distributie 

2. Onderleggers 
uitnodigingsbrief 
vergader- en bijeenkomstenoverzicht 
planning en realisatie 
begroting en realisatie 
V&G-plan 
kwaliteitsmanagement-plan 

3. Onderwerpen 
evaluatie samenwerking met (overige) betrokkenen partijen 
evaluatie project 
vaststellen financieel resultaat project 
evaluatie V&G-plan en realisatie 
evaluatie kwaliteitsmanagement 
evaluatie samenwerkingsrelatie 
vaststellen financieel resultaat samenwerking 
evaluatie beoordelingsdocumenten 

4. Vervolg 
haalbaarheid toekomstige samenwerkingen 
gelegenheden voor de toekomst 

5. Rondvraag en sluiting 
WVTT 
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12.2 Do's en dont's bij het opzetten van een projectpartnership 

Zowel tijdens het opzetten als het onderhouden van een projectpartnership zijn er handelingen die 
u beter wel en beter niet kunt doen. Hieronder staat zodoende een aantal do's en dont's bij het 
opzetten van een projectpartnership. 

Deze do's en dont's (doen en laten) zijn herleid van een onderzoek van NAP/DAGE (Put, 1999). Dit 
onderzoek betrof allianties in de petrochemische industrie, maar hebben wel degelijk veel overlap 
met projectpartnerships in de utiliteitsbouw. De voorbeelden uit de petrochemische industrie 
betreffen demand-driven projectpartnerships en verschillen dus qua aard en doelstelling met, de 
voor BAM Utiliteitsbouw BV relevante, supply-driven projectpartnerships. 
Do's bij het opzetten van een projectpartnership 

Kies het liefste partners die u kent van vroegere/bestaande samenwerkingsverbanden/partnerships. 
Als dat niet kan, zoek ze dan tussen bedrijven waarmee u goede zakelijke ervaringen heeft gehad in 
het niet te verre verleden; 
Verzeker u ervan dat het management van elke partner voor de volle 100% achter de partnership 
staat en er ook voor wil vechten; 
Zorg ervoor dat de doelstelling van de projectpartnership duidelijk wordt vastgelegd en goed is 
begrepen en bevestigd door alle partners; 
Regel het opheffen van de partnership alvorens de samenwerking aan te gaan. Dit lijkt prematuur, 
maar ook partnerships gaan mis en als de opheffing dan niet netjes geregeld kan worden, dan bent u 
een heel stel toekomstige partners kwijt; 
Kom overeen wie verantwoordelijk is voor wat. Als men hiermee te lang wacht, hebben partijen vaak 
hun hakken al te ver in het zand om nog terug te kunnen; 
Alle partijen moeten economisch gelijk gemotiveerd zijn en het gevoel hebben allemaal goed 
behandeld en bedeeld te worden; 
Neem alle partners tegelijk in de partnership. Dit voorkomt veel tijdverlies door telkens weer nieuwe 
partners te moeten identificeren en binnen te praten ; 
Begin een partnership zo vroeg mogelijk . De charme van een partnership is juist het samenwerken, 
de opdrachtgever hoeft dus niet eerst een volledig uitgewerkt pakket van eisen klaar te hebben. Dat 
kan ook in partnershipverband en veel effectiever; 
Leg werkprocessen en systemen die gezamenlijk zullen worden toegepast op voorhand vast. ledere 
partner heeft hiervoor ongetwijfeld een goede oplossing, maar de partnership moet een voor 
iedereen geldende oplossing hebben; 
Zorg ervoor dat de kostenstructuur van alle partners duidelijk is en geaccepteerd wordt; 
Probeer een contractvorm te hebben die de doelstelling van de partnership ondersteunt in plaats van 
tegenwerkt. Dit geldt vooral voor 'incentive en penalty' systemen; 
Voor de sleutelposities in de partnership is attitude meestal belangrijker dan kennis; 
Als een stuurgroep noodzakelijk wordt geacht laat dan alle partijen daar deel in nemen. 

Dont's bij het opzetten van een projectpartnership 

Als er sprake is van kosten- en opbrengstendeling, kies dan niet voor financieel zwakke partner(s); 
Ga niet in zee met partners die te veel overlappende expertise hebben. De kans is groot dat er op de 
lange duur onenigheid ontstaat over wie welke taak gaat doen; 
De cultuur van de partners moet redelijk op elkaar zijn afgestemd. Men moet in dit verband denken 
aan zaken als ethiek, arbeidsrelaties, managementstijl, waarden et cetera; 
Maak de partnership niet te groot. Hoe minder partners hoe beter. 

12.3 Do's en dont's bij het onderhouden van een projectpartnership 

Zowel tijdens het opzetten als het onderhouden van een projectpartnership zijn er handelingen die 
u beter wel en beter niet kunt doen. Hieronder staat zodoende een aantal do's en dont's bij het 
opzetten van een projectpartnership. 

Deze do 's en dont 's (doen en laten) zijn herleid van een onderzoek van NAP/DAGE (Put, 1999). Dit 
onderzoek betrof allianties in de petrochemische industrie, maar hebben wel degelijk veel overlap 
met projectpartnerships in de utiliteitsbouw. De voorbeelden uit de petrochemische industrie 
betreffen demand-driven projectpartnerships en verschillen dus qua aard en doelstelling met, de 
voor BAM Utiliteitsbouw BV relevante, supply-driven projectpartnerships. 
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Do's bij het onderhouden van een projectpartnership 

Wees open en eerlijk tegen de partner(s). Er is niets zo dodelijk voor partnerships als verborgen 
agenda's en bedrijfsvoering. Wederzijds vertrouwen is van enorm belang; 
Werk (vecht) voor de alliantie alsof het uw eigen bedrijf is, ook en misschien wel het meeste bij 
tegenspoed; 
Stop erg veel tijd in het opbouwen van de teamgeest. En dan nog meer en nog meer .......... ; 
Laat het belang van de partnership altijd boven dat van uw bedrijf gaan. Dit is vooral het belang bij de 
keuze van personeel, werkmethodes en systemen; 
Meld problemen onmiddellijk aan de partner(s). Het zal veel eenvoudiger zijn om ze gezamenlijk op 
te lossen dan als individuele partner. Dit helpt ook om de saamhorigheid te vergroten; 
Besteed veel aandacht aan communicatie. Alle partners moeten goed en tevens gelijk op de hoogte 
worden gebracht. 

Dont's bij het onderhouden van een projectpartnership 

Vorm geen groepjes binnen de partnership, dat is heel slecht voor de teamgeest; 
Gebruik de partnership niet alleen om voor uw bedrijf vervolgopdrachten te krijgen. Dit is dan 
waarschijnlijk uw laatste deelname in een partnership; 
Voorkom een beschuldigende cultuur. Als een partner te vaak en te veel problemen voor de 
partnership maakt is het aan de andere partner(s) deze partner te helpen in plaats van te 
beschuldigen; 
Heb geen onderonsjes met de opdrachtgever of andere betrokken partijen; 
Voorkom een mentaliteit van "penny wise" en "pound foolish". 

12.4 Gunningscriteria 

Of een bepaalde toeleverancier opdracht krijgt voor het leveren en/of monteren van 
producten/diensten, wordt bepaald aan de hand van een aantal criteria. Hier komen de criteria aan 
bod die betrekking hebben op de offerte van de toeleverende partij. 

De volgende gunningscriteria zijn ontleend aan de gunningscriteria die SenterNovem (2006) en 
Aanbestedin enonline (2006) hanteren bij het gunnen van projecten aan leveranciers. 

Algemene criteria 

--1 
Onderdelen 

[ Vold~~~a~n eisenb~~Ï~k -·- --···· 

Technische criteria 

~erdelen 
l Certifi~~;i~~ ~;~d~~~ (kwaliteitsborgi~~) = + 
l_?~~de_rh_o~9~~~-pa_li_n~ .. __ .. L ... 

. -·1 

I ~=~~~:::;~:::~hrijv;og_ vao hel pcod"ct 
Functionele omschrijving van het product 

Commerciële criteria 

l ········ """""" =~~-=----· ·····-··· _· ~ = ~~~~=~=--- ···········l··. 
Kosten van de te leveren producten/diensten 

Onderdelen 

---+--
Opbouw van de kosten 

' ....... .,. 

Prijszekerheid 
- i 

Kortingen 

• yYi;~=~n mom~t~~~b~t~li~~··············· "-·---~ =~- =r--.--. . ........ - .... . ----- ·············-····· - ······················· · ························· · ·-~·· ·===~~ 
I F~~t~ur afhandeling 
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[_Le_v_ert_ij_d -·-------------+-[ __________ ··- _-····_·······_-·-····_· ··-_-·_·· ···· ··_·· ··· · · ·--··------ ~ 

~-~-?~_t_e~van altern~~~~ven _ L_ ............... ...J 
Logistieke criteria 

!--······ · -·-·-·--~-·-· · ..... ·······-----·--------

Onderdelen 

Afleveringsmoment 

1 
Afleveringspiek 

................ .................... . _____________ _ 

-- .... ---·- ·-···- - - ------------------1 
1 Logistieke ~fhandeling leveran~ier_ ---··-··· 

[Aantal leveringen 

Hoeveelheid per levering 

I Horizontaal en verticaal transport 
I .. .. 

Juridische criteria 

[ Onderdele~-- _ ·· ···- ··· 
epicontract 
........................................................... "" ·· ·-·-·· ' """''''''' '''''' 

mene inkoopvoorwaarden (AIOV) 
- - ~ - -

__ L 

~~ 

I 
··· · !- ····························--···- ··· 

l_ 

12.5 Interne belangen bij een partnership 

--··-·----I 

i 

I 

-1 

Het volgende overzicht van soorten belangen is afkomstig van motieven om te partneren van 
WIk H (2003) a eren ampson 

Financiële belangen 
Deze belangen hebben betrekking op de versterking van de economische en financiële prestaties van een 
onderneming. Voorbeelden zijn : 

- het verhogen van de winstgevendheid; 
- het versterken van de financiële positie op de markt; 
- het bereiken van kostenbesparingen en kostenverlagingen. 

Technologische belangen 
Technologische belangen hebben voornamelijk betrekking op: 

- het toegang krijgen tot nieuwe informatietechnologiën; 
- het verkrijgen van kennis; 
- het komen tot innovaties op product- en procesniveau . 

Management belangen 
Managementbelangen hebben betrekking op: 

- het verbeteren van de relatie tussen klant en leverancier; 
- het simplificeren van de organisatiestructuur; 
- het verdelen van bevoegdheden en verantwoordelijkheden . 

Strategische belangen 
Strategische belangen hebben betrekking op: 

- het behouden van de marktwaarde van de onderneming ; 
- het verdedigen of expanderen van de marktwaarde van de onderneming . 

12.6 Leverancierscriteria projectpartnering 

Of een bepaalde toeleverancier opdracht krijgt voor het leveren en/of monteren van 
producten/diensten, wordt bepaald aan de hand van een aantal criteria . Hier komen de criteria aan 
bod die betrekking hebben op de toeleverende partij zelf. 

De criteria die aangeven in of leveranciers al dan niet aanvaardbaar zijn, zijn afkomstig van de 
huidige toelichting van het inkoopproces in het kwaliteitsmanagementsysteem van BAM 
Utiliteitsbouw BV. 
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Aanvaardbare toeleveranciers 
Alle leveranciers (crediteuren) van de voorgaande 3 kalenderjaren, waartegen geen gegronde 
bezwaren bestaan, zijn aanvaardbaar en zijn opgenomen in het SAP-bestand "leveranciers". 

Toevoegen/verwijderen 
Aan deze lijst kunnen worden toegevoegd : 

nieuwe leveranciers, aanvaardbaar volgens de aanvaardbaarheidscriteria; 
leveranciers die onvoldoende prestaties hebben geleverd maar verbeteringen kunnen aantonen; 

Van deze lijst worden geschrapt (na overleg I overeenstemming met de (regio)directie en inkoop): 
leveranciers met onvoldoende prestatie. 

Aanvaardbaarheidscriteria 
Leveranciers zijn aanvaardbaar: 

door het verstrekken van een bedrijfsprofielschets; wanneer deze profielschets geen informatie bevat 
die twijfel oproept, zal de betreffende informatie in het bestand worden gezet en de leverancier als 
aanvaardbaar worden beschouwd; 
als de leverancier is gecertificeerd overeenkomstig ISO 9001 door een erkende autoriteit (en tevens 
VCA indien het een onderaannemer betreft); 
als de leverancier in het bezit is van één of meer productcertificaten, verstrekt door een erkende 
autoriteit; 
als de leverancier in de afgelopen 2 jaar minstens 1 opdracht naar tevredenheid heeft 
gecompleteerd. 

Oe uitsluitingscriteria, financiële en economische criteria, technische criteria en algemene criteria 
zijn afkomstig van SenterNovem (2006) en Aanbestedingenonline (2006) . Oe partnershipcriteria , in 
het verlangde van de eerste vier criteria, komen voort uit dit onderzoek. 

Uitsluitingscriteria 

~~~!~-~~ vragen/onde':\t"~r~~~·····-- ............. -....... -..... -.. - ... -...... -.... -.. -----'I'J_a_/n_e_e_/_o_p_m_e_r_k_in-g- ... -... -.... -...... -.... - .. -.... ... .... .. -] 

I 

;j~~~~~i~~~~~~~~~:~!:~~~::~~~-:-:::~el~geo? t-= . _ - · ... .. _ 
. verzekeringsbijdragen? +- I 
[o~derhoudt de leverancier banden met criminele o-f -- . -------- I 
i maatschappelijke onaanvaardbare organisaties? 1 , ___________________ _ 
[ Heeft de leverancier in het verleden valse verklaringen afgegeven? i 
~-~~- d~ leverancier ingeschre~~n bij de ka~e;~an ko~~~~--~-d~_-1_? , 

, Heeft de leverancier de beroeps- of algemene moraal aangetast? 
............ 

Financiële en economische criteria 

Kritieke vragen/onderwerpen 

Is er inzicht in de continuïteit van het bedrijf? 

i Orderportefeuille en te verwachten wijzigingen 
' - I 

Ja/nee/opmerking 

l B~:~?~i~~!= en verlie~rekening __ _______ _ 

' Beeld balans, solvabiliteit, liquiditeit 

Accountings- en calculatiesystemen 
-~-

Bankverklaringen 

Is het betalingsgedrag van de leverancier goed? 

Is de opdrachtgever afhankelijk van dit bedrijf? 
l . .. .. .................................... .. 

Technische criteria 

I Kritieke vragen/onderw~~~~n .. .............. _ 
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' -
Heeft het bedrijf kennis op relevante werkterreinen? i 

~j:re~~~f~~~::: vaoao~:=:~:Ï~··Ïe~~rl~~-~~? ------ _-_-_-_----~r-· --------- ...... ......... , ... _ 
- -·-··---- ---·- . 

Zijn er monsters, beschrijven van de te leveren producten/diensten? 1 

Heeft het bedrijf patenten, octrooien of licenties? 

~-H-o-e~~~i be-s-te-;dÏ~e ~~~~~~~~Ï~r ~~n R~~~~~~h-~-n Develop_m_e_n_t_?_-·_···_lc--------·--·~~~=-· ·· __ 

--- -- -- ···· ··-----·---- -------

.

1 

Op welke wijze is de overdracht van kennis binnen het bedrijf 
gewaarborgd? 

' Welke visie heeft het management op het kwaliteitsbeleid en hoe 1 
~?rdt dit gewaar?_:>~~d? . -··· ··········································· ·······-------------+-- ___ _ _ _: 

I Hoe is de opbouw van het perso~~el~bestand? __ ~ 

' Levert de communicatie problemen op (tijd/taal/inzichten)? : --

Is er een kwaliteitswaarborgingssysteem (ISO)? 
' ZiJ~~~~;rtificaten van be~~~gd;·i~~t~~t i-~~ -(k;;;~liÏ~ iÏ~-b-or-ging)? ···- ..... ............... - ······················-·····-·-··· --, 

~?'~?e.n~: !:r?du_c_tiec~p~-~ite._i!? _ - ···- -- ------- ---····· .... ··---- ___ ······---------- ···-·-··-··--·-l· 
l 's er inzicht gegeven in de productieomgeving en de wijze waarop 

~~=-~~ -i ~~e.~i~ht? - - .. - - ···· - ....... . - -· --- ...................... ····- ··- -

Algemene criteria 

Kritieke vragen/onderwerpen Ja/nee/opmerking 
... . .. .................... ... .. ·- ------

Is de productie van het bedrijf milieuvriendelijk? 

Heeft het een gecertificeerd milieusysteem? 

[ Bezit het de noodzakelijke vergunningen? 
[ L:;~;rt het bed~ijf tijdig? ..... - ......... ··············································· - . 

Partnershipcriteria 

-·········· .. .. 

. . - ...... ·-

r 

1 K~~t!~ke vragen/onderwerpen [ Ja/nee/opmerking 

l is er interesse in een langdurige relatie? I 
r Stelt het bedrijf zich flexibe-l -;;~? (~~~~~~~end en probleemoplossend -
I vermogen) 
L 

1 Heeft het bedrijf competente personen in haar organisatie? 

: Hoe zijn de samenwerkingen met dit bedrijf tot nu toe verlopen? 
-----'--

Heeft het bedrijf voldoende kennis? J 
r·· ·····························-··· ·-··-····· · ········ ··-··------
Heeft het bedrijf voldoende ervaring met samenwerkingsrelaties? 

12.7 Leverancierscriteria inkoopbenaderingen 

- - . 

..... ... -1 

Of een bepaalde toeleverancier opdracht krijgt voor het leveren en/of monteren van 
producten/diensten, wordt bepaald aan de hand van een aantal criteria. Hier komen de criteria aan 
bod die betrekking hebben op de toeleverende partij zelf. 

De criteria die aangeven in of leveranciers al dan niet aanvaardbaar zijn, Zijn afkomstig van de 
huidige toelichting van het inkoopproces in het kwaliteitsmanagementsysteem van BAM 
Utiliteitsbouw BV. 

Aanvaardbare toeleveranciers 
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Alle leveranciers (crediteuren) van de voorgaande 3 kalenderjaren, waartegen geen gegronde 
bezwaren bestaan, zijn aanvaardbaar en zijn opgenomen in het SAP-bestand "leveranciers". 

Toevoegen/verwijderen 
Aan deze lijst kunnen worden toegevoegd: 

nieuwe leveranciers, aanvaardbaar volgens de aanvaardbaarheidscriteria; 
leveranciers die eerder wegens onvoldoende prestatie zijn afgevoerd maar verbeteringen kunnen 
aantonen. 

Van deze lijst worden geschrap (na overleg I overeenstemming met de (regio)directie en inkoop): 
leveranciers met onvoldoende prestatie; 

Aanvaardbaarheidscriteria 
Leveranciers zijn aanvaardbaar: 

door het verstrekken van een bedrijfsprofielschets; wanneer deze profielschets geen informatie bevat 
die twijfel oproept, zal de betreffende informatie in het bestand worden gezet en de leverancier als 
aanvaardbaar worden beschouwd; 
als de leverancier is gecertificeerd overeenkomstig ISO 9001 door een erkende autoriteit (en tevens 
VCA indien het een onderaannemer betreft); 
als de leverancier in het bezit is van één of meer productcertificaten, verstrekt door een erkende 
autoriteit; 
als de leverancier in de afgelopen 2 jaar minstens 1 opdracht naar tevredenheid heeft gecompleteerd. 

De uitsluitingscriteria, financiële en economische criteria, technische criteria en algemene criteria 
zijn afkomstig van SenterNovem (2006) en Aanbestedingenonline (2006). 

Uitsluitingscriteria 

r· ... - ... - .... -
i Kritieke vragen/onderwerpen 

i Is het faillissement van de leverancier aangevraagd? 

1 Heeft de leverancier voldaan aan betalingen van de belastingen? 

i Is de leverancier in surséance van betaling? 

fH~~ft d~- le~era~cie~ voldaan aan betaling van sociale 
I ~~rzekeringsbijdragen? 

- - ·····-·---·-- -····---· ---------
; Onderhoudt de leverancier banden met criminele of 
· maatschappelijke onaanvaardbare organisaties? 

I 

T 
' -! 

! 
·······l 

! 

! 
I 

-i 
! 

; 

i H~~ft d~l;~~;~n~i~~~ het~~~l~d~n valse verklaringen afgegeven? T --- i 

I 
l is de leverancier ingeschreven bij de kamer van koophandel? l 

i Heeft de leverancier de beroeps- of algemene moraal aangetast? ! 

....................... ······-·- -· .................. _ . .............. __ .... .. ........... _1 

Financiële en economische criteria 

J Kritieke vragen/ond~rwerpen 
i Is er inzicht in de continuïteit van het bedrijf? 

I Orderportefeuille en te v~rwacht:n wijzigingen 

Beeld winst- en verliesrekening 

I Be~ldbala~~. -;-~l~abiliteit, li~~idit~rt-· -

Accountings- en calculatiesystemen 
~ Ban~~~;kl~~~ - ······· ·········· ···· - . 

Is het betalingsgedrag van de leverancier goed? 

~ ~~de o~d;~chig~~~~-~fh~~k~liJ~--~an ditb~d~f? 

Technische criteria 
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~a/nee/opmerking 

-L ··-.. ·-·- -- i 
I 

J 
_I 

;-- -------------; 

. j~_al_nee/~pi'Jl~~~i~~ ···············-- _j 
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--·"·• 
Zijn er referenties aanwezig? 

Is er een lijst met voornaamste leveringen? i ______ , .............. .-< 

. Zijn er monsters, beschrijven van de te leveren producten/diensten? I 
: -----------~--------------------~ 
I Heeft het bedrijf patenten, octrooien of licenties? 

1-Hoeveel besteedt de leverancier aan Research en Development? 

1-o~ welke wij~e is d~~~-erdr~-;t- ~~~k~~~i~ bi~~enh~t b~d;iJf 
·+- -·-----............................. .. - .... . ....... .! 

I 

i gewaarborgd? 

I Welke visie heeft het mana~ement op het kw;liteitsbeleid en hoe 
1-':"'ordt dit gewaa_r_bo_r_g_d_? ________ _ 

Hoe is de opbouw van het personeelsbestand? 
....... - ·-·-·-·----.. .... .. -.................... ·---.... -----------.... ----- ... --..1 

Levert de communicatie problemen op (tijd/taal/inzichten)? 

Is er een kwaliteitswaarborgingssysteem (ISO)? 

Zijn er certificaten van bevoegde instanties (kwaliteitsborging)? i 
-" "'\ 

Is er voldoende productiecapaciteit? 

lis er inzicht gegeven in de productieomgeving en de wijze waarop 
deze is ingericht? 

····· . ..•. ------·-· ... ----· ············-··········· .... ... ... ··············- ··· ....... . ........ . 

Algemene criteria 

1,-... . ................................................. -
Kritieke vragen/onderwerpen 

l is de producti~~~~ het bedrijf ~ilieuvriendelijk? I 
············ -··----

; Heeft het een gecertificeerd milieusysteem? 
----

, Bezit het de noodzakelijke vergunningen? 
T ··································----

Levert het bedrijf tijdig? 

12.8 Toelichting op kosten- en opbrengstendeling bij partnerships 

-

Volgens Broome (2002) zijn er drie manieren om kosten- en opbrengsten te delen bij partnerships. 
De keuze hangt af van het al dan niet hanteren van winstpercentages tijdens de budgetvorming: 

1. beloning naar rato met vooraf bepaalde opslagen en winstpercentages; 
2. beloning naar rato zonder vooraf bepaalde opslagen en winstpercentages; 
3. beloning met een vaste vergoeding. 

Zonder win stopslagen Met winstopslagen 

Gezamenli jke 

PrOlectbudp.t 
winstreserve 

Prole,lbudget Kosten+ 
c winstopsl~·g A 

Kosten partij A ·' 

-~ 
·. ~~~; ' 

,c. " ·.· 

Kosten• 
Kosten pattil B winst<lpstaa B 

Figuur B-15: Twee mogelijkheden voor de opbouw van het budget 

Ad 1 Beloning naar rato met vooraf bepaalde opslagen en winstpercentages 
Bij een gezamenlijke inbreng met vooraf bepaalde opslagen en winstpercentages brengen de 
projectpartners ieder hun (totale) kosten in. Deze post bestaat uit geleverde materialen en diensten 
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(directe kosten) aangevuld met overheadkosten en onkostenvergoeding (indirecte kosten). 
Daarnaast wordt er een winstpercentage overeengekomen. Dit percentage is niet het resultaat van 
onderhandelingen, maar wordt bepaald door de behaalde winst van de afgelopen jaren te bekijken 
en hier een gemiddelde van te nemen. Het aantal jaren waarop het gemiddelde percentage wordt 
bepaald, is ten minste vijf jaar. 
Voor een onderneming die te maken heeft met onderaannemers, zoals een bouwonderneming, 
dient men bij het bepalen van dit percentage wel goed op te letten . Immers een bouwonderneming 
heeft naast haar eigen directe kosten , zoals arbeids- en calculatiekosten , te maken met kosten 
voor onderaannemers en leveranciers. De bouwonderneming hanteert vaak een winstpercentage 
over het gehele project, terwijl het winstbedrag eigenlijk vergeleken moet worden met de eigen 
kosteninbreng . Het maakt in principe niet uit over welk bedrag een bouwonderneming haar 
winstpercentage bepaald, mits men maar inziet waarom bepaalde winstpercentages soms veel van 
elkaar (lijken te) verschillen . 
Als de partnership uiteindelijk binnen budget blijft, dan worden de besparingen naar rato van ieders 
inbreng verdeeld. Mocht er echter sprake zijn van een kostenoverschrijding, dan worden de 
verliezen verdeeld naar rato van ieders inbreng. Het budget dat overblijft kan dus als extra winst 
worden beschouwd. 

Figuur B-16: Opbouw van kosten en winstpercentages 

Wi nstdeel part ij A:>')% totale projeclkcul t fl 
Wi nstdeel pJr!lj A • ) •k, ~lgen ko ~ len 

%eigen kostt>rl >1"' totale proj1Htkosten 

Pa,lijE 

l"brtRI partiJ A 
(lrtillaiDr) 

% tota le kosten A u % eigen koslen B 

%eigen kosten A -% eigen kosten B 

Winstde-el partij B • > ~eigen koste n 

Ad 2 Beloning naar rato zonder vooraf bepaalde opslagen en winstpercentages 
Bij een gezamenlijke inbreng zonder vooraf bepaalde opslagen en winstpercentages brengen de 
projectpartners ieder hun totale kosten, exclusief winst, in. Deze post bestaat uit geleverde 
materialen en diensten (directe kosten) aangevuld met overheadkosten en onkostenvergoeding 
(indirecte kosten) . Dit betekent dat sec de gemaakte kosten in rekening worden gebracht. 
Als de partnership uiteindelijk binnen budget blijft- en dat ligt bij een dergelijke regeling eerder voor 
de hand dan in het eerste geval - dan worden de besparingen naar rato van ieders inbreng 
verdeeld . Op dat moment zal pas blijken in hoeverre de opbrengsten overeenkomen met de 
gemiddelde winstpercentage van de onderneming. 

Kostenverdeling met een vast 

vergoed i ngspercentage 

Act uele kos ten 

Vergoeding 

met vast % 

Actuele 

kosten 

Kostenverdeling met een vaste 

vergoeding 

Actuele kosten 

Figuur B-17: Twee soorten kostenverdelingen (Broome, 2002) 

Ad 3 Beloning met een vaste vergoeding 
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Een derde mogelijkheid is het werken met een vaste vergoeding . Dit betekent dat de partners 
vooraf afspraken maken omtrent de vergoeding voor werkzaamheden. Eigenlijk is dit een methode 
waar niet echt sprake is van kosten- en opbrengstendeling , maar toch voordelig kan uitwerken. 
Immers, het voordeel van deze systematiek is dat de partner(s) gebaat is bij lagere kosten en een 
snellere oplevering. Het nadeel hiervan is echter dat de initiërende partij op (andere) kosten kan 
worden gejaagd, wegens de (hoge) snelheid van de werkzaamheden. 

Verdeelsleutel 
Het delen naar rato van elkaars inbreng betekent dat het budget naar de verhouding in de totale 
projectkosten wordt verdeeld . Is er bijvoorbeeld sprake van een situatie waarin partij A een inbreng 
heeft van 80% en partij B een inbreng van 20%, dan ligt het voor de hand om ook het uiteindelijke 
resultaat te verdelen volgens deze verhouding. Maar ook hier geldt dat er andere afspraken 
mogelijk zijn. 

12.9 Index partnershipovereenkomst 

Hieronder is een index van het contract voor een projectpartnership te zien. Deze index is afgeleid 
van het PPC 2000 contract (Association of Consultants Architects ltd, 2003). Het is een voorbeeld 
van de wijze waarop een contract voor een projectpartnership kan worden opgezet. Voor eventuele 
toepassing in de praktijk dient het concept getoetst en gewijzigd/aangepast te worden aan de 
omstandigheden van het geval. Dit dient steeds door deskundige juristen te worden gedaan. 

Index contract 
1. Bepalingen projectpartnership: 

1.1. Partnershipcontract; 
1.2. Samenstelling partnership; 
1.3. Rolverdeling en verantwoordelijkheden ; 
1.4. Definities ; 
1.5. Consultancydiensten; 
1.6. Ontwerp- en adviesdiensten . 

2. Partnershipdocumenten: 
2.1. Partnershipdocumenten: 

>- Bereidheidsverklaring; 
>- Projectovereenkomst; 
>- Contractperiode; 
~ Rechtspersoon/-personen; 
>- Startdatum samenwerking; 
~ Projectinstructies; 
~ Projectverzoek; 
~ Prijsvorming; 
~ Consultancybureaus; 
>- Vergoedingsregeling consultantdiensten ; 
>- Kritieke succesfactoren (KSF-en); 
>- Aanvullingen/wijzigingen op het partnershipcontract; 

2.2 . Taakverdeling en onderlinge relaties ; 
2.3. Waarde en toepassing van de partnershipdocumenten ; 
2.4 . Verantwoordelijkheid van de partnershipdocumenten ; 
2.5. Aanvullingen op de partnershipdocumenten ; 
2.6. Importantie partnershipdocumenten. 

3. Communicatie en organisatie: 
3.1. Gezamenlijke uitwisseling van documenten/informatie; 
3.2. Wijze van communiceren; 
3.3. Samenstelling werkgroep; 
3.4 . Verantwoordelijkheden werkgroep; 
3.5. Bijeenkomsten van de werkgroep; 
3.6. Beslissingen/bevoegdheden van de werkgroep; 
3.7. Tijdig informeren waarschuwen; 
3.8. Partnershipbijeenkomsten en beslissingen/bevoegdheden; 
3.9. Belanghebbende partijen; 
3.1 0. Detachering en uitwisseling van personeel ; 
3.11. Registratie. 
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4. Doelstellingen partnership: 
4.1. Doelstellingen van de partnership: 

~ Samenwerken op basis van vertrouwen, eerlijkheid, betrouwbaarheid . De opdracht om 
gezamenlijke doelen te accepteren en een begrip te hebben voor elkaars situatie, 
normen en waarden en doelstellingen; 

~ Opleveren van de gevraagde ontwerpen, planningen , prijzen en toelevering van 
producten/diensten voor het project; 

~ Innovatief participeren , hogere efficiëntie, adequate kostenbeheersing , effectieve 
productiemethoden en het terugbrengen/minimaliseren van verspillingen; 

~ Opleveren van het project binnen de gestelde tijd, begrootte budget en kwaliteitseisen; 
)> Continue meetbare verbeteringen op verschillende gebieden (zie KSF-en) ; 
)> Nakomen van verplichtingen aan medewerkers en betrokken partijen bij het project; 
~ Elk andere doelstelling geformuleerd in de partnershipovereenkomst 

4.2. Targets van de partnership: 
)> Reduceren van totale en life-cycle kosten; 
~ Reduceren van ontwerp-, toeleverings-en uitvoeringstijden; 
~ Reduceren van gebreken en afwijkingen ; 
~ Reduceren van (bedrijfs)ongevallen ; 
~ Verhogen van de voorspelbaarheid; 
~ Verhogen van de productiviteit; 
~ Verhogen van de omzet en winstaandeel; 
~ Verhogen van de kwaliteit; 
~ Verhogen van de duurzaamheid ; 
~ Elk andere target geformuleerd in de partnershipovereenkomst 

5. Klantvertegenwoordiger en partnershipadviseurs : 
5.1. Taken van de klantopdrachtgever; 
5.2. Verantwoordelijkheden van de klantopdrachtgever; 
5.3. Bevoegdheden van de klantopdrachtgever; 
5.4. Instructies aan (technische) adviseurs; 
5.5. Bezwaarschriftenprocedure voor adviezen/berekeningen ; 
5.6. Bezwaarschriftenprocedure voor instructies; 
5. 7. Partnershipadviseur; 
5.8. Plaatsvervangend partnershipadviseur. 

6. Partnership- en projectplanning(en) : 
6.1. Tijdsplanning partnership; 
6.2. Totstandkoming en ontwikkeling van de projectplanning; 
6.3. Oplevering in fases; 
6.4. Bouwplaatsbezetting en toegang tot de bouwplaats; 
6.5. Overeenkomsten met de projectplanning(en) ; 
6.6. Versnel- en uitstelbepalingen; 
6.7. Updaten van de projectplanning(en) . 

7. Gezondheid , veiligheid, staat van bouwplaats en welzijn van medewerkers: 
7.1. Milieubepalingen; 
7.2. Veiligheids-en gezondheidsplan (V&G-plan); 
7.3. Vaardigheden, kwalificaties en ervaring van medewerkers; 
7.4. Persoonlijke verantwoordelijkheden ; 
7.5. Vervangen van personen; 
7.6. Trainings- en opleidingsprogramma. 

8. Ontwerp- en procesontwikkeling: 
8.1. Ontwikkeling van het ontwerp(proces); 
8.2. Bijdragen aan het ontwerp(proces); 
8.3. Voorlopig ontwerp; 
8.4. Schetsontwerp en alternatieve oplossingen/verbeteringen ; 
8.5. Ontwikkeling van de ontwerpen; 
8.6. Ontwerpspecialisten ; 
8.7. Definitief ontwerp; 
8.8. Onderzoek en investeringen; 
8.9. Goedkeuringen; 
8.10. Ontwerpen na start werkzaamheden; 
8.11 . Budget; 
8.12. Begrotingen/calculaties en verantwoordelijken ; 
8.13. Goedkeuring en commentaar; 
8.14. Planningen en verantwoordelijken; 
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8.15. Bezwaren vanuit de constructeur; 
8.16. Ontwerpen als partnershipdocumenten; 
8.17. Bijeenkomsten ontwerpteam. 

9. Industriële en intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) 
9.1. Schending van intellectuele eigendomsrechten ; 
9.2. Licenties voor gebruik en kopiëren; 
9.3. Verplichtingen voor het gebruik van ontwerpen en documenten; 
9.4. Eigendom van documenten/stukken. 

10. Toelevering van producten en diensten: 
1 0.1. Relaties met ontwerp- en adviesdien sten; 
1 0.2. Ontwerpers en adviseurs als partner(s); 
1 0.3. Voorkeur(keuze)leveranciers; 
1 0.4. Analyse van de ondernemingen ; 
1 0.5. Marktverkenning; 
1 0.6. Tenderprocedure toeleveranciers; 
10.7. Selectiecriteria; 
10.8. Maximale bijdrage van toeleveranciers; 
1 0.9. Contracten voor toeleveranciers; 
10.1 0. Toeleveranciers volgens opgave opdrachtgever; 
1 0.11 . Verantwoordelijkheden van toeleveranciers; 
1 0.12. Beëindiging van toeleveringscontracten; 
1 0.13. Instructies voor toeleveranciers. 

11. Toeleveringsovereenkomsten voor omvangrijke projectonderdelen : 
11.1. Aankondiging toeleveringsovereenkomsten omvangrijke projectonderdelen; 
11.2. Overzicht van toeleveringsovereenkomsten omvangrijke projectonderdelen; 

Bijlagen 

11.3. Overeenkomsten voor omvangrijke projectonderdelen overeenkomstig normale specialistische 
toeleveringsovereenkomsten . 

12. Kosten en begroting: 
12.1. Vergoedingsregeling voor constructieve adviesdiensten ; 
12.2. Betalingen in de pre-contractfase; 
12.3. Begroting in overeenstemming met het budget; 
12.4. Winstdeling, algemene bedrijfsuilgaven en bouwplaatskosten; 
12.5. Begroot aandeel arbeidskosten en benodigde adviesdiensten; 
12.6. Kosten van reeds uitgevoerde arbeid en benodigde ontwerp- en adviesdiensten; 
12. 7. Kosten van overige ontwerp- en adviesdiensten; 
12.8. Kortingsregelingen; 
12.9. Onvoorziene kosten; 
12.1 0. Besparingen en toegevoegde waarde. 

13. Motieven: 
13.1. Individuele motieven; 
13.2. Motieven met betrekking tot kostenbesparingen en toegevoegde waarde; 
13.3. Overeenkomsten/besluiten in de pre-contractfase; 
13.4. Activiteiten in de pre-contractfase; 
13.5. Besparingen in relatie tot de KSF-en; 
13.6. Opbrengsten voor derden. 

14. Werkcondities: 
14.1 . Staat van de bouwkavel ; 
14.2. Uitgangssituatie bouwkaveL 

15. Bouwwerkzaamheden: 
15.1. Aanvang werkzaamheden; 
15.2. Officiële startdatum; 
15.3. Constructeur op de bouwplaats; 
15.4. Eigendom van materiaal en materieel. 

16. Kwaliteit en omgeving: 
16.1. Vereiste kwaliteit van het opgeleverde project ; 
16.2. Toepasselijkheid van (NEN)normen; 
16.3. Kwaliteits management systeem; 
16.4. ISO-certificering; 
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16.5. Omgevingsgevaren en extreme (weers)omstandigheden. 

17. Verandering van teamsamenstelling : 
17.1. Voorgestelde veranderingen in de teamsamenstelling; 
17 .2. Veranderingen in de teamsamenstelling opgelegd door de opdrachtgever; 
17.3. Verandering van ontwerp- en adviesdiensten; 
17.4. Evaluatie van voorgestelde veranderingen in de teamsamenstelling; 
17.5. Noodzakelijke veranderingen in de teamsamenstelling; 
17.6. Minimaliseren van tegenstrijdigheden ; 
17.7. Veranderingen van consultancydiensten. 

18. Risicomanagement 
18.1. Risicomanagement; 
18.2. Constructieve risico's ; 
18.3. Overschrijding van planningen ; 
18.4. Registratie van activiteiten; 
18.5. Tijdgerelateerde bouwplaatskosten; 
18.6. Onvermijdbare uitgaven; 
18.7. Overschrijdingen van consultancydiensten; 
18.8. Bouwplaats en afgezet gebied; 
18.9. Aard van de grondbodem; 
18.10. Vertragingen door ontwerp- en adviesdiensten. 

19. Verzekering en beveiliging: 
19.1. Verzekering van het bouwwerk en de bouwplaats; 
19.2. Repareer- en herstelwerkzaamheden; 
19.3. Verzekering voor derden; 
19.4. Productgaranties en schadeloosstellingen ; 
19.5. Verzekering voor omgevingsgevaren; 
19.6. Verzekering voor verborgen defecten; 
19.7. Gehele projectverzekering; 
19.8. Verzekerverplichtingen; 
19.9. Andere vormen van beveiliging. 

20. Betalingsregelingen: 
20.1. Betalingsverplichtingen; 
20.2. Betalingsaanvragen; 
20.3. Taxaties en betalingen voor constructieve adviezen; 
20.4. Onthouding of vermindering van betalingen ; 
20.5. Aanpassen van betalingsregelingen; 
20.6. Niet goedgekeurde taxaties/vergoedingsregelingen; 
20.7. Rente voor te late betalingen; 
20.8. Prijsfluctuaties; 
20.9. Betaling van ontwerp- en adviesdiensten; 
20.1 0. Inspectie en controle van uitgaven; 
20.11 . Verplicht vastgestelde onthoudingen; 
20.12. Betalingen bij oplevering; 
20.13. Slotafrekening; 
20.14 . Niet overeenkomen van slotafrekening; 
20.15. Wanprestaties. 

21 . Oplevering en ondersteuning van diensten: 
21 .1. Berichtgeving van oplevering van werken; 
21.2 . Controle en goedkeuring; 
21 .3. Oplevering in fasen; 
21.4. Herstellen van defecten; 
21.5. Acceptatie van herstelwerkzaamheden; 
21.6. Exploitatie van het opgeleverde project. 

22 . Verplichting tot onderhoud en garanties: 
22.1. Onderhoudsdiensten; 
22.2. Zakelijk onderpand; 
22.3. Garanties van adviesdiensten; 
22.4. Rechten en plichten van derden. 

23. Kritieke succesfactoren (KSF-en) en continue verbeteringen: 
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23.1. KSF-en; 
23.2. Meetbare continue vooruitgang; 
23.3. Voortgangsbeperkingen KSF-en; 
23.4. Evaluatie van de werkgroep met betrekking tot continue vooruitgang; 
23.5. Criteria voor continue vooruitgang; 
23.6. Evaluatie na projectoplevering. 

24. gezamenlijke initiatieven en strategische allianties: 
24.1. Gezamenlijke initiatieven; 
24.2. Strategische allianties. 

25. Algemeen: 
25.1. Uitsluiting van partnership; 
25.2. Benoeming van partner(s) en bereidheidsverklaring; 
25.3. Gehele partnershipovereenkomst; 
25.4. Plichten en rechtmatigheden; 
25.5. Vertrouwelijkheden. 

26. Beëindiging: 
26.1. Beëindiging wegens onvoorziene omstandigheden; 
26.2. Faillissement of surseance van betaling; 
26.3. Breuk van het partnershipteam; 
26.4. Breuk met de constructeur; 
26.5. Breuk met de opdrachtgever; 
26.6. Verzuim of opgave; 
26.7. Consequenties van verzuim of opgave; 
26.8. Ontwerp van het project; 
26.9. VeNangende consultancydiensten; 
26.1 0. Berichtgeving van termijnbeëindiging van ontwerp- en adviesdiensten vanuit de 

opdrachtgever; 
26.11. Berichtgeving van ontwerp- en adviesdiensten vanuit de constructeur; 
26.12. Beëindiging van ontwerp- en adviesdiensten wegens breuk met de constructeur; 
26.13. Andere partner(s) ; 
26.14. Toekomen van rechten en plichten. 

27. Oplossingen voor problemen en het vermijden van geschillen: 
27. 1. Berichtgeving van verschil in inzicht of geschillen; 
27.2. Plan van aanpak voor het oplossen van problemen ; 
27.3. Evaluatie van de werkgroep; 
27.4. Verzoening, bemiddeling of andere alternatieve geschillenregelingen; 
27.5. Berechten van geschillen; 
27.6. Procesvoering en arbitrage; 
27.7. Wetten en rechtspraak; 
27.8. Verjaringstermijn . 

28. Speciale voorwaarden: 
28.1 . Speciale voorwaarden . 

12.10 Toelichting op risicomanagement 

Een risico is het gevaar voor schade of verlies (Van Dale, 2006). Vermande en Spalburg (1 998) 
spitsen zich bij hun definitie van risico toe op risico's binnen projecten: 'Risico is de mogelijke 
negatieve invloed, bedreigingen van onzekere situaties of onzekere toekomstige scenario's of 
gebeurtenissen op projectdoelstellingen'. Het beheersen en sturen van risico's wordt ook wel 
risicomanagement genoemd. Risnet (2006) definieert risicomanagement als: 'Het op een 
gestructureerde manier omgaan met risico's binnen een project. Het doel is om de risico's van het 
project voor wat betreft tijd, kosten, kwaliteit en veiligheid tijdig inzichtelijk maken, zodat deze 
voorkomen of verminderd kunnen worden. ' Kortom: 

Bij risicomanagement inventariseert, kwantificeert en beheerst men risico 's van een project 
met als doel de kans op een succesvol verloop ervan te verhogen (Franken, 2006). 
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Niet het berekenen van risico is het belangrijkste resultaat van risicomanagement, maar het 
risicobewustzijn bij de mensen die betrokken zijn bij het project en het inzicht hebben in het project 
(Risnet, 2006). 

Cyclisch proces 
Risnet (2006) beschrijft risicomanagement volgens een cyclisch proces. Een proces waarbij tijdens 
de verschillende projectfasen steeds dezelfde stappen terug komen. De drie hoofdstappen die 
steeds genomen moeten worden bij risicomanagement zijn het inventariseren van onzekerheden, 
het benoemen en uitvoeren van beheersmaatregelen en vervolgens het evalueren en eventueel 
aanpassen van deze beheersmaatregelen . De belangrijkste aandachtspunten bij 
risicomanagement zijn: 

'betrokkenheid van alle projectmedewerkers, uit de verschillende disciplines en 
verschillende managementlagen;' 
'communicatie over risico's, zowel intern in het projectteam als met alle betrokken partijen;' 
'het inbedden van het risicomanagement in de projectorganisatie.' 

inventariseren 

( ( ( 
2. Beheersmaatregelen 
benoem en en uitvoeren 

'-
\ 

\ 

3. Beheersmaatregelen 

evalueren en aanpassen 

/ 

Projectduur 

Figuur B-18: Cyclisch proces risicomanagement (Risnet, 2006) 

De stappen houden het volgende in: 

1. Inventariseren van onzekerheden 
'Een belangrijke stap in het risicomanagementproces vormt het identificeren van onzekerheden. Dit 
kan op een gestructureerde manier plaatsvinden in een risicoanalyse' (Risnet, 2006). In het 
schema hieronder zijn de belangrijkste onderdelen van een risicoanalyse weergegeven : 

148 

Vaststellen doel 
Voorafgaand aan een risicoanalyse dient men vast te stellen wat precies het doel is: 
'Wat is de ongewenste topgebeurtenis?' 
'Over welke aspecten gaat het, tijd, geld , kwaliteit, veiligheid? ' 
'Wat is de scope van het project?' 
'Welke diepgang en welk detailniveau is voor deze fase gewenst?' 
'Is een kwantitatieve beoordeling van de risico's nodig en mogelijk?' 

'Een goede omschrijving van het doel geeft een belangrijk deel van de uitgangspunten aan 
Het is belangrijk dat de bij de analyse betrokken personen hier een duidelijk en consistent 
beeld van het doel en de uitgangspunten hebben. Ook is het van belang de term 
'onzekerheid' of 'risico' te definiëren . In de meeste risicoanalyses wordt alleen aandacht 
besteed aan de zogenaamde bijzondere gebeurtenissen. Dergelijke gebeurtenissen 
hebben doorgaans een kleine kans van optreden, maar kunnen een aanmerkelijk financieel 
gevolg hebben voor het project. Er kan echter voor gekozen worden om ook rekening te 
houden met financiële onzekerheden die voorkomen uit wijzigingen in hoeveelheden en 
prijzen van de in de raming opgenomen posten.' 

Projectbeschrijving 
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Voor het bepalen van de uitgangspunten is het ook belangrijk dat men de specifieke 
projectinformatie vastlegt. Met andere woorden, men dient zich bewust te zijn van het 
programma van eisen, de laatste stand van het ontwerp, de meest actuele raming en de 
meest recente planning. Allemaal aspecten die invloed hebben op het project. Risnet geeft 
tevens aan dat het in kaart brengen van de 'omgeving' van een project, bijvoorbeeld met 
een stakeholderanalyse, hier deel van kan uitmaken. 

Inventariseren risico's 
'Het identificeren zal op een systematische manier moeten worden uitgevoerd, waarbij het 
project vanuit verschillende invalshoeken wordt bekeken. Dit kan op verschillende 
manieren gebeuren, bijvoorbeeld door het uitvoeren van interviews of het organiseren van 
brainstormsessies. Het projectteam moet actief betrokken zijn bij de inventarisatie. Om 
projectblindheid te voorkomen kunnen ook verschillende mensen van buiten het 
projectteam betrokken worden.' Om te voorkomen dat onderdelen vergeten worden kan 
men, voorafgaand aan of tijdens de inventarisatie, gebruik maken van bijvoorbeeld 
ontwerptekeningen, netwerkplanningen, stakeholderanalyses. Voor deze aspecten kan een 
(risico)checklist worden gemaakt of informatie uit andere projecten worden gebruikt, met 
dien verstande dat deze informatie projectafhankelijk gemaakt dient te worden. Risico's 
dienen altijd zo concreet mogelijk te worden geformuleerd. 

Kwalitatieve analyse en benoemen beheersmaatregelen 
Nadat een brede inventarisatie van alle denkbare risico's in kaart is gebracht, dienen de 
belangrijkste risico's nader geanalyseerd te worden. Risnet geeft aan dat een oorzaak
gevolg diagram, waarin de oorzaken van én de samenhang tussen de gevonden 
gebeurtenissen wordt weergegeven. Ook het vaststellen van belangrijke gebeurtenissen en 
het vervolgens inventariseren van alle mogelijke uitwerkingen behoort hier tot de 
mogelijkheden. 'Een nadere analyse geeft meer inzicht in het werkelijke proces en geeft 
aan waar de echte risico's liggen en wat de onderlinge verbanden zijn.' 

In deze stap zijn er zijn verschillende categorieën beheersmaatregelen te noemen: 
'Vermijden: de oorzaak wegnemen;' 
'Verminderen: kans reduceren (preventief) of gevolg reduceren (correctief);' 
'Overdragen: het risico bij een andere partij neerleggen (verzekeraar, opdrachtgever, 
onderaannemer);' 
'Accepteren: bewust het risico aanvaarden.' 

'Vaak zijn in het ontwerp impliciet al maatregelen genomen om bepaalde risico's te 
verkleinen. Het is belangrijk om deze goed in beeld te brengen en expliciet te maken. 
Wellicht kunnen bij het verder reduceren van de risico's deze maatregelen verder worden 
uitgebreid.' 

(Seml)kwantiatief prioriteren 
Bij het kwantitatief prioriteren wordt bepaald welke de belangrijkste risico's zijn. De 
belangrijkheid hangt af van zowel de grootte van de kans als de grootte van het gevolg. Het 
besteden van de meeste aandacht kan men in deze vertalen in het toekennen van een 
groot budget ervoor. 'Het prioriteren kan gebeuren op een kwalitatieve of kwantitatieve 
methode.' Bij de eerste methode, het kwalitatief prioriteren, geven projectteamleden intuïtief 
aan wat volgens hen de belangrijkste risico's zijn. Bij de kwantitatieve methode worden 
zowel de kans als het gevolg zo goed mogelijk uitgedrukt in een getalswaarde. Echter- en 
vandaar de titel van deze stap - wordt een methode toegepast die tussen een kwalitatieve 
en kwantitatieve methode in ligt. Bij deze benadering gebruikt men vaak een matrix, waarin 
voor zowel kans als gevolg een vijfpuntsschaal wordt toegepast, uitgedrukt in termen van 
kosten. tijd of kwaliteit. 'Bij de kans staat bijvoorbeeld 1 voor 'zeer onwaarschijnlijk' en 5 
voor 'vrijwel zeker". Bij het gevolg zijn de klassen bijvoorbeeld gerelateerd aan een bepaald 
percentage van de raming . In een matrix kan op eenvoudige wijze bepaald worden welke 
risico's voor zowel kans als gevolg hoog scoren en dus de hoogste prioriteit dienen te 
krijgen.' 
De vraag die hier echter moet worden gesteld is: Wanneer is het nodig om kans en gevolg 
te kwantificeren? Vaak bepaald het doel van de analyse of er gebruik wordt gemaakt van 
een kwantificering. 'Als de haalbaarheid of betrouwbaarheid van een budget of planning 
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berekend moet worden, bijvoorbeeld door het bepalen van de post onvoorzien, zal er 
gekwantificeerd moeten worden . Ook voor het berekenen van de effecten van maatregelen 
is kwantificeren nodig.' Het voordeel van een kwantitatieve analyse is immers dat er een 
helder overzicht van de risico's wordt gemaakt waarbij objectief wordt aangegeven wat de 
grootste risico's zijn . Maar, kwantificeren kost veel inspanning en tijd en vaak blijkt het ook 
voor lang niet elk project nodig om te kwantificeren. 

Bepalen risicoprofiel 
De laatste stap bestaat uit het bepalen van het risicoprofieL Een risicoprofiel is het 
overzicht van een project met het totaal aan risico's .' 'Afhankelijk van de manier van 
prioriteren kan het risicoprofiel worden weergegeven . Bij een kwalitatieve methode kan een 
tabel worden weergegeven, waarbij de belangrijkste risico's bovenaan worden geplaatste. 
Bij een semi-kwantitatieve methode van prioriteren kunnen de risico's in een matrix worden 
weergegeven , waarbij de kans- en gevolgklassen op de assen zijn uitgezet. Als de risico's 
zijn gekwantificeerd, kan het totale projectrisico worden berekend. Het berekenen van het 
totale projectrisico vraagt een nauwkeurige analyse en kwantificering . De communicatie 
over resultaten van een berekening moet zorgvuldig gebeuren: voorkomen moet worden 
dat bedragen genoemd worden zonder context erbij die een eigen leven gaan leiden.' 

I Vaststellen doel 
I 

l 
11 

Projectbeschrijving I 

l 
I Inventariseren risico's I 

, I Kwalitatiève analyse en 11+-----------+lll (semi) Kwantitatief I 
11 benoemen 1 prioriteren 

I Opstellen risicoprofiel I 
Figuur 8-19: Risicoanalyse bij risicomanagement (Risnet, 2006) 

2. Benoemen en uitvoeren van beheersmaatregelen 
De tweede stap in het cyclisch proces betreft allereerst het benoemen van de beheersmaatregelen. 
Meestal worden deze beheersmaatregelen benoemd tijdens de risicoanalyse. Het is echter wel van 
belang dat deze maatregelen worden benoemd én uitgevoerd. 
'Soms is het hiervoor nodig het verwachte rendement van de beheersmaatregelen inzichtelijk te 
maken , waarbij ook nieuwe risico's die als neveneffect kunnen optreden worden meegenomen.' De 
gekozen maatregelen moeten specifiek, meetbaar, acceptabel , realistisch en tijdgebonden zijn 
(SMART). Hierdoor wordt het daadwerkelijk doorvoeren mogelijk en aantoonbaar. 
Het documenteren van deze beheersmaatregelen is noodzakelijk voor zowel de verantwoording als 
voor het communicatieproces binnen de onderneming. 'De gekozen beheersmaatregelen dienen te 
worden verwerkt en vastgelegd in de betreffende projectdocumenten. Afhankelijk van de fase van 
het project kan dit bijvoorbeeld het ontwerp, het bestek of een werk- of keuringsplan zijn . Het is van 
belang dat per beheersmaatregel een verantwoordelijke persoon uit het projectteam worden 
aangewezen, die zorg draagt voor het uitvoeren van de maatregel.' 

3. Evalueren en aanpassen van de beheersmaatregelen 
De laatste stap uit het cyclisch proces betreft het evalueren en eventueel aanpassen van de 
beheersmaatregelen. 'Het evalueren van de beheersmaatregelen is belangrijk om werkelijk de 
risico's te managen en daarmee verder te gaan dan een periodieke inventarisatie. ' Door regelmatig 
de genomen beheersmaatregelen te evalueren tijdens projectteamoverleggen of 
bouwvergaderingen kan risicomanagement worden "verankerd" in de bestaande projectorganisatie. 
Ook nieuwe risico's en beheersmaatregelen kunnen tijdens het evalueren worden gesignaleerd . 
'De effecten van de beheersmaatregelen zullen zich moeten uiten in een reductie van kans en/of 
gevolg van risico's . Dit kan worden verwerkt in de prioritering, waarmee periodiek een nieuw 
risicoprofiel kan worden bepaald. Bovendien moeten kosten of tijdsduur van beheersmaatregelen 
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worden opgenomen in de raming of de planning. Een goede evaluatie kan er voor zorgen dat het 
opnieuw doorlopen van de risicomanagementcyclus in een volgende fase effectiever plaatsvindt.' 

12.11 Inventarisatie risico's 

Volgens het cyclisch proces van risicomanagement van Risnet (2006) dienen de volgende stappen 
te worden doorlopen: 
1. Inventariseren van onzekerheden 

l Onderdelen 
f ! Vaststellen doel 

·······1 
I 

; 

i 
f- ....... ---i 
1 Projectbeschrijving 

! 
f 
! Inventariseren risico's 

------------.. --... -----1-----------------
Kwalitatieve analyse en benoemen 
beheersmaatregelen 

- - ------+------
___ " _______ _ 

(Semi)kwantiatief prioriteren I 
! 

---t---- ·················- - _J 
Bepalen risicoprofiel 

I 
2. Benoemen en uitvoeren van beheersmaatregelen 

3. Evalueren en aanpassen van de beheersmaatregelen 

12.12 Toelichting op de vertrouwensrelatie 

'Vertrouwen heeft zowel een positieve als negatieve invloed op de effectiviteit van de relatie tussen 
afnemer en leverancier. Er zijn meerdere factoren aan te wijzen die van invloed zijn op de opbouw 
van vertrouwen en die positieve en negatieve gevolgen zijn. Het is voor de afdeling inkoop 
belangrijk om aandacht te besteden aan de opbouw van vertrouwen. Dit is mogelijk door waarde te 
hechten aan de duur van de relatie, aan de kwaliteit en frequentie van het contact met de andere 
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organisatie en aan de mate waarin er sprake is van een rechtvaardige verdeling tussen de partijen. 
Een zekere mate van vertrouwen zal ertoe leiden dat de transactiekosten kunnen worden 
verminderd, dat er minder informatieasymmetrie bestaat, waardoor kan worden ingesprongen op 
gezamenlijke kansen en dat de onzekerheid met betrekking tot de intenties en competenties van 
de partner worden beperkt. Een te hoge mate van vertrouwen brengt echter negatieve gevolgen 
met zich mee, het is dus van belang dat er gewaakt wordt voor blind vertrouwen. Er moet op gelet 
worden dat er geen onnodige risico 's worden genomen, dat niet alle garanties en 
sanctioneringsmogelijkheden worden opgegeven en er moet getracht worden te voorkomen dat er 
geen schade wordt geleden door opportunistisch gedrag van de partner. Een juiste balans tussen 
positieve en negatieve aspecten - dus tussen teveel en te weinig vertrouwen - zal leiden tot een 
hoge mate van effectiviteit in de relatie. Optimaal vertrouwen leidt tot de hoogste mate van 
effectiviteit' (Willemsen, 2005). 

De mate van gesteld 
vertrouwen heeft invloed op de 
effectiviteit van de relatie. In de 
loop van het bestaan van een 
interorganisationele relatie 
zullen de positieve effecten van 
het groeiende vertrouwen de 

Hoog 

effectiviteit van de relatie doen Effectiviteit 

toenemen. Totdat de optimale 
mate van vertrouwen is bereikt, 
is er behoefte aan minder 
formele controle en aan meer 
vertrouwen . Vanaf een bepaald 
punt zullen de negatieve 
effecten van vertrouwen de 
effectiviteit van de relatie 
echter verminderen . Er is dan 

van de 
relat ie 

laag 

Optimaal vertrouwen 

Minder controle gewenst Meer controle gewenst 

laag Mate van gesteld 

vertrouwen 

juist meer formele controle 
nodig en de mate van gesteld 
vertrouwen dient naar beneden 

Figuur B-20. Mate van gesteld vertrouwen (Willemsen, 2005) 

Hoog 

te worden bijgesteld . Het gaat dus om een voortdurend proces waarbij formele controle en 
vertrouwen tegen elkaar moeten worden afgewogen om de effectiviteit van de relatie te 
optimaliseren. 

Willemsen (2005) is in het onderzoek tot een model gekomen dat weergeeft welke factoren invloed 
hebben op de mate van gesteld vertrouwen en welke positieve en negatieve effecten een 
toenemende mate van gesteld vertrouwen heeft op een aantal aspecten in de overeenkomst. 

Aan de linkerkant staan de factoren die van invloed zijn op de opbouw van vertrouwen: 
Des te langer de relatie des te hoger de mate van gesteld vertrouwen (Duur) 
Onder de duur van een relatie wordt hier verstaan de tijdsduur waarin de relatie bestaat. 
Des te beter het contact des te hoger de mate van gesteld vertrouwen (Communicatie) 
Onder de communicatie wordt hier verstaan de manier waarop organisaties het contact 
onderhouden in de relatie, hoe vaak ze contact hebben en hoe de kwaliteit van het contact 
is. 
Des te meer er sprake is van een rechtvaardige verdeling des te hoger de mate van gesteld 
vertrouwen (Rechtvaardige verdeling) 
Onder rechtvaardige verdeling wordt hier verstaan de mate waarin men iets terugkrijgt voor 
wat men geeft, een goede balans tussen kosten en baten en een evenredige distributie van 
de winst. 
Door het toepassen van formele controle, ofwel de controle door middel van gedetailleerde 
contracten, toezicht op gedrag en het hebben van alternatieve middelen, wordt er 
vertrouwen gesteld in de relatie met de leverancier. 

Deze vier factoren hebben volgens Willemsen (2005) allen een positieve invloed op de mate van 
gesteld vertrouwen. Volgens de bevindingen van dit onderzoek spelen het risico, de onderlinge 
afhankelijkheid , reputatie en macht geen rol op de mate van gesteld vertrouwen . 
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In het midden staat een zestal factoren waarop de mate van gesteld vertrouwen invloed heeft: 
Des te hoger de mate van gesteld vertrouwen, des te lager de transactiekosten 
(Transactiekosten) -positief gevolg 
Onder transactiekosten worden hier verstaan de kosten die te maken hebben met 
onderhandelingen, de opstelling van contracten en controle op het nakomen van 
contracten. 
Des te hoger de mate van gesteld vertrouwen, des te lager de hoger de gezamenlijke 
kansen (Gezamenlijke kansen) -positief gevolg 
Onder gezamenlijke kansen worden hier verstaan de kansen die zich niet zouden voordoen 
voor óf niet uitvoerbaar zijn door de afnemer en de leverancier. 
Des te hoger de mate van gesteld vertrouwen, des te lager de lager de onzekerheid 
omtrent intenties en competenties van de leverancier (Behavioral onzekerheid) - positief 
gevolg 
Onder de 'behavioral onzekerheid ' wordt hier verstaan de twijfel omtrent de toekomstige 
omstandigheden , die van invloed kunnen zijn op de resultaten. 
Des te hoger de mate van gesteld vertrouwen, des te hoger de mogelijke schade door 
opportunistisch gedrag (Schade) -negatief gevolg 
Onder schade wordt hier verstaan het geheel van beschadigingen ten gevolge van 
opportunistisch gedrag van de partner. 
Des te hoger de mate van gesteld vertrouwen, des te hoger de kans op het nemen van 
onnodige risico 's (Onnodige risico's) -negatief gevolg 
Onder onnodige risico's worden hier verstaan het gevaar voor schade of verlies dat wordt 
opgelopen door "overloyaliteit" aan de leverancier en dat niet wordt gecompenseerd door 
de mogelijke winst. 
Des te hoger de mate van gesteld vertrouwen, des te beperkter de mogelijkheden tot het 
vragen om garanties en tot sanctioneren (Opgeven van garanties en mogelijkheden tot 
sanctioneren) - negatief gevolg 
Onder het opgeven van garanties en mogelijkheden tot sanctioneren wordt hier verstaan 
het opgeven van zekerheden voor het geval er iets mis gaat en mogelijkheden tot straffen 
van de partner bij het niet nakomen van afspraken , door het bestaan van vertrouwen in de 
relatie. 

Transactiekosten 

Gezamenlijke kosten 

Behaviaral onzekerheid 

Formele controle 

• 
Effectiviteit van de 

relatie 

Figuur B-21. De mate van vertrouwen in relatie tot de effectiviteit van de relatie (Wil/emsen, 2005) 

De mate van gesteld vertrouwen hebben volgens Willemsen (2005) allen invloed op deze zes 
factoren . Volgens de onderzoeker hebben de mate van gesteld vertrouwen geen invloed op het 
opportunisme, de 'environmental onzekerheden', relatiespecifieke investeringen , inefficiëntie, 
inflexibiliteit en conflicten. De wijze waarop de effectiviteit van de relatie wordt beïnvloed , ofwel de 
mate waarin de relatie voor alle betrokken partijen een geschikt middel is om eigen belangen te 
behartigen, kan schematisch als volgt worden weergegeven (met dien verstande dat de verhouding 
tussen formele controle op het gesteld vertrouwen niet eenduidig is). 
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12. 13 Tussenevaluatie projectpartnering 

Het volgende overzicht is gebaseerd op de 'Self Assessment lnventory: How the partnership 
manages its performance in relation to its aims and objectives' (Suffolk Strategie Partnership, 
2006) en een overzicht van evaluatiepunten tijdens een partnership van ElAnsari (2002). 

Tussenevaluatie projectpartnership 

Wat zijn de bevindingen tot dusver? 

Project: 

PrOJect nummer: 

Datum: 

Opsteller: 

Onderdeel Vraag 

Performance Management Is het duidelijk wat de gezamenlijke doelstellingen zijn? 

Is het duidelijk wat de belangen van de partner zijn? 

Is het duidelijk wanneer wat verwacht wordt? 

Is het duidelijk wal de financiele resultaten tot dusver zijn? 

Is het duidelijk wat het uiteindelijke financiele resultaat zal worden? 

Brengt de partner de producten/diensten in die zij heeft beloofd? 

Brengt de partner de producten/diensten efficient en tijdig in? 

Deelt de partner voldoende informatie met ons? 

Stelt de partner zich proactief op tijdens de samenwerk~ng? 

Vergaat het communiceren tot nu toe zonder problemen? 

Wat gaal er tot dusver(builengewoon) goed? 

Welke verbeteringen/innovaties zijn er tot dusver zichtbaar? 

Welke verbeteringen/innovaties vragen om een andere benadering? 

Wat kan er beter in hel vervolg? 

Welke taken moelen nog gedaan worden? 

Wat zijn de taken waar we van af moeten stappen? 

Overige vragen en opmerkingen 

Cijfer voor de samenwerking (tot nu toe) -
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12.14 Eindevaluatie projectpartnering 

Het volgende overzicht is gebaseerd op de 'Self Assessment lnventory: How the partnership 
manages its performance in relation to its aims and objectives ' (Suffolk Strategie Partnership, 
2006) en een overzicht van evaluatiepunten tijdens een partnership van ElAnsari (2002) . 

Eindevaluatie projectpartnership 

Waf zijn de bevindingen van de samenwerking? 

Project: 
Project nummer: 
Datum: 
Opsteller: 

Onderdeel Stelling 

Communicatie tijdens de 
samenwerking 

Bijeenhomsten en houding van de 
partnet(s) 

Interactie tijdens de samenwerking 

Afstudeerrapport 

Er was goed vastgelegd hoe er zou worden gecommuniceerd 

Men h1eld zich aan de afspraken over de wijze van communiceren 

Men stond open voor (nieuwe) miliatieven 

Buiten de bijeenkomsten om verliep de communicatie efficient 

Er kon eenvoudtg contact worden gezocht met andere geledingen bij de partner(s) 

Hel overleg met hel management verliep voorspoedig 

Waardering wijze wn communiceren tijdens de samenwerking (1-10) 

Voor elke bijeenkomst werd een ieder goed voorzien van informatie/materiaal 

Hel doel van elke taak of acti epuni werd goed geformuleerd en begrepen 

Bijeenkom sten duurden niet te kort of lang 

Bijeenkom sten verliepen vo lgens planning 

Techni sche (vak)lermen werden waar nodig goed uitgelegd 

Er vonden geregeld evaluaties plaats 

Bevindingen van de evaluaties werden goed verspreid 

De notulen gaven een goed beeld van wat besproken is 

De aankondiging van bijeenkomsten vond tijdig plaats 

De bijeenkomsten werden goed bezocht 

ledere partij/deelnemer partreipeerde in de drscussie 

De werkgroeplieden bleven bij hun taken 

Er was sprake van vo ldoende interesse en enthous1asme 

Elke partrJ was goed geinformeerd en wist wal er gaande was 

Tijdens bij eenkomsten wa s er sprake van een vrije omgang 

Bijeenkarnsten verliepen voorspoedig en efficient 

De stemming tijdens de bijeenkomsten was aangenaam 

Er is geen sprake geweest van een vijandige houding tegen elkaar 

De brJaenkomstan werde n op prettige momenten gepland 

De btjeenkomsten vonden plaats op een goede locatie 

ledereen vvsl zrjn of haar rol ttjdens de samenwerking 

Waardering bijeenhosmten en houding partnet(s) (1·10) 

Er hebben zrch vee l conOict en/onenrgheden voorgedaan 

De conOeiten/onenigheden zijn altijd rn onderling voerleg opgelost 

De werkgroep kon goed omgaan met verschtllen rn mening/opvalling 

Het was las119 om wensen door te voeren in het beleid 

De partnershtp heeft hel gevoel van samenwerken versterkt 

Het maken van beslissingen gebeurde altijd volgens regels/afspraken 

De managementgeledingen hebben ons de voldoende vrijherd gegeven 

De managementgeledingen loonden begrip en tnleresse in andere meningen/opvallingen 

De managementgeledingen hebben een te grote tnv1oed gehad tijdens de samenwerk ing 

Waardering interactie tijdens partnership (1-10) 
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Rolverdeling partnership Onze inbreng trjdens het opstellen van de doelstellingen was conform de verwachtingen ., 

Onze inbreng tijdens de budgetvorming was conform de verwachtingen 

Onze inbreng tijdens de contractvorming was conform de verwachtingen 

Onze inbreng tijdens de planvorming was conform de verwachtingen 

Onze inbreng trjdens de verdere ontwikkeling was conform de verwachtingen 

Waardering rolverdeling partnership (1·10) 

Opbrengstenverdeling partnership Tijdens de voorbereiding is er sprake geweest van een eerlijke verdeelsleutel 

De gehanterde opbrengstenverdeling is conform de eigen verwachtingen 

De uiteindelijke opbrengstenverdeling is conform de inbreng van de partijen 

De uiteindelijke opbrengstenverdeling is gegaan volgens afspraken :: .. : 

Alle partijen hebben een tevreden gevoel over gehouden aan het financiele resultaat 

Waardering rolverdeling partnership (1·10) 

Bijdrage aan de partnership Onze kennrsbijdrage aan de partnership is conform afspraken 

bil[ Onze financiele bijdrage aan de partnership is conform afspraken 

De kennisbijdrage van de partner(s) is conform afspraken 

De financiele bijdrage van de partner(s) is conform afspraken 

Waardering bijdrage aan de partnership (1-10) 

Resultaat van de samenwerking De partnership heeft geleid tot meer kennis en inzicht bij het eigen personeel 1' ' ~ : ; : ' . 
De partnership heeft geresulteerd in meer respect voor andere partijen 

De partnership heeft geresulteerd in meer respect van andere partijen :.: 
De gespendearde tijd en maarte hebben bijgedragen aan gezamenlijke resultaten ,. '"l 

De gespendeerde tijd en moeite heeft zich uitbetaald in goede resultaten 

De partnership heeft ons een goed financieel resultaat opgeleverd 

De partnership heeft ons een betere marktpositie opgeleverd 

De partnership heeft geresulteerd in een efficientere bedrijfsvoering 

De partnership heeft geresulteerd rn een hogere capaciteit 

De partnership heeft geresulteerd rn beter inzicht in samenwerkingsvormen 
.. 

De partnership heeft geresulteerd in beter inzicht in projectpartnering 

. < ' I 
. 

De partnership heeft geresulteerd in vervolgopdrachten 

Waardering resultaat van de partnership (1·10) 

Functioneren van de partnership De partnership funcltoneert goed 

Aan de partnershrp moet niets veranderd worden 

De partnership rs de moeite van de samenwerking meer dan waard 

Het resultaat van de partnership komt overeen met de doelstellingen 

Het resultaat van de partnershrp komt overeen met de verwachtingen .. ... 
Wrj zijn content met het resultaat van de samenwerkrog : ':: l .l W1j Z1jn trots met het resultaat van de samenwerking 

Waardering tevredenheid over de samenwerking (1·10) 

Welke zaken vragen om een andere benadering in het vervolg? 

Welke taken moelen in hel vervolg beter worden afgesproken/vastgelegd? 

Eindcijfer voor de samenwerking -
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