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Interview 1: 

Naam: 

Functie: 

Bedrijf: 

Wanneer: 

Waar: 

dhr. Wim Franckena 

Dhr. Wim Franckena 

Projectdirecteur beleidsontwikkeling PPS&I 

Rijksgebouwendienst 

Woensdag 13 december, 09:30-11 :00 

Oranjebuitensingel 6 te Den Haag 

Huisvestingsvraag 

De initiator van een huisvestingsvraag is bijvoorbeeld het ministerie van Financiën. 

Die bepaald dat zij een nieuwe huisvesting nodig hebben. Vervolgens wordt BCFD 

(de centrale inkoper van de belastingdienst) benaderd als kennishouder van 

kantoorgebouwen van de belastingdienst. Doordat de ministeries verplichte 

winkelnering met de RGD hebben zal deze fungeren als aanbestedende dienst van 

de Staat. Zij bepalen allereerst of de huisvestingsvraag moet worden opgelost door 

nieuwbouw of huur. Indien het nieuwbouw betreft zal er worden gekeken of deze 

boven de grens van 25miljoen komen, zodat zij in aanmerking komen voor PPS 

projecten. Wanneer dit het geval is dan wordt door middel van een PPC bepaald of 

het rendabel is om het project uit te voeren met behulp van PPS. 

Ambitiedocument 

Het ambitiedocument wordt hoofdzakelijk door de Rijksbouwmeester, BCFD (centrale 

inkoper belastingdienst), DJI ( verantwoordelijk voor gevangenissen, 

gerechtsgebouwen e.d.) opgesteld. In dit geval zijn de BCFD en DJI de klant van de 

RGD en hebben zij een grote mate van instemming. Dit is echter wel 

projectafhankelijk. Voor de belastingdienst Doetichem is dit voornamelijk de facilitaire 

dienstverlening, voor IBG Groningen + belasting kantoor de architectuur en 

stedenbouwkundige aspecten en voor gevangenissen e.d. speelt veiligheid een grote 

rol. 

Het doel van het ambitiedocument dat de RGD in samenspraak met 

Rijksbouwmeester en belanghebbenden opgesteld dat consortia hier een projectvisie 

om bedenken. Mogelijk al met maquette om beeldvorming te krijgen van de visie die 

het consortium heeft. 

Rol architect 

Bij het DBFMO-contract is de architect naar de aanbodkant verschoven. Van 

herkomst is de architect een compagnon van de opdrachtgever. Bij het DBFMO

contract wordt hij in een ander positie gezet, waar hij het niet altijd mee eens is. Dit 

verschilt echter wel per consortium. 

Voorbeeld: PPS Minfin 

Consorlium Satire: Beschouwd de architect als een partner en geven hem de vrijheid 

om kennis en kunde te uiten. Zij investeerde in de architect, omdat deze het 

verkoopplaatje maakt en waarmee de aanbesteding moet worden binnengehaald. 

Consorlium BAM: Beschouwde de architect als onderaannemer, waardoor een 

architect niet het gevoel van vrijheid heeft en dus geremd wordt in het uiten van zijn 

kennis en kunde in het ontwerp. Wat vervolgens tot uiting komt in het eindresultaat. 

Kwaliteit 

Kwaliteit blijft een subjectief aspect. Echter zijn in samenwerking met de RGD en 

Brink Groep instrumenten ontwikkeld die deze aspecten 'proberen' objectief te meten. 
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Omdat de instrumenten nog nieuw zijn wordt na elk PPS project de instrumenten 

geëvalueerd om te bepalen of deze moeten worden aangepast. 

Spanningsvelden: 

Als een architect iets gaat ontwerpen dan zal hij zich gaan verdiepen in de 

eindgebruiker, omdat deze uiteindelijk het gebouw zal gaan gebruiken en 

hierin moet werken, wonen of gebruiken voor andere doeleinden. In de 

keten van betrokken partijen staan de architect en eindgebruiker ver van 

elkaar af. Er is een spanningsveld of de eindgebruiker wel of niet moet 

worden betrokken bij het ontwerp. Echter hoe meer partijen een mening 

geven hoe ingewikkelder wordt het om aan ieders wens te voldoen. 

In het ambitiedocument kan worden aangegeven dat de facilitaire 

dienstverlening, de Operate, moet worden meegenomen in het contract. 

Ministeries geven dan aspecten uit handen, waarvan ze niet zeker zijn dat 

ze die wel zo lang uit handen willen geven. Hier ligt een dubbel gevoel. 

Belangen I taken 

De RGD heeft als voornaamste taak om de levensduurkosten van een gebouw te 

sturen. Ofwel de beste prijs-kwaliteitverhouding (lifecycle-cost). 

De rijksbouwmeester (Mels Crouwel) heeft als hoofdtaak om de architectonische te 

waarborgen . Het feit blijft dal architectuur subjectief is. Wat de ene architect mooi 

vind hoeft absoluut niet mooi gevonden te worden door een andere architect. Dhr. 

Franckena vindt Crouwel objectief over zijn beoordelingen naar de architecten van de 

consortia toe. Daarbij speelt ook mee dat Crouwel een hoog aanzien in de 

architectuur wereld heeft van andere architecten. Hij kan beschouwd worden als een 

zeer invloedrijke adviseur van een projectplan. (Hier wel gelet welk projecttype) 

Ministerie van Financiën heeft geld als machtsbron, omdat zij degene zijn die 'hel 

potje' met geld beheren. De Rgd heeft inmiddels door haar vele ervaring in PPS-en 

veel kennis en informatie opgebouwd, wat kan worden beschouwd als machlsbron 

van de Rgd. 

De klant is erg beïnvloedbaar, mits goede argumenten worden gebruikt. De klant wil 

verast worden en staat open voor innovaties en vernieuwingen. Dhr. Franckena geeft 

aan dat in eerste instantie ministeries huiverig zijn voor de procedure, maar wanneer 

zij diverse projectvisies krijgen te zien zijn zij over het algemeen erg enthousiast over 

de manier waarop de markt haar best doet, wat resulteert in goede ontwerpen. 

De klant (bijvoorbeeld BCFD en DJI) en de rijksbouwmeester zijn twee partijen die 

kritisch tov PPS staan. In tegenstelling tot het ministerie van financiën die PPS 

projecten juist stimuleert. 

Ketenintergratie 

Franckena geeft aan dat een bouwer niet hoeft te bewijzen dat hij kan bouwen, want 
dat kunnen inmiddels alle bouwers. Franckena vind hel belangrijker dat zij kunnen 

aantonen dat zij verschillende partijen kunnen integreren in een keten die leidt tot een 

optimaal product. Hier hoeft trouwens niet eens een partij als bouwer in te zitten. 

Wanneer kan worden aangeloond dat bijvoorbeeld een bank of architect de kennis en 

kunde (door middel van inschakeling van kleine bureaus) kan waarborgen is dil een 

teken van kelenintegratie. Consortia moeten opzoek gaan naar het onderscheidende 

vermogen van hun producten/of manier van organiseren. 
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Zachte kanten 

Er wordt ook gekeken naar de zachte kanten van het geheel. Voorbeeld: Volker 

Wessels heeft een 'afdeling' die druk bezig is met PPS-projecten en zich wil mengen 

in de PPS-wereld. Het probleem bij VW is echter dat de grote werkmaatschappijen, 

die uiteindelijk het project moeten bouwen, niet achter PPS staan . Zij hebben dus 

geen steun van de holding. Dit werkt niet positief door in de aanbesteding van PPS

projecten. Het tegenovergestelde is bijvoorbeeld Strukton. Zij hebben een aparte 

divisie waar het Raad van bestuur geheel achter de PPS staat. Dit komt veel 

daadkrachtiger over dan VW. Dit staat niet in een ambitiedocument beschreven dat 

men hieraan moet voldoen, maar telt onbewust wel mee in het eindoordeel. 

Franckena merkt op dat er heel nonchalant wordt omgegaan met de leidraad. Dit is 

een belangrijk document waar veel informatie kan worden uitgehaald. Wanneer niet 

aan standaard aspecten wordt voldoen, of dingen missen dan is dat geen pluspunt. 

Volgens Franckena moet aan dit document veel meer aandacht worden besteed. 

Een andere zachte kant die meespeelt, is de manier van zichzelf presenteren. 

Presenteren personen zich als lid van consortium X of presenteren zij zich als 

persoon lid van Bedrijf A behorend bij Consortium X. Of erger, ze presenteren zich 

alleen als lid van bedrijf A. Begrepen moet worden dat de klant een contract aangaat 

van ongeveer 25 jaar. De klant wil 1 partij en hoe dit geregeld is in de BackOffice dat 

maakt haar niet uit. 

Daarbij komt nog eens dat het sturen van iemand van 58 jaar die bijna met pensioen 

gaat minder enthousiast naar de klant overkomt dat een jong en enthousiast persoon. 

Er zit trouwens veel verschil tussen de culturen van de belastingdienst of die van 

Dienst Justitiële Inrichtingen. Hier moet wel rekening mee worden gehouden. 

Franckena merkt op dat BAM door zijn beleid om met eigen werkmaatschappijen een 

consortium te vormen een eigen wereld vormt, waar misschien te weinig vernieuwing 

plaatsvindt. Door het laten integreren van (kleine) andere bureaus gaat er een frisse 

nieuwe wind door het bedrijf wat mogelijk voor nieuwe inzichten en verhoudingen kan 
leiden. 

Tip: Kijk naar leerprojecten als Montaigne college en Minfin. Objectieve bronnen. 
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Interview 1/: dhr. Pieter van Marken 

Naam: Dhr. Pietervan Marken 

Functie: Hoofd PPS en assetmanagement 

Bedrijf: Ministerie van Financiën 

Wanneer: Woensdag 10 januari, 11:00-12:00 

Waar: Prinses Beatrixlaan 512 te Den Haag 

Allereerst onderbouwd dhr. van Marken mijn probleemstelling dat diverse consortia 

moeite hebben om klantgericht te werken. Consortia zijn nog teveel aanbodgericht 

bezig, ofwel teveel traditioneel bezig. DBFMO is een vraaggestuurde contractvorm, 

waarbij samenwerken belangrijk is. Daarbij laat hij doorschemeren dat BAM een van 

deze consortia is welke nog (teveel) aanbodgericht te werk gaat. 

Houding van partijen tov DBFMO 

Architecten zijn over het algemeen positief gesteld over de manier van 

aanbesteden. Van oorsprong zijn architecten vaak bezig met 

ontwerpwedstrijden. Deze contractvorm sluit hier op aan. 

Rijksbouwmeester negatief, omdat deze moeite heeft om een kader te 

schetsen waarbinnen de consortia hun ontwerp moeten laten voldoen. Van 

oudsher is de Rijksbouwmeester degene die de architect uitkiest en 

vervolgens samen in het traject stapt om tot een goed ontwerp te komen. Hij 

moet naar zijn inziens te vroeg in het stadium uitspraken doen over het 

ontwerp. 

Gemeente staat ook negatief tegenover DBFMO. Dit komt eveneens als de 

rijksbouwmeester doordat zij ook vroegtijdig moeten aangeven wat zij willen. 

In het bijzonder met het formuleren van een kader heeft men moeite. De 

gemeente is een beïnvloeder, maar geen beslisser. Zij kunnen een project 

niet tegenhouden, maar wel vertragen. (vergunningen verlenen, 

bestemmingsplan wijzigen) Tevens blijkt dat wanneer er problemen 

optreden en onenigheid ontstaat informele verhoudingen ook een rol gaan 

spelen. 

D,ll en BCFD staan sceptisch tegenover DBFMO, omdat men niet gewend is 

om op deze manier de huisvestingsvraag op te lossen. 

Rgd als huisvestingsbeheerder van de overheid is een voorstander voor het 

DBFMO, doordat een gunstige life-cycle cast wordt gerealiseerd. 

Ministerie van Financiën is ook een grote voorstander van DBFMO. Wil 2007 

veel tijd gaan besteden aan marketing om DBFMO te promoten. 

Bij het project de Renovatie van Min. Financien zijn de Rgd en Minfin (klant) als 

gelijkwaardigen naar de klant toegekomen. In eerste instantie was de verhouding 

hiërarchies georganiseerd, waarbij de Rgd de opdrachtnemer was van Minfin. Al 

gauw bleek dit niet te werken en is besloten om een gelijkwaardige houding aan te 

nemen en deze zo naar de consortia te presenteren. 

Beslissers 

De uiteindelijke beslissers van de gehele aanbesteding zijn (in mijn onderzoek) DJI 

en BCFD. Zij zijn degene met de zak met geld dus zij bepalen uiteindelijk of een PPS 
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wordt doorgezet nav de PPC. Zij zijn eindbeslisser over de outputspecificatie en 

uiteindelijk wie het winnende consortium is. Er vormen zich echter diverse externe 

bureaus rond DJI en BCFD waardoor zij zich laat beïnvloeden I adviseren. Maar de 

eindbeslissing ligt bij hun. 

PSC 

Vlak voor de aanbesteding wordt een PSC uitgevoerd. Dit wordt gedaan met 2 

doeleinden. Allereerst om het budget vast te stellen. En ten tweede als een 

benchmark. Op deze manier kan vergeleken worden of de bieding die een consortium 

doet realistisch is t.o.v. wat de marktprijs is. 

Wanneer een PSC is uitgevoerd wordt door DJI en BCFD een budget bekend 

gemaakt, waaronder de bieding moet voldoen. Dit is ook wel de plafondprijs. 

Wanneer consortia inschrijven onder deze plafondprijs dan is het overgebleven 

bedrag voor DJI en BCFD. Het is niet vanzelfsprekend dat deze de laagste prijs wil 

hebben. Wanneer tegen een hogere prijs een betere kwaliteit kan worden geleverd 

levert dit meer punten op en kan het zo zijn dan een consortium met een hogere 

bieding de aanbesteding gegund krijgt. 

Hieronder een globale schets van hoe wordt gekeken naar prijs-kwaliteit. Voorbeeld: 

wanneer een consortium voldoet aan alle voorwaarden, maar zij heeft besloten om 

meer kosten te maken en voegt een extra lunchruimte I wachtruimte toe bij de ingang 

van een gebouw, zodat bezoekers e.d. een gastvrije ontvangst hebben. Dit (kan) 

extra punten opleveren. De bieding wordt uiteraard hoger, maar het gebouw krijgt 

meer waarde. Hier komt wel bij kijken dat inleven in de klant belangrijk is om dit soort 

aspecten te kunnen voorstellen. Zoek aspecten waar een klant niet aan heeft 

gedacht, maar wat hij wel heel belangrijk vindt. 

c 
Q) 

c 
:::J 

11.. 

Bieding € 

Samenwerken consortium- klant 

Speelveld 

Plafondprijs € 

De klant zoekt een partij, waarmee oplossingsgericht kan worden samengewerkt. De 

klant wil een huisvesting realiseren waarin de primaire bedrijfsprocessen kunnen 

worden uitgevoerd. In het geval van een school is dat lesgeven. Voor een gevangenis 
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geldt dit het vasthouden van gedetineerden. Vanuit deze primaire processen moet 

vervolgens worden verder gedacht. Wat is allemaal nodig om dit primaire proces zo 

vlekkeloos mogelijk te laten verlopen? Een huisvesting is hier 1 van de onderdelen 

van. Die gedachte ontbreekt nog wel eens bij diverse consortia. Allereerst wordt er 

aan een huisvesting gedacht en vervolgens met wat er in die huisvesting moet gaan 

gebeuren. Een huisvesting is echter alleen een onderdeel van de oplossing van het 

primaire proces. 

Het contract kenmerkt zich door het samenwerken tussen diverse partijen binnen 1 

consortium. De samenwerking tussen consortium en klant ontbreekt nog wel eens . 

Dhr. van Marken geeft aan dat er wordt gezocht naar het optimale resultaat. En dit 

kan alleen als er wordt samengewerkt. 

Voorbeeld : Wanneer er een school moet worden gebouwd dan bestaat er risico op 

vandalisme. Wie draagt dit risico? Het voorkomen van vandalisme zit in twee 

aspecten. Het ontwerpen van een gebouw dat vandalisme bestendig is en het tegen 

gaan van vandalisme door scholieren. Het eerste is een aspect dat beter beheerst 

kan worden door het consortium. Het tweede aspect door de klant. Door samen het 

risico te dragen wordt naar een optimale oplossing gezocht. 

Echter blijkt uit praktijk dat er diverse consortia willen gaan onderhandelen over 

risico's . Zij willen geen risico dragen voor bepaalde aspecten en leggen deze zonder 

oplossingsgericht te denken bij de klant weg. Op deze manier gooit het consortium 

zijn eigen glazen in door te zeggen dat het niet zijn verantwoording is. Door samen 

naar een oplossing te zoeken krijgt de klant een kwalitatief beter product. Wanneer hij 

het niet van jou krijgt moet hij het ergens anders gaan zoeken. De klant is er in ieder 

geval geld aan kwijt dus waarom dan niet samen naar een oplossing zoeken? 

Een consortium mag beslissen om risico's niet te willen dragen, maar men moet dan 

wel goed kunnen onderbouwen waarom niet en wel oplossingsgericht te werk gaan. 

Inleven in de klant 

Belangrijk is om je in te leven in de klant. Een consortium kan zich vaak niet 

verplaatsen in de eindgebruiker I klant. Wat logisch is, want hij kent de omgeving niet 

waar deze in functioneren . Door personen in te schakelen die zich wel in het primaire 

proces van een organisatie bevinden wordt duidelijk wat belangrijk is voor die 

mensen/organisatie. 

Een voorbeeld bij scholen kan zijn het inhuren van onderwijspersoneel/deskundigen 

zijn . 

Subjectiviteit. 

Subjectiviteit valt volgens dhr. van Marken ontzettend mee gedurende de 

aanbestedingsfase. In de voorfase (wanneer de outputspecificaties worden 

opgesteld) zijn alle subjectiviteitelementen er grotendeels al uitgefilterd, omdat er 

diverse keren naar wordt gekeken door verschillende disciplines. 

Voor het opstellen van de O.S. zijn een drietal divisies . Dit zijn de juridische, 

financiële en technische divisie. De technische divisie heeft diverse kaders onder zich 

die elk een aspect vertegenwoordigen . Zo ook de architectonische kwaliteit. De 

technische divisie is vervolgens verantwoordelijk voor de samenhang van de 

verschillende kaders . 
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Interview 11/: mevr.Hermade Wijn 

Naam: 

Functie: 

Bedrijf: 

Mevrouw Herma de Wijn- van der Meer 

Algemeen adviseur van Rijksbouwmeester 

Rijksbouwmeester 

Wanneer: Woensdag 7 februari, 09:30-10:40 

Oranjebuitensingel 90 te Den Haag Waar: 

1. Rol rijksbouwmeester bij PPS-projecten 

Welke rol vervult Rijksbouwmeester bij PPS-projecten? 

Rijksbouwmeester is samen met de financiële adviseur de belangrijkste adviseur aan 

de Rijksgebouwendienst. 1 a 2 adviseur houden zich bezig met een PPS-project. Het 

algemene belang van Rijksbouwmeester is het waarborgen van de architectonische 

en stedenbouwkundige kwaliteit. Zij gebruiken hun kennis op het gebied van 

architectuur en stedenbouw om rijksgebouwen die worden ontwikkelend, de beste 

kwaliteit op het gebied van deze twee aspecten mee te geven. Op deze twee 

aspecten adviseren zij dan ook de Rgd. Het advies dat Rijksbouwmeester geeft is zo 

bindend dat hun advies (bijna) altijd zal worden opgevolgd door de Rgd. Naast de 

twee eerder genoemde aspecten kijkt rijksbouwmeester ook mee naar de functionele 

en facilitaire aspecten . Deze liggen voornamelijk bij de Rgd, maar rijksbouwmeester 

zal hier ook in adviseren. Een medewerker van rijksbouwmeester is altijd aanwezig bij 

de dialogen gedurende het aanbestedingstraject. Mels Crouwel is bij de keuze tussen 

nummer 1 of 2 zelf aanwezig . 

Waar ligt het zwaartepunt van de werkzaamheden van Rijksbouwmeester? 

Atelier Rijksbouwmeester is verantwoordelijk voor het opstellen van het 

architectonische en stedenbouwkundige gedeelte van het ambitiedocument Zij 

stellen, in samenspraak van de opdrachtgever, dit gedeelte van het ambitiedocument 

op en zullen dit deel ook beoordelen. Voornamelijk in de selectiefase is 

Rijksbouwmeester erg aanwezig en wordt kritisch gekeken naar de 

referentieprojecten en de visies van de architecten die worden aangeleverd. 

Referentieprojecten zijn bedoelt om aan te kunnen tonen dat een architect competent 

genoeg is op het gevraagde. Van Wijnen: "Het ambitiedocument is al ware een 

ingrediëntenlijst waarbij je de beste architect moet zien te vinden die deze 

ingrediënten kan bereiden ." 

Op de vraag of jonge architecten dan bijna geen kans maken verondersteld zij dat dit 

inderdaad het geval is . "Consortia durven het vaak niet aan om jonge architecten 

naar voren te schuiven , omdat het risico te groot is dat zij niet aan de verwachte 

competenties kunnen voldoen . Hier kan ik ze geen ongelijk in geven, want dit zal 
waarschijnlijk ook het geval zijn. " 

Volgens van Wijnen beschikt een goede architect over conceptuele kwaliteiten, heeft 

structuur in het ontwerp, kent de gebruiker en weet met materialen om te gaan. 

Subjectiviteit? 

Op de vraag of subjectiviteit een rol speelt in het beoordelingstraject wordt dit door 

mevrouw van Wijn beaamd. "We zijn geen robotten en uiteraard wordt je geleid door 

emotie als je een mooie maquette ziet staan . Het moet echter dan wel zo zijn dat het 

verhaal dat bij de maquette hoort moet kloppen met wat gevraagd is. Zo niet, dan kan 

de maquette nog zo mooi zijn, maar wordt hij het niet. Maar over het algemeen zal 
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subjectiviteit altijd aanwezig zijn. « note: Dhr. Marken van Min. Financiën ontkent dit 

echter.>> 

Ten tijde van het bekend worden van een nieuwe PPS-project vraag ik mij af of het 

Atelier Rijksbouwmeester al niet een architect in haar hoofd heeft welke geschikt is 

voor het ontwerp van dit project. Van Wijnen antwoord hierop dat er altijd wel een 

idee is wie het zou kunnen zijn . Echter worden de documenten van de consortia 

gelezen zonder kennis van welke partijen het geschreven heeft, waardoor objectief 

gekeken wordt naar de stukken en beoordeeld wordt met behulp van een checklist. Ik 

blijf mij echter afvragen of dit inderdaad zo is. 

Hoe staat Rijksbouwmeester tegenover PPS-projecten? 

Rijksbouwmeester staat niet positief tegenover PPS-projecten. Voornamelijk de factor 

tijd, ofwel de transactiekosten vraagt veel van het atelier. Mevrouw van Wijn vraagt 

zich af of deze kosten opwegen tegen wat de PPS-projecten opbrengen. 

Rijksbouwmeester is een verplichte betrokkene bij het gehele traject , maar staan niet 

te springen om de werkwijze die nu wordt gehanteerd. Door de geringe mogelijkheid 

tot consultatie tussen rijksbouwmeester en de architect vergt dit een andere 

organisatie die naar inziens van mevrouw van wijnen niet tot het beste resultaat zal 

leiden. Het samen ontwerpen wordt gemist in het gehele proces. Wanneer er meer 

PPS-projecten in de toekomst zullen worden gerealiseerd dan zal er een andere 

constructie moeten komen, omdat atelier Rijksbouwmeester dit niet zal aankunnen. 

Een oplossing volgens haar zou kunnen zijn om de know-how te verplaatsten naar de 

interne organisatie en het Atelier zich meer zal terug trekken. 

Hoe kan een consortium rijksbouwmeester tevreden maken? 

Het consortium moet hebben nagedacht waarom ze iets doen. Waarom denken ze 

dat 'dat' de beste oplossing is. De klant moet zich herkennen in het ontwerp. Daarbij 

ook inleven in de situatie en omgevingsfactoren zoals ontsluitingswegen, logistieke 

processen en verkeerstromen zijn elementen waarover moet worden nagedacht. Niet 

alleen kijken naar het gebouw, maar de omgeving eromheen is ook belangrijk. 

BiJlage Afstudeerscriptie Angel a van Nordennen 11 



Interview IV: dhr.John Korkers 

Naam: 

Functie: 

Bedrijf: 

Wanneer: 

Waar: 

De heer John Korkers 

Hoofd huisvesting, beoordeelt de technische aspecten van de 

inschrijvingen. Tevens is hij betrokken bij de dialogen 

Dienst justitiële Inrichtingen 

Donderdag 1 maart 

Schedeldoekshaven, Den Haag 

Rol DJI bij PPS-projecten 

• Wat is het belang van DJI om deel te nemen aan DBFMO-projecten? 

De overheid heeft DJI verplicht om 2 projecten aan te wijzen die door middel van een 

DBFMO-contract zouden kunnen worden uitgevoerd. De projecten het 

Detentiecentrum te Zestienhoven en de Penitentiaire Inrichting Noorderbocht in 

Rotterdam zijn dat geworden. Het detentiecentrum is zoals bekend in de markt gezet 

en voor de PI Noorderbocht zijn de voorbereidingen bezig. 

Hoe is de houding van DJI tot DBFMO-projecten? 

Dhr. Korkers staat positief tegenover de nieuwe contractvorm. Het is volgens hem 

uiteraard een nieuwe manier van denken en doen, maar hij ziet er zeker de uitdaging 

in om een goed eindresultaat te krijgen. 

Rol van DJI in DBFMO-contracten? 

DJI wordt dus door de overheid 'verplicht' om PPS-projecten in de markt te zetten . Zij 

zien dit niet als vervelend. Zij zijn indirect de initiator van de projecten en hebben 

hoge mate van invloed op het ontwerp e.d., omdat DJI de zak met geld heeft. 

Wat is hun primaire doel gedurende het aanbestedingsproces? 

Het primaire doel van DJI is om gedetineerde veilig, efficiënt en human vast te 

houden. 

Efficiënt: Omdat DJI haar organisatie niet uit handen geeft (zij willen dit wel, maar 

vakbonden houden dit tegen) wil DJI een zo efficiënt mogelijk gebouw neerzetten. De 

exploitatie is het belangrijkste voor DJI. Wanneer zij minder personeel nodig hebben 

om gedetineerden te bewaken scheelt dat veel op jaarbasis. De Bijlmerbajes is een 

voorbeeld van een inefficiënte gevangenis m.b.t. personeelsinzet Op elke verdieping 

moeten bewakers staan, terwijl het aantal m2 niet groot is. Er is geen overzicht, 

waardoor het gebouw zeer inefficiënt is. Over het ontwerp moet goed worden 

nagedacht om een gebouw efficiënt, maar toch 'bewaakbaar' te maken. Waardoor de 

exploitatiekosten voor DJI naar beneden gaan. 

Veilig: Gedetineerden moeten niet kunnen ontsnappen. Dit kan dus door middel van 

diverse beveiligingstechnieken. Inschrijvingen van consortia moeten voldoen aan de 

eisen die gesteld staan in de outputspecificaties. DJI is niet erg enthousiast over het 

introduceren van nieuwe technieken, mits deze uitvoerig zijn getest en deze goed zijn 

gekeurd. Veel ruimte voor innovatie zit in het onderdeel veiligheid dus niet. 

Wanneer een gedetineerde ontsnapt, zal de politiek DJI hierop aanspreken. 

Vervolgens zal D,ll opheldering vragen aan het consortium en deze voor bv. de 

kosten laten opdraaien. Echter wordt het imago van DJI wel geschaad. En willen ze 

dus een goed beveiligd gebouw. 

Human: De gevangenissen moeten voldoen aan de menselijk omstandigheden. 

Echter moet het volgens dhr. Korker wel een gevangenis blijven. 
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Dhr. Kerker geeft aan dat hij het liefst zo min mogelijk invloed van Rijksbouwmeester 

wil hebben. Uiteraard zal dit niet lukken, maar architectuur staat in ieder geval niet 

hoog bij DJ I. Hij verondersteld dat Rijksbouwmeester in de 4 jaar dat hij is aangesteld 

prestigieuze projecten wil neerzetten. Deze kosten vaak geld. DJI hecht hier minimale 

waarde aan. Een gevangenis mag volgens hem best uitstralen dat het een 

gevangenis is . Het is volgens hem een element in de samenleving dat gezien mag 

worden. 

Wat is de invloedrijkheid van DJI? 

Groot, zij beheren het geld dus hebben ook een eindbeslissing . 

• Wat is de invloedrijkheid van andere partijen? 

Rijksbouwmeester heeft bij projecten van DJI geen hele grote zeggenschap, omdat 

DJI architectuur niet als belangrijkst ervaart. 

Projecten DJI 

Wat voor soort projecten vallen onder DJ I? 

Onder DJI vallen een 4tal inrichtingen: gevangenis, TBS-klinieken, Jeugdinrichtingen 

en Bijzondere voorzieningen (bijv. Detentiecentrum). Rechtbanken vallen onder een 

andere divisie van Justitie. 

DJI één van de grootste klanten van Rgd. Vanwaar bij DJI een dergelijk 

grote huisvestingsvraag en hoe ziet de toekomst eruit? 
Twee redenen: 

1. Een aantal jaren geleden was er onvoldoende capaciteit voor gedetineerden 

en zijn er veel tijdelijke units oid geplaatst. Omdat de capaciteit niet daalt 

worden deze tijdelijke units langzaamaan allemaal verplaatst naar vaste 

locaties . 

2. Oude gevangenissen voldoen niet meer aan de huidige 

veiligheidsvoorschriften . Voorbeeld: oude gevangenissen hebben vaak maar 

1 barrière tussen de gevangenis en de maatschappij. Tegenwoordig zijn dit 

er minimaal 2. 

Er komen in de toekomst hoogstwaarschijnlijk meer projecten van DJI. Uitspraken 

over welke deed hij niet. 

Detentiecentrum Rotterdam 

Detentiecentrum Rotterdam is het eerste DBFMO-project dat DJI uitvoert. Dhr. 

Korkers geeft aan dat het een tijdverslindend project was, maar wel erg uitdagend. 

Het opstellen van het ambitiedocument en de O.S. werd door DJI alleen het facilitaire 

gedeelte als moeilijk ervaren. Voor Inrichtingen van DJI is een (bijna) standaard 

programma van eisen beschikbaar welke alleen moest worden omgeschreven naar 

een programma van functionele eisen. Echter had DJI nooit hoeven nadenken over 

de facilitaire dienstverlening. Daar ging uiteindelijk de meeste tijd inzitten om deze 

functionele eisen op papier te zetten. Dhr. Korkers schat dat voor volgende projecten 

het technische en facilitaire deel voor 90 tot 95% hetzelfde zal zijn , met hier en daar 
een verandering welke projectgebonden is. Elke keer het wiel opnieuw uitvinden is 

ook niet de bedoeling . 

Brandveiligheid 

Brandveiligheid is op dit moment een erg belangrijke kwestie binnen DJI. Dit heeft te 

maken met de schipholbrand. Elke inrichting wordt op dit moment gekeurd door de 
brandweerinspectie en het blijkt dat weinig inrichtingen voldoen aan de gestelde 

eisen. Voornamelijk in de uitvoeringsfase wordt niet veel aandacht besteed aan 
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brandveiligheid, waardoor in een later stadium aanpassingen moeten worden gedaan 

die veel geld kosten . In aankomende projecten wordt er dus veel aandacht besteed 

aan brandveiligheid. 

Architecten en adviseurs 

Dhr. Korkers zegt dat het belangrijk is welke architect en adviseurs er in het 

consortium zitten. Voornamelijk architecten. Hij beaamt dat Rijksbouwmeester 

voorkeuren heeft voor architecten . En jonge architecten die nog niet in aanraking 

gekomen zijn met Rijksbouwmeester weinig kans maken. 

Korkers noemt architecten Loof & Van Stigt en DKV als 2 architectenbureaus die 
volgens hem goede ontwerpen hebben gemaakt voor inrichtingen van DJ I. 

Dialoog 

Dhr. Korkers is dus aanwezig bij de dialogen met consortia . Omdat hij wist dat ik van 

BAM ben wilde hij hier niet veel over zeggen. Hij stelde wel dat het belangrijk is om 

tijdens een dialoog als consortium veel vragen te stellen en voorstellen te doen. 

Tevens zorgt een eigenwijze houding voor irritatie. Men mag best met suggesties 

komen, maar niet denken dat men het beter weet. Hij zegt echter ook dat de 

transparantie van het geheel erg verloren gaat door de verschillende juristen die 

meekijken . Er worden afspraken gemaakt wat wel en niet gezegd worden. Dhr. 

Korkers ervaart dit als vervelend en zegt dat het idee van een dialoog enigszins 

verloren gaat hierdoor. 

Subjectiviteit 

Dhr. Korkers beaamt denkt dat de procesgang invloed heeft op het resultaat en dat 

het nooit voor 1 00% objectief kan zijn. Echter is het detentiecentrum het eerste 

project van DJI dus hij kon hier nog weinig uitspraken over doen . 
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Interview V: dhr. Frank Roeters van Lennep 

Naam: 

Functie: 

Bedrijf: 

Wanneer: 

Waar: 

De heer Frank Roeters van Lennep 

Partner van KPMG, financieel adviseur bij PPS-projecten 

KPMG 

Dinsdag 6 maart 

Burgemeester Rijnderslaan 20, Amstelveen 

1. Rol KPMG bij PPS-projecten 

KPMG is financieel adviseur voor zowel publieke als private partijen. Voor de PPS 

van Minfin waren zij adviseur van de overheid. Op dit moment zijn zij voornamelijk 

adviseur van private partijen en betrokken bij 4 PPS projecten (Kromhout, IBG 

Groningen, Doetichem en Detentiecentrum R'dam). Zij zijn dus financieel adviseur en 

kijken naar de modelering en structurering van de kosten. Primair is hun toegevoegde 

waarde hun kennis en netwerken van financiële markten. Secundair is dat 

strategische ondersteuning. Dhr. van Lennep ziet de financiële adviseur niet als zeer 

invloedrijk. Zij kijken naar de cijfers en geven daar vervolgens een advies bij. Hij 

ervaart de juridische en technische adviseurs invloedrijker. In het bijzonder in de 

onderhandelingsfase. Ook ervaart hij Rijksbouwmeester als een invloedrijke partij. 

KPMG werd in het geval van de PPS Minfin benaderd door het ministerie van 

Financiën. Dit was echter een bijzondere constructie want de Rgd had haar eigen 

financiële adviseur, de Rebelgroup. Er waren dus twee financiële adviseurs wat niet 

als efficiënt werd ervaren door dhr. van Lennep. 

2. Overheid 

Dhr van Lennep praat liever niet over PPS (publiek-private samenwerking), maar over 

PFI ( Private Finance lnitiative). DBFMO is eigenlijk helemaal geen samenwerking. 

De overheid geeft alles over aan de private partij, dus deze is er ook uiteindelijk 

verantwoordelijk voor. Weinig samenwerking dus. 

KPMG heeft als financieel adviseur aan de overheid geadviseerd. Zij hebben dus in 

de 'keuken' van de overheid kunnen kijken. Dhr. van Lennep ervaarde de overheid 

als irrationeel. Als voorbeeld noemt hij het volgende; "Voor een dialoog met de 

consortia werd door de publieke partijen en haar adviseurs een lijst opgesteld met 

vragen. Na de dialoog kwam het wel eens voor dat de vragen niet waren behandeld, 

omdat de overheid de gemoedelijke en gezellige sfeer niet wilde verpesten." Zij 

hechte op dat moment dus blijkbaar meer waarde aan het "gezellig' met elkaar dan 

aan het vragen stellen. 

Uit ervaring van dhr. van Lennep blijkt dat de Rgd voornamelijk degene is die de 

beslisser is en dat de opdrachtgever minimaal aanwezig is. Echter blijkt uit andere 

interviews en evaluaties dat de opdrachtgevers redelijk wat invloed hebben. Al dan 

niet voor dan wel achter de schermen. 

De keuze van de architect is volgens dhr. van Lennep erg belangrijk en het is daarom 

ook verstandig om vroegtijdig al rond te gaan kijken naar welke architecten passen bij 

aankomende PPS-projecten. 

3. Subjectiviteit 
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Klantgerichtheid is erg belangrijk heeft dhr. van Lennep ervaren. Hij schat dat 20% 

van de aanbesteding subjectief is en voornamelijk de fase waarin er van 5 consortia 

naar 3 consortia wordt gegaan. Strukton is erg klantgericht en dhr. van Lennep wijd 

dit aan het feit dat zij van oorsprong een overheidsinstantie (NS) zijn geweest. Zij zijn 

gewend om na te denken over wat de klant wil. 

In de eerste fase moet je als consortium de volgende drie vragen stellen: 

1) Wie zijn de beslissers? 

2) Wat is de doelstelling van de beslissers? 

3) Wat drijft de beslissers? (waar liggen ze van wakker?) 

Voorbeeld PPS Minfin: De beslisser was door de minister aangesteld om een 'nieuw' 

gebouw neer te zetten wat een uitstraling moest hebben en uiteraard goed 

functioneerde. Hiermee kan nog niet veel worden gezegd, maar wel dat prijs niet een 

beslissende factor was. De beslisser wilde een tevreden minister en deze gaf niet 

specifiek aan dat hij een gebouw wilde dat alleen financieel aantrekkelijk was. Hierop 

kan bijvoorbeeld al een strategie worden bepaald. Belangrijk om deze informatie te 

verkrijgen is netwerken. 

Service gerichtheid is ook een kleine factor van de vele die meespeelt in de sociale 

ruil. Voorbeeld: De overheid had diverse vragen aan de consortia en had deze via 

een brief aan de consortia gesteld. BAM heeft de vragen achter elkaar beantwoord 

wat resulteert in een lap tekst. Hierdoor moest de publieke partij zelf gaan zoeken 

waar nu exact antwoord op werd gegeven. Strukton had een matrix gemaakt met 

daarin de vraag herhaald en een bijbehorend antwoord. Tevens hadden zij de vragen 

geclusterd naar werkgroep, zodat snel en dus efficiënt door de publieke partij kon 

worden gelezen wat het antwoord was op de vragen die zij gesteld hadden. Zij 

spendeerde hier dus minder tijd aan, ofwel moeite in termen van de 

klantwaardevergelijking. 

Na uitleg van de klantwaardevergelijking beaamt hij dat de sociale ruil een grote rol 

speelt in het besluitvormingsproces. In het bijzonder de interactiemomenten en de 

servicegerichtheid vind hij belangrijke aspecten. Hij stelt dat je als consortium nooit 

een zeurende partij moet zijn. Problemen die van toepassing zijn voor elk consortium 

moet je als consortium nooit zelf willen oplossen. Laat een ander consortium de vraag 

stellen, zodat je als eigen consortium niet als zeurende partij wordt ervaren. 

Beelden zeggen meer dan woorden. Beelden blijven ook veel beter in de gedachten 

van mensen. Geef de klant beelden in de vorm van video's, maquettes, tekeningen 

etc. ook al vragen zij daar niet om. 

Dhr. van Lennep vindt het niet zo sterk van BAM om voornamelijk met 

dochterbedrijven een consortium te vormen. Eveneens het voeren van de naam BAM 

vindt hij niet sterk. BAM is het enige consortium welke haar eigen naam voert en 

ervaart dit als enigszins arrogant. Een nieuwe naam is nog nergens aan gekoppeld 

(zowel positief als negatief) dus kan je met eens schone lei ergens aan beginnen. 

Dhr. van Lennep ziet mogelijk in de toekomst een verschuiving van consortia. Op dit 

moment zijn voornamelijk de aannemers degene die de initiatiefnemers zijn, maar het 

zou zo kunnen zijn dat facility bureaus, banken, projectontwikkelaars en architecten 

een consortium oprichten zonder dat hier een aannemer bij in zit. Voorbeeld van een 
dergelijk consortium is Castrum Hollandia met de partijen Burgfonds, Asito en De 

Architekten Cie. 
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Bijlage 11: Krachtenveldanalyse 
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Krachtenveldanalyse van partijen die betrokken zijn bij de besluitvorming van de DBFMO-aanbieding 

Publiek 

·Afhankelijk van projectorganisatie 

Positie 

Initiator. Ondersteunt als facilitaire 
van de Belastingdienst het primaire proces op he·t I Bela,sti11aclier1st 
gebied van huisvesting, diensten en middelen. 

Initiator. Verantwoordelijk voor het ereeren van 
een veilige samenleving. 

Onderdeel van de Rgd. Heeft binnen deze 
organisatie een onafhankelijke positie, 
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goede 
integratie van het 

ITO<oae'O'OeiPWurde in keten 

op het gebied van architectuur en 

financere inbreng 

kennis I informatie 

rol in de besluitvorming 

financiele inbreng 

kennis I informatie 

rol in de besluitvorming 

kennis I informatie 

formele positie door 

verplichte winkelnering 

rol in de 

kennis I informatie 

formele positie 

kennis 

i inbreng van lokaal beleid en lokale mar1<t -formele positie 
i inbreng over uitstraling I eisen huisvesting. _ kennis 

kennis 

Positief omdat het een kans i 

Onzekerheid over DBFMO 

Negatief omdat het een bedreiging · 

Neutraal/ onbelangrijk · 
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Bijlage 111: Theorie klantwaardevergelijking 
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Klantwaardevergelijking (Heskett e.a., 1997): 

r---- ------ r--- - ------ -------- --------~ 
1 1 ~P~ro_c_e_s-----------------. 

: + : Hoe krijg ik het? 
A"oducten en diensten 1 1 

Interacties, Responsiviteij, 
1 Visualisaties, Leveringsprocessen 

~------------~ I 

Wat krijg je? 
Resultaat 

Klantwaarde I I 

I I I Moeite Prijs 

+ 
E'motle 
Wat voel ik erbij? 
Imago, Reputatie, Ervaring , 
Betrouwbaarheid 

I I I Hoeveel kost het? I + Wat moet ik ervoor doen? 
I 

A"ijsstellling 
I Tijd , Energie, Onveiligheid, 

I I I 
I I I 

Service, Onzekerheid __________ .. 
Harde elementen Zachte elementen 

Resultaat: Wat krijg ik? 

Het lijkt een open deur, maar het leveren van de gewenste resultaten is en blijft één 

van de belangrijkste manieren om klanten loyaal te maken. In feite ligt dit aan de 

basis van alles. Als de producten en diensten - en uiteraard de daaruit 

voortvloeiende resultaten - voldoen aan de wensen van een klant, dan zal 

laatstgenoemde geen reden tot switchen hebben. In eerste instantie moeten 

aanbieders zich richten op klantwensen : de beoogde resultaten moeten daarbij 

zoveel mogelijk vanuit de optiek van de klant worden gedefinieerd. In de praktijk 

wordt dit overigens nogal eens over het hoofd gezien en worden wenselijke resultaten 

vanuit de optiek van de desbetreffende organisatie geformuleerd. Overal waar, om 

wat voor reden dan ook, niet de gewenste resultaten kunnen worden geboden, ligt 

disloyaliteit op de loer. Centraal thema bij ondernemingen die klantloyaliteit willen 

optimaliseren, is dan ook het verbeteren van de prestaties. Kwaliteitsverbetering , het 

zichzelf onder druk zetten door middel van service level agreements en het 

systematisch opsporen van fouten in leveringsprocessen 'in search of failure') zijn 

hierbij veel toegepaste middelen. Resultaten voor de klant kunnen ook 

geoptimaliseerd worden door het bundelen van producten en diensten. Door middel 

van bundeling kan men ervoor zorgen dat men klanten de juiste 'packages' aanbiedt. 

Bundeling s in feite dus een vorm van 'mass customization' . De focus op kwaliteit en 

bundeling van het aanbod betekent dat een continue en intensieve dialoog met de 

klant moet worden onderhouden. De enige mogelijkheid om zich als bedrijf door 

middel van het aanbod te onderscheiden van de concurrent is door goed naar te klant 

te luisteren (beter dan de concurrent), diens wensen en problemen serieus te nemen 

en daar vervolgens het aanbod zo snel mogelijk op af te stemmen. 

Proces: Hoe krijg ik het? 

Niet alleen wat geleverd wordt. maar ook hoe dat gebeurd is van doorslaggevend 

belang voor de mate van klantloyaliteit Vanuit de procesmatige dimensie bezien, 

verdienen voornamelijk vier zaken onze aandacht. In de eerste plaats zijn dat de 

distributiekanalen. Zoals bekend, zijn de manieren waarop bedrijven hun klanten 

kunnen bedienen de laatste tijd aanzienlijk toegenomen ('multichanneling'). Om te 

bankieren hoeft men niet meer naar het filiaal, maar kan men ook de telefoon nemen 

of via het Internet contact zoeken. Albert Heijn bereikt zijn klanten niet alleen via de 

traditionele winkels, maar ook via shops in pompstations en via thuislevering. 

Uiteraard is het voor een bedrijf van groot belang om te weten welke klanten men het 

beste via specifieke kanalen bedient. In de tweede plaats is ook de wijze waarop 

producten of diensten geleverd worden van belang. Met betrekking tot dergelijke 

'leveringsprocessen' wordt veelal een onderscheid gemaakt tussen primaire 
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processen, ondersteunende processen (zeg maar de back-office activiteiten) en 

hulpprocessen (de extra's, zoals een ballenbak of een restauratieve voorziening in 

winkels). Uit onderzoek blijkt dat leveringsprocessen door klanten in het bijzonder 

worden beoordeeld op punten als responsiviteit, zekerheid en inlevingsvermogen. In 

de derde plaats moet tenslotte de cruciale rol van het personeel worden genoemd, 

met name waar het gaat om het vormgeven van de interacties met de klant. Volgens 

de Harvard-school is de kern van het succes van loyaltyleaders gelegen in het 

menselijk kapitaal. Bedrijven die de 'lerende' en 'bemachtigde' werknemers als bron 

van waardeschepping zien, zijn volgens deze theorie het meest succesvol. In de 

vierde plaats moet tenslotte de klachtafhandeling worden genoemd. Uit onderzoek 

blijkt dat de wijze waarop bedrijven op klachten reageren een zeer grote invloed heeft 

op de mate van loyaliteit. Een bedrijf als Siemens hanteert in dit verband een 

zogeheten 'Agressie-multiplier' . Deze zegt dat de agressie van klanten de som is van 

de aard van de klacht maal de prijs die de consument voor herstel moet betalen maal 

de tijd die nodig is om de klacht op te lossen (A= A x P x T). De kunst is uiteraard om 

de agressie-multiplier zo laag mogelijk te houden. 

Emotie: Wat voel ik erbij? 

Zoals gezegd, berust loyaliteit voor een groot deel op gevoelens. Dit betekent dat 

men niet uitsluitend aandacht moet besteden aan intrinsieke en functionele 

eigenschappen van producten of diensten, maar ook aan de emotionele aspecten . 

Op dit punt komen zaken als imago, reputatie, betrouwbaarheid en merk om de hoek 

kijken. Merktrouw en emotie zijn sterk met elkaar verbonden. De macht van een merk 

kan zover gaan, dat consumenten bereid zijn om diep in de buidel te tasten voor 

producten die kwalitatief nauwelijks beter zijn dan die van de concurrent. Ook kan op 

basis van merktrouw een vergaande identificatie tussen klant en bedrijf plaatsvinden. 

Als meest sprekende voorbeeld geldt de fanclub van Harley Davidsen-rijders (in de 

VS bestaan er zelfs speciale Harley Davidson-cafés). Een speciale vorm van 

merktrouw is die waarbij bedrijven zich vooral op hun sociale verantwoordelijkheden 

laten aanspreken. Bekende voorbeelden in dit verband zijn The Society Shop en Ben 

& Jerry's. Emoties zijn voor bedrijven te beïnvloeden langs de weg van traditionele 

promotionele activiteiten, maar ook door nadrukkelijk aandacht te besteden aan 

design en sfeerelementen, het snel en correct afhandelen van klachten, evenals het 

nadrukkelijke streven naar affectieve banden met klanten in het kader van customer 

education en customer bonding activiteiten. 

Prijs: Hoeveel kost het? 

Hoewel de term 'prijs' in de dienstverlening veelal niet wordt gebruikt - men spreekt 

doorgaans over 'premie' , 'huur', 'honorarium' of 'tarief - moeten klanten uiteraard 

betalen voor geleverde diensten en producten. Aspecten die bij prijs een rol spelen 

zijn prijsstelling, prijsfluctuatie en prijsdifferentiatie. De hoogte van de prijs van een 

product of dienst is uiteraard van belang, maar lang niet altijd doorslaggevend. Indien 

een bedrijf op één van de eerder genoemde dimensies een duidelijke meerwaarde 

verschaft, blijken klanten bereid om (veel) hogere prijzen te betalen . Naast de hoogte 

van de prijs gaat de aandacht van klanten vooral uit naar het versimpelen van de 

prijsstructuur (bijvoorbeeld het bieden van 'flat rates') . 

Moeite: Wat moet ik ervoor doen? 

Ook wel aangeduid als 'acquisitiekosten', heeft betrekking op alle extra financiële en 

niet-financiële kosten (tijd, energie, training, sores) die een klant zich moet getroosten 
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om het gewenste resultaat te bereiken. Ook onzekerheid en onveiligheid kunnen 

'moeiten' zijn die een klant ervaart. Hoewel er momenteel nogal wat ongemakken aan 

kleven, is de verwachting dat het Internet in de nabije toekomst een belangrijke rol 

gaat spelen in het minimaliseren van de moeite. 
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Bijlage IV: Theorie confrontatiematrix 
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Confrontatiematrix, publicatie van de Holland Gonsuiting Group 

In de confrontatiematrix worden elementen uit de externe omgeving (kansen en 

bedreigingen) 'geconfronteerd' met de interne competenties (sterkten en zwakten) 

binnen de organisatie . Hierbij wordt van 'buiten naar binnen' gekeken. De gedachte 

daarbij is dat we geen invloed kunnen uitoefenen op de situatie en ontwikkelingen om 

ons heen, maar dat we wel kunnen aangeven welke effecten deze ontwikkelingen 

hebben op onze interne omgeving. 

De keuze voor de belangrijkste combinaties komt tot stand door per kolom aan te 

geven welke relatie het belangrijkste is. Dit kan bijvoorbeeld door 5-3-1 punten te 

verdelen over de zes mogelijke combinaties (per kolom; van buiten naar binnen). 
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• In het kwadrant 'aanvallen' gaat het om de vraag hoe we met 

behulp van een specifiek sterk punt in onze organisatie kunnen 

inspelen op een specifieke kans in onze omgeving. De formulering 

luidt: 'hoe kan ik .... (een sterkte) benutten om in te spelen op .. .. 

(een kans)?' . 

• In het kwadrant 'verdedigen' gaat het om de vraag hoe we met 

behulp van een specifiek sterk punt in onze organisatie een 

specifieke bedreiging in onze omgeving kunnen afwenden. De 

formulering luidt: 'hoe kan ik .... (een sterkte) benutten om .... (een 

bedreiging) af te weren?' . 

• In het kwadrant 'versterken' gaat het om de vraag hoe we specifieke 

zwakke punten zodanig kunnen versterken of neutraliseren dat we 

in staat zijn op een specifieke kans in onze omgeving in te spelen. 

De formulering luidt: 'hoe kan ik .... (een zwakte) versterken voordat 

ik kan inspelen op ... . (een kans)?' . 

• In het kwadrant 'terugtrekkenlturn-around' gaat het om de vraag 

hoe we specifieke zwakke punten zodanig kunnen neutraliseren dat 

we in staat zijn een specifieke bedreiging uit onze omgeving af te 

wenden. Soms betekent dit het terugtrekken uit de bijbehorende 

activiteiten. De formulering luidt: 'hoe kan ik .... (een zwakte) 

versterken om ..... (een bedreiging) af te weren?' . 
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Bijlage V: Confrontatiematrix uitspraken -
zachte elementen 

Bijlage Afstudeerscriptie Angela van Nordennen 25 



Confrontatiematrix 1 <:: 
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. .. , . • ... ' "· Interactiemom enten: 
• Het was echter niet duidelijk waar BAM naar toe wilde tijdens de onderhandelingsfase, er is veel besproken zonder directe koppeling.• x x x x x x -Momenten waar de klant en het consortium elkaar treffen. En inhoudelijk 
• Ontwerp oog fragmentarisch, zo ook de organisatie. Het is niet één totaal concept met een eenduidige visie of ziel." x x x x x over de aanbiednig com municeren. 

• De cultuur van minfin heeft BAM niet goed begrepen. Naar idee van de klant is deze wel door middel van de juiste input duidelijk gemaakt." x x x x x x 
• De vragen van de klant werden n iet altijd juist geïnterpreteerd .' x x x x x x 
• Verdedigen van je eigen ontwerp (in tegenstel ling tot het komen met oplossingen en praten over verschillende alternatieven)". x x x x x x Responsiviteit: 

• BAM heeft ook bij M&O geen eenheid duidelijk gemaakt. De Joint venture is verbetering geweest. maar biedt onvoldoende waarborg voor geïntegreerde organisatie." x x x x x x -De mate waarin een consortium reageert op verkregen informatie van of 
over de klant. 

• Het monitoringssysteem is evenmin geheet duidelijk, hoe werkt het samen, hoe werken de interfaces etc. Dit geeft geen waarborg voor het als een geheel functioneren." x x x x x x 
• Kwaliteit van de indieningstukken was erg goed.· x x x x 

Betrouwbaarheid : 
" Presentatie was weifelend: x x x x x -Betrouwbaarheid van het consortium (organisatorisch) 

,. • ... 
• Op het gebied van logistiek en flexibi liteit is het ontwerp sterk verbeterd ten opzichte van de inschrijvingslase." 

Visualisaties x x x x x x 
-Schetsen, maquettes. films , presentaties, uitstraling documenten 

• De activiteitgerelateerde werkplekken zijn niet juist geïnterpreteerd door BAM.· x x x x x x 
• Op het M&O vlak is kritiek geleverd, maar daar is in de ogen van de klant niets mee gedaan.' x x x x x x 
• De Rgd vindt dat het ontwerp niet goed aansluit bij de cultuur van Financiën.' x x x x x x Imago: 

• BAM is er niet in geslaagd om zich als 1 partij te presenteren.· 
- Beeld dat derden van het consortium hebben. x x x x x 

• De bieding op zich (de kist, cd-rom, leeswijzer e.d .) werd erg gewaardeerd.' x x x x 
Onzekerheden: . -Kies ik de juiste aanbieder voor mijn probleem? 

" het consortium moet kunnen vertellen waarom ze een bepaalde keuze hebben gemaakt. · x x x x x x -Biedt de aanbieder de juiste oplossing voor mijn probleem? 

" inleven in de situatie en omgevingsfactoren. • x x x x x x 
"Er wordt kritisch gekeken naar referentieprojecten van architecten." x x x x 
" wij zijn uiteraard geen robotten en natuurlijk wordt je geleid door emotie als je een mooie maquette ziet staan. " x x x x 
·jonge architecten maken een kleine kans tot toelating van PPS-projecten, omdat ze geen goede referentieprojecten kunnen aanleveren. • x x x x 
"bij een nieuw project heb je onbewust wel een idee over wie een geschikte architect zou kunnen z ij n." x x x 

" Het ambitiedocument is al ware een ingrediëntenlijst waarbij je de beste architect moet zien te vinden die deze ingrediênten kan bereiden." x x x x x x 
"De klant moet zich herkennen in het ontwerp." x x x x x x 

t r tt 

" consortia gaan nonchalant om met leidraad. x x x x x x 
"wanneer consortia niet voldoen aan de standaardcriteria scoor je geen pluspunten.· x x x x x x 
• de klant wil verrast worden en staat open voor innovaties en vernieuwingen. " x x x x x x 
• hoe een consortium zich presenteert is erg belangrijk. " x x x x x 
• er wordt ook gekeken naar zachte kanten van het geheel, vb: VWS vs. Strukton." x x x x x x 
"hoe een consortium omgaat met haar architect zegt iets over het consortium . " x x x 
"Consortium moet kunnen aantonen dat zij verschillende partijen succesvol kunnen laten integreren." x x x x x x 
"BAM vormt met eigen werkmaatschappij een consortium wat zorgt voor een eigen BAM-wereld. " x x x 
"De klant wil1 partij zien. Hoe de back-office is geregeld maakt haar niet uit." x x x x x 
"De klant is erg beïnvloedbaar, mits goede argumenten worden gebruikt." x x x x x x 
''Consortia moeten opzoek gaan naar het onderscheidende vermogen van hun productenlof manier van organiseren." x x x 

.. 
' 

" samenwerken in het proces is belangrijk. " x x x x x x 
• zoek als consortium naar aspecten waar een klant zelf niet aan heeft gedacht, maar wel belangrijk vindt. • x x x x x x 
• wij zoeken naar een consortium dat oplossingsgericht denkt. " x x x x x x 
"consortia onderhandelen eerder over risico's dan dat zij meedenken over een oplossing met en voor ons. " x x x x x x 
~door met ons samen naar een oplossing te zoeken ontstaat er een kwalitatief beter resultaat.~ x x x x x x 

" De samenwerking tussen consortium en klant ontbreekt nog wel eens." x x x x x x 
" Belangrijk is om je in te leven in de klant. " x x x x x x 

I 

• belangrijk is om tijdens dialogen veel vragen te stellen en voorstellen te aoen." x I x I x I x x I 
.. eigenwijze houding zorgt VOOf irritatie: x I I x I x I x x I 

.. 
• interactiemomenten en servicegerichtheid zijn de belangrijkste aspecten tijdens de aanbestedingsfase.' x x x x x 
• beelden bezorgen de klant herinneringen.· x x x x 
• het voeren van de naam BAM en (bijna) alleen dochterbedrijven inzetten wordt als arrogant ervaren. • x x x 

"sociale aspecten spelen een grote rol in het aanbestedingsproces. Woos altijd aardig en beleeft en zorg niet dat je het 'zeur-<:Onsortium' wordt." x x x x x 



Bijlage VI: Verantwoording Confrontatiematrix 
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Verantwoording positionering van confrontatiematrix 

Onderstaande uitspraken zijn allemaal 'veroorzaakt' door het zachte element: responsiviteit. Responsiviteit heeft een negental 
verschijningsvormen die in de tabel zijn beschreven. In de uitspraken zijn woorden rood gearceerd waarmee wordt aangegeven dat deze 
overeenkomstig zijn met de één of meerdere verschijningsvormen van responsiviteit. 
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Verantwoording positionering van confrontatiematrix 

Onderstaande uitspraken zijn allemaal 'veroorzaakt' door de zachte elementen: interactiemomenten, visualisaties en betrouwbaarheid I imago. 
2. De verantwoording van de interactiemom enten. Gekeken is naar uitspraken die specifiek toespitst zijn op de momenten dat klant en consortium elkaar treffen. 
3. De veratwoording van de visualisaties. Gekeken is naar uitspraken die specifiek toegespitst zijn op beelden en de uitstraling van documenten. 
4. De verantwoording van de betrouwbaarheid I imago. Gekeken is naar uitspraken die specifiek toegespitst zijn op hoe de klant de aanbieder ziet en hoe hij deze 
ervaart. 

2. lntcracttcmornenten 

Ontwerp oog fragmentarisch, zo ook de organisatie. Het is niet één totaal concept met een eenduidige visie of ziel. 

Consortium is er nîet 1n geslaagd om zich als 1 partij te presenterart 

Presentatie was weifelend_ 

Hoe een consortium zich presenteert is erg belangrijk. 

De klant wil 1 partij zien. Hoe de bacK-office is geregeld maakt haar niet uit. 

Belangrijk is om tijdens dialogen veel vragen te stellen en voorstellen te doen. 

Eigenwijze houding zorgt voor Irritatie. 

Interactiemomenten en servicegerichtheid zijn de belangrijkste aspecten tijdens de aanbestedingsfase. 

Sociale aspecten spelen een grote rol in het aanbestedingsproces. Wees altijd aardig en beleeft en zorg niet dat je het 'zeur-consortium' wordt. 

3. Visualisaties 

Kwaliteit van de Indieningstukken was erg goed. 

Oe bieding op z1ch (de kist, cd-rem, leeswijzer e.d.) werd erg gewaardeerd. 

Wi] zijn uiteraard geen robotten en natuurlijk wordt je geleid door emotie als je een mooie maquette ziet staan. 

Beelden bezorgen de klant herinneringen. 

4. Betrouwbaarheid i imago 

Bij een nieuw project heb je onbewust wel een idee over wie een geschikte architect zou kunnen zijn. 

Hoe een consortium omgaat met haar architect zegt iets over het consortium . 

BAM vormt met eigen werkmaatschappij een consortium wat zorgt voor een eigen BAM-wereld. 

Het voeren van de naam BAM en (bijna) alleen dochterbedrijven inzetten wordt als arrogant ervaren . 
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Bijlage VIl: Theorie ontwerpprincipes 
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Elf ontwerpprincipes 

1 : Het formuleren van een urgent en intrigerend vraagstuk 

Principe 

Als het lukt een vraagstuk te formuleren dat intrigerend is, urgent is, van groot belang is, en waarvan de 

oplossing nog onbekend is, ontstaat creatieve onrust. 

Kern 

Een urgent en intrigerend vraagstuk is een voorwaarde om tot kennisproductiviteit te komen. Zo'n 

vraagstuk is geen gegeven, het is het resultaat van het vervatten van een complexe situatie in een 

probleemdefinitie (Weick, 1995). Dat proces wordt vaak al gestuurd door onze opvattingen en 

gewoontepatronen, wat de ruimte tot vernieuwen beperkt. Het is daarom zaak om samen met 

betrokkenen en belanghebbenden de aanleiding en startvraag te transformeren tot een vraagformulering 

die uitdaagt nieuwe perspectieven te verkennen en die nieuwe aanpakken en oplossingen nodig maakt 

(Drucker, 1993). 

Het gaat niet alleen om een rationele noodzaak, maar ook om een persoonlijk gevoelde urgentie: het sterke 

gevoel dat het nu moet en ook echt anders moet dan tot nu toe, dat je het niet kunt permitteren het erbij 

te laten zitten (Kessels, 1996a). Het wordt intrigerend als de wil en moed er zijn het over een hele andere 

boeg te gooien, als er ruimte is voor verschillende richtingen en perspectieven, en als de vraag appelleert 

aan de ambities en nieuwsgierigheid van de deelnemers. 

Voor gevoelde urgentie tijdens het gehele proces is ook druk van buiten nodig: momenten waarop iet~ 

gerealiseerd moet zijn en je er echt moet staan, momenten van confrontatie met verwachtingen van 

anderen die van groo,!i belang zijn, waardevolle mogelijkheden die voorbij gaan als je te lang wacht, dingen 

die van buitenaf gebeuren en het menens maken dat er op korte termijn een slag gemaakt wordt. 

Handreiking 

Neem de startvraag zoals die tot je komt niet als gegeven maar als aanleiding. Verken verschillende 

invalshoeken voordat je de centrale vraag vast legt. Formuleer gezamenlijk, op basis van deze verkenning 

een voor alle betrokkenen intrigerende vraag die aanzet tot vernieuwing. Zo'n vraag kenmerkt zich als 

volgt: 

" Het antwoord is nog niet bekend of niet te geven op de gebruikelijke manier. 

" De vraag laat ruimte voor verschillende perspectieven en richtingen (voorkom dat gebruikelijke 

opvattingen en richtingen al vast ingebakken zitten). 

" Je kunt je niet permitteren de vraag onbeantwoord te laten of op zijn beloop te laten: er is mgeJttie voor 

de direct betrokkenen en voor de organisaties (omgeving) waarvan zij deel uit maken. 

" De vraag is van belang en inspirerend voor de individuen die actief werken aan het vraagstuk (het raakt 

aan de persoonlijke drijfveren van de individuen). 
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Dit principe vcrdient vanaf het begin aandacht, maar daarmee is het niet klaar. Het is van belang 

gedurende het hele vernieuwingsproces de urgcnric te blijven voeden en op:wekcn als ook nieuwe 

intrigerende vragen levend te houden of te formuleren. Urgentie tijJens het proces ontstaat: 

• doordat er mijlpalen zijn waarop er 'iets moet staan' dat voor deelnemers aan het proces van cruciaal 

belang is: bijvoorbeeld in de vorm van het moeten presteren voor een forum (in welke vorm dan ook) 

van externen (buiten het proces) die zij' van belang vinden en waarbij ze goed voor de dag willen 

komen. 

• door gebruik te maken van dynamiek buiten de vernieuwingspraktijk: bijvoorbcc'ld een concurrerende 

ontwikkeling die zich aandient, momenten waawp ontmoetingen of evaluaties plaatsvinden (denk 

bijvoorbeeld aan een deadline voor financiering, een bijeenkomst waar ook veel belanghebbenden zijn, 

een verkiezing). 

2: Vormgeven van een vernieuwend proces 

Principe I 
Om to t nieuwe uitkomsten te komen is vernieuwing in de manier van werken nodig. Zo'n nieuwe manier 

van werken kun je niet vooraf plannen maar geef je al doende vorm. 

Kern 

Om te komen tot vcrnieuwende oplossingen (nieuw denken), is een nieuwe manier van werken nodig 

(nieuw doen). Daarbij gaat het niet alleen om het gebruiken van nieuwe technieken en werkvormen, maar 

gaat het ook om het kunnen vormgeven van een vernieuwend proces. Het vraagt om het al doende 

ontwerpen van een nieuwe lijn van werken: een pad uitzetten en dat al werkend verder concretiseren 

(Garud & Karnoc, 2000); Grand & MacLean, 200). Vcrnieuwend leren is een combinatie van 

onderzoeken, reflecteren, imagineren, verbinden en doen: lerend handelen in een zich ontwikkelende 

context (Senge et al., 2005). 

Het gaat dus niet om het doen van iets nieuws en ongewoons omdat het nieuw is, maar om dit te 

verbinden aan het perspectief van waaruit je experimenteert en aan het type opbrengst dat je wilt 

realiseren. Het maken van een nieuw pad betekent ook het doorbreken van bestaande patronen van 

hand ·lcn die ingesleten zijn door de bestaande structuren. Het anders omgaan met macht en controle 

llla:tkt vaak ded uit van een nieuwe manier van werken, minder vanuit formele posities maar meer een 

dc.:llton:llisch proces (V on Hippel, 2005). 

Handreiking 

Creëer een nieuw pad: een lijn van werken die wezenlijk anders is dan men in het betreffende vraagstuk en 

in de betreffende context gewend was. riet is onmogelijk om het hele pad vanaf het begin te overzien en 

te plannen, een nieuwe manier van werken ontwikkelt zich vooral al doende. Daarom is het van hdang in 

het begin te experimenteren (bijv. gebruikmakend van de andere tien principes) met ni ·uwt· wc.:rkvormen 

en methodieken waarvan je vermoedt dat ze kunnen werken in de praktijk en voor ht·r dod wa:tnnet: je 

bezig bent. Daarmee doorbreek je bestaande patronen en dat is de basis om een nit·uw patroon te.: ~aan 

ontwikkelen. 

Het maken van een nieuw pad (mindful deviation) stelt mensen voor de volgendt· uitdaJ•,ingrn: 

• zichzelf los te maken van de structuren waar ze deel van uitmaken; 
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• de weerstand overwinnen die ze genereren in dit proces; 

• mobiliseren van anderen in hun netwerk, om het proces te bcvorclen·n zonder dat lu; t uit de bocht 

vliegt. 

Elementen d.ic vanaf het begin van belang zijn om te doorbreken zijn onder andere: 

• Hiërarch.ischc verhoudingen en vaste patronen van macht en positie: vcrander groepssamcnstclling, 

fysieke setting, subgroepen, volgorde van inbreng, introduceer nieuwe werkvormen d.ie andere rollen 

van de participanten vragen; 

• Meedoen als 'functionaris': voorkom dat mensen zichzelf vcrschuilen achter hun rol als functionaris of 

vertegenwoord.iger, nod.ig hen uit als persoon en zonder voorbehoud deel te nemen; 

• Bijeenkomen betekent vergaderen: de gangbare manier van vergaderen en discussiëren is zelden 

kennisproductief, introduceer nieuwe vormen; samenwerken hoeft ook n.iet te betekenen allemaal 

samen te komen op hetzelfde moment en om dezelfde tafel, varieer in vormen van samenwerking en 

samenstelling van de mensen die bijeen komen; ontwerp een proces voor een bijeenkomst in plaats van 

een agenda. 

Vern.ieuwende interventies zijn niet vanzelfsprekend. Ze vragen ook durf, positie nerilcn en gewoon doen. 

Een valkuil bij dit principe is dingen te doen omdat ze nieuw zijn en dat dit een legitimering in zichzelf is . 

Het ontwerp van een proces ontbreekt dan. De reden om het te doen moet liggen in het eerste 

ontwerpprincipe, de vraag waar je voor staat. Het vraagt om het helder doordenken van het perspectief 

van waaruit je experimenteert: wat is het type opbrengst dat wc zouden willen realiseren? Welke 

kenmerken dient de man.icr van werken te hebben om deze opbrengsten ook te kunnen realiseren? Welke 

activiteiten en interventics zetten dit proces in gang? 

3: Werken vanuit individuele drijfveren 

Principe 

Werken vanuit persoonlijke drijfveren zorgt voor creativiteit, verantwoordelijkheid, actie en 

doorzettingsvermogen. 

Kern 

Individuele drijfveren zijn een krachtige motor voor vcrn.ieuwing en een voorwaarde om er iets bijzonders 

van te maken. Die drijfveren gaan over een inhoudelijke passic voor een bepaald thema of over een 

persoonlijk belang. Als deelnemers aan een innovatieve praktijk het succes van de praktijk niet kunnen 

vcrbinden aan hun eigen ambitie, zal er geen doorbraak of innovatie zijn (Senge, 2000). 

Als je kunt werken aan datgene waarvoor je warm loopt en waaraan je belang hecht, zorgt dat voor 

eigenaarschap (verantwoordelijkheid nemen) en ondernemerschap (actie ondernemen). De eigen 

drijfveren zorgen ook voor nieuwsgierigheid, inhoudelijke vcrbinding en ontwikkeling (Kessels, 2001). Als 

het gaat om je eigen thema wil je daar helemaal voor gaan. Ook als dit betekent dat je buiten de gebaande 

paden moet treden. Mensen durven dan ongehoorzaam te zijn en parrunen te doorbreken met een 

houd.ing 'niemand kan me h.iervan weerhouden'. Nieuwsgierigheid t·n ongehoorzaamheid zijn nodig om 

nieuwe wegen in te slaan. Dat is een voorwaarde voor vernieuwing. 
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Als je werkt vanuit nieuwsgierigheid en :11:: je l?.igen:1arschap en ondcmcmcr~chap voelt, laat je het er niet 

bij zitten als het tegen zit. Je zal er juist alles ;1an doen om het nil.:t: te laten vcrsloffen of te verliezen. 

In onze onderzoekscases bleek dat de persoonlijke jJassie en daaruit voortkomende nieuwsgierigheid, de 

drive om tot resultaten te komen, samen met erkenning en waardering, maken dat mensen investeren in 

kennisontwikkeling. 

Handreiking 

Dit ontwerpprincipe krijgt vorm in vier elementen: 

" Betrek personen die willen (stel de groep niet samen op basis van posities en functies) 

Nodig mensen uit op basis van persoonlijke interesse en persoonlijk belang: de combinatie van zowel 

het hebben van een passie voor het onderwerp en het hebben van interesse in de oplossing of 

innovatie, de uitkomst van het proces, is zeer krachtig. 

" Individuele drijfveren helpen opsporen 

Wees nieuwsgierig naar de anderen en stimuleer dat ze nieuwsgierig zijn naar elkaar. Bijvoorbeeld door 

elkaar te bevragen: wat maakt het voor jou de moeite waard om hierbij te zijn? Wat zal maken dat je 

vol blijft houden en echt actief wordt/blijft? Wanneer zou je afhaken? Wat zou jé' anderen (thuis, 

collega's) willen kunnen vertellen over wat we doen? Waar krijg je vooral energie van? Welke dingen 

vreten energie? Wanneer kom je echt in je kracht? 

Zulke vragen zijn niet alleen nuttig om met elkaar te communiceren, maar zetten ook aan tot 

zelfreflectie. Het is voor velen ongewoon om persoonlijke drijfveren expliciet te maken en op de 

voorgrond te zetten. Ze zijn ook lang niet altijd helder. 

" De drijfveren met elkaar verbinden 

Als iedereen zijn eigen drijfveren en belangen blind zou nastreven, zou vernieuwing niet mogelijk zijn. 

Om verder te komen is het nodig om de verschillende belangen aan elkaar te verbinden. Waar zit voor 

de ander de meerwaarde van jouw belang, wat heb jij aan die van de ander? Een verdere uitwerking van 

dit mechanisme is te vinden in het principe 'werken aan wederzijdse aantrekkelijkheid'. 

" De verbinding productief maken 

Als men elkaar gevonden heeft op basis van de eigen drijfveren, is het van belang deze ook echt te 

gebruiken bij het inrichten van het proces. Je kunt ze niet naast je neerleggen, maar zult ze echt 

productief moeten maken. Hierbij is autonomie voor individuen van wezenlijk belang: mensen hebben 

regclwimtc nodig om de zaken naar hun hand te kunnen zetten en vanuit hun drijfveren met andern 

vcrbinding aan te gaan. Met name als de taakeisen toenemen, wordt meer regelruimte van belang. In 

innovatieprocessen worden hoge taakeisen gesteld aan het individu. 

4: Maken van ongewone combinaties van materiedeskundigheid 

Principe 

Nieuwe inhoudelijke oplossingen ontstaan door het verbinden van elementen die eerder nog niet 

verbonden waren. 

Kern 

Een vernieuwing heeft altijd een inhoudelijke component. Het gaat om het ontwikkelen van wezenlijk 

nieuwe concepten en ideeën op een bepaald terrein. Een manier om deze vernieuwing tot stand te 

Ontwerpprincipes kennisproductiviteit maart 2007 p. 10 

···: 



brengen, is het maken van nieuwe comhiu:alll" v:a u ua.al l'lll do ... l11auh ·.Iu ad hot lot' ·.• 11 11 11 \ • d·ul.lua '·' "dao 

er eerder niet waren. 

Het zoeken naar nieuwe vcrbindingen tuSSl'll tol 1111 loo·lnssl.l:uulo- do•nu·ntcll I :111 d'"" : 

,. het inbrengen en onderzoeken van ideeën uit :mderc conll'Xfl'll l'll vakgchinkn. 

,. het spelen met en wisselen van de context zodat bekende clcment~:n nieuwe hctekcni:;sen kunnen 

krijgen (Kim & Mauborgnc, 1999). 

Ook de waarde van al in de groep opgebouwde kennis door eerdere ervaring is groot. Deze kennis is 

persoonsgebonden en vaak zodanig gekoppeld die eerdere ervaringen, dat ze moeilijk los en beschikbaar 

te maken is voor nieuwe contexten (Lconard & Swap, 2004). Hierbij helpt het spelen met taal en beelden 

(metaforen, nieuwe concepten), wardoor er nieuwe taal en aanknopingspunten ontstaan om verschiliende 

invalshoeken, concepten en mentale modellen te vcrbinden (V on Krogh et al., 2000). 

Het zoeken naar nieuwe combinaties van materiedeskundigheid werpt vaak nieuw licht op eerdere 

ervaringen en helpt zo bij het herkennen en benutten van aanwezige, impliciete kennis. 

Handreiking 

Het gaat in dit principe om het actief werken aan het (zie o.a. Lissack en Roos (1999~: 

,. Herkennen en erkennen van matericdeskundigheid en deze bewust inzetten ten behoeve \'an 

vernieuwing: 

Het start bij het onderzoeken weJk vakmanschap aanwezig is bij de betrokkenen en welk niet, welke 

mogelijkheden dit al biedt en welke grenzen dit oplevert, welke expertisegebieden verfrissende en 

ongewone aanvullingen hierop zijn. 

,. Inbrengen en onderzoeken van ideeën uit andere contexten en vakgebieden: 

Het binnenhalen van nieuwe ideeën (onbekende materiedeskundigheid/concepten, andere 

betekenissen voor al gekende materiedeskundigheid), helpt om het proces een nieuwe wending te 

geven. Deze wendingen kunnen komen vanuit nog niet gekende inhouden uit het eigen vak, andcrc 

opvattingen binnen het eigen vak, concepten uit andere vakgebieden. \Voorden en principes uit l'l'n 

ander vakgebied of context leiden tot echt nieuwe oplossingen voor het vraagstuk waar j · voor st:aal. 

,. Het herkennen (de-composeren) van elementen in gehelen die tot nu toe v:mzclfsprekend hij dk:w 

lijken te horen, en het spelen met en wisselen van de context zodat bekende elementen nieuwo: 

betekenissen kunnen krijgen. Behandel ideeën alsof het LEGO-bouwstenen zijn: probeer eerst· de 

bouwstenen te onderscheiden en dan te combineren. Herken en expliciteer ook de functie van elke 

bouwsteen. De functionaliteit is een nieuwe bouwsteen en de sleutel tot innovatie (bijv. hoe de mode

ontwerpers hun naam los zijn gaan zien van de mode die ze ontwerpen, en gebruikt kan worden voor 

nieuwe producten of voor licenties). 

Een belangrijk hulpmiddel hierin zijn metaforen. Krachtige metaforen maken elementen los van hun 

context, bieden ruimte voor nieuwe betekenissen, en kunnen het voorsteUingsvermogen prikkelen. 

Metaforen helpen bij het leggen van verbanden tussen onderwerpen die op het eerste gezicht niets met 

elkaar te maken hebben. Deze nieuwe verbanden helpen het oude denken opzij te zetten en een 

nieuwe weg in te slaan. 

,. Het zoeken naar nieuwe verbindingen tussen tot nu toe losstaande elementen: 

Zoek steeds naar nieuwe combinaties (de aantrekkelijkheid van LEGO is op dit idee gestoeld). Het 

maken van nieuwe combinaties is noodzakelijk om te komen tot vernieuwing. Door op zoek te gaan 

naar nieuwe combinaties kan reeds aanwezige expertise ook beter benut en herkend worden. Omdat 
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tln w t 1 •• ,. p•·rtis · gl"koppcld wordt aan deskundigheid op een heel ander vlak, tekent zich de waarde 

1H " • •• 1 ,l.lllw••zig<: <:xpcrtisc duidelijker af. 

I f. 1 ""''' " "'"' l' ll en toetsen welke verbindingen echt hout snijden en toegevoegde waarde hebben: 

I Iu • "'I • 1.11 Iu 1 om lu:t vcrder doordenken en concretiseren: hoc kan die nieuwe combinatie precies 

•• , 11 1 '''I ~· · 11 \V:11 l1·vcrt d;lt dan op? \'V' aar loop je dan tegen aan en hoc kun je daarmee omgaan? 

; ,,, · ol ,11 11 • 11•l•inatil'~ l"n nieuwe combinaties altijd in lijn liggen met de twee bouwstenen voor 

, 11111 lllt.lllf,• .].,1'] l'll idcntiteit. 

: Workon vanuit wederzijdse aantrekkelijkheid 

Principe 

Productieve samenwerking in het kader van vernieuwing vraagt om wederzijdse aantrekkelijkheid tussen 

deelnemers. 

Kern I 
Voor het gezamenlijk komen tot vernieuwingen is een omgeving nodig met een hoge mate van 

wederzijdse aantrekkelijkheid: krachtige en constructieve relaties tussen mensen waarin opbouwende maar 

ook confronterende interacties zijn. Ook zorg voo1' elkaar en vertrouwen in elkaar zijn belangrijk. 

Een productieve samenwerking krijgt vorm vanuit een goed begrepen eigen belang: het wordt voor mij 

aantrekkelijker om met jou mee te werken en in jou te investeren als jij een bijdrage kunt leveren aan mijn 

ambities en daarom heb ik Cl' belang bij dat het met jou en het gezamenlijke initiatief goed gaat. Het samen 

maken van zo'n leeromgeving waarin je werkt vanuit een goed begrepen eigenbelang, vraagt veel van alle 

betrokkenen. Openheid en creatieve communicatie zijn hierin erg belangrijk. Het gaat om voortbouwen 

en aanvullen, in plaats van elkaars inbreng bekritiseren en bestrijden. 

Een kennisproductieve werkomgeving is een rijke leeromgeving met een sociale context die uitnodigt om 

samen aan de slag te gaan (Kessels, 2001). Goede onderlinge relaties zijn essentieel: de creatie en validering 

van concepten wordt sterk beïnvloed door de kracht van relaties en de mate waarin betrokkenen bij een 

vcnicuwingspraktijk zich vrij voelen om nieuwe ideeën en concepten voor te stellen alsook constructieve 

feedback tc geven en te ontvangen (V on Krogh et t~l., 2000). 

\'v\·rkcn \'olgens wederzijdse aantrekkelijkheid lijkt een softe manier van werken te zijn. Van 

vrijhlijvcndlll'id is echter geen sprake: 

• S:Hnt·n ontwikkel je normen; dan zijn er ook sancties (Nahapict & Ghoshal, 1998). 

• I ~Ik individu heeft de behoefte zich te identificeren, iedereen heeft herkenning nodig. Dat brengt de 

vcrplichting met zich mee dat je een eigen identiteit moet ontwikkelen en die moet laten zien. 

• ledereen heeft bepaalde verwachtingen van de omgeving, van anderen. De individuen werken immers 

met elkaar in de verwachting dat het voor ieder en het gezamenlijke ook iets oplevert. Dit brengt ook 

de verplichting met zich mee hier samen aan te werken: om feedback te geven en te ontvangen en om 

soms pijnlijke confrontaties aan te gaan als dat nodig is. 

• Samen een leeromgeving ontwikkelen betekent ook dat er een bepaalde afhankelijkheid is in het 

bereiken van je doelen. Dit betekent dat je activiteiten zult moeten doen in vcrbinding met anderen. Je 

kunt niet als een vrije radicaal gedragen. Die houding zal niet lang vol te houden zijn. 
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Y Als je uit bent op JJJII/Jtal benejil, zul je je ook aan iets (een thema, e.en ámhitic) cn aan mensen moeten 

committeren. Dat betekent samen optrekken, en gezamenlijk iets ontwikkdl'n zonder jt: eigen belang 

uit het oog te verliezen. 

Handreiking 

Er is echter geen manager, facilitator of projectleider die hiervoor een exclusieve verantwoordelijkheid 

draagt en dat voor de anderen kan organiseren. Je kunt wel stimuleren dat deelnemers aandacht besteden 

aan hun wederzijdse aantrekkelijkheid, wat inhoudt dat zij over en weer moeite doen om voor elkaar een 

rijke leeromgeving vorm te geven. Belangrijke karakteristieken om op te letten zijn: wederzijds respect, 

waardering en integriteit, voldoende veiligheid en openheid voor constructieve feedback en confrontaties. 

Dit stelt hoge eisen aan de communicatieve en interactieve vaardigheden van alle betrokkenen. Die dienen 

voor: 

Y het gebruik van je eigen netwerk om informatie op te sporen die je nodig hebt. 

Y het vinden van mensen van wie je verwacht dat ze bij kunnen dragen aan het proces en voor het hen 

betekenisvol en op een voor hen aantrekkelijke manier betrekken in het proces. 

Y het effectief te kunnen vcrwoorden van je eigen ideeën en mening naar anderen/ 

Het helpt om alert te zijn op onderlinge communicatie en ontmoetingen: creëer mogelijkheden voor 

persoonlijke ontmoeting en uitwisseling waarin betrokkenen elkaar bevragen, stimuleer dat mensen 

nieuwsgierig worden naar elkaar en ieders drijfveren en motieven, laat ze actief zoeken naar mogelijkheden 

om iets met elkaar te doen (in plaats van aandacht geven aan belemmeringen). 

Voor individuen betekent het werken aan de eigen aantrekkelijkheid, het zichzelf toegang vcrschaffen tot 

de kennis van anderen en het voorkomen van sociale uitsluiting. Het gaat in dit principe dus niet zozeer 

om het vinden van een eigen thema en dat verbinden aan dat van anderen, maar vooral om het samen 

creëren van een leeromgeving. Je kunt met elkaar reflecteren hiemp: lukt het ons om een productieve 

samenwerking tot stand te brengen? \'V' elke verbindingen komen tot stand en welke niet? Welke moelen 

wc versterken en wat makt het de moeite \vaard om daarin te investeren? 

De volgende vijf dimensies geven handvatten voor het werken aan een aantrekkelijke, krachtige, zorgzantt· 

samenwerking (V on Krogh, Ichijo, & Nonaka, 2000): 

Y Wederzijds vertrouwen: je kunt anderen niet helpen als je niet het vcrtrouwen hebt dat ze je hulp 

waarderen en op een goede manier gebruiken. Het is ook wederzijds: de ander moet geloven in je 

goede intenties om je hulp te kunnen accepteren. Vertrouwen bouw je op door ervaringen met elkaar 

te beleven en daarin nieuwsgierig te blijven naar elkaar, elkaar te proberen te begrijpen en vooral ook 

begrip te krijgen wat ieders onderliggende opvattingen en intenties zijn. 

Y Actieve empathie: die maakt het mogelijk om boven tafel te krijgen en echt te begrijpen wat de ander 

nodig heeft. Het gaat er om de ander te willen begrijpen door actieve observatie, vragen stellen en 

reflectie, en daarbij ook ruimte en aandacht te hebben voor het 'emotionele leven' van de ander in 

brede zin (niet aiJccn het zakelijke of dat wm direct op het werk betrekking heeft). De aandacht 

daarvoor is cruciaal voor het vormen van goede wcrkn:latics. 

Y Toegang tot hulp: actieve empathie legt de hasis voor hulp, maar vcrvolgens moet er ook echt tastbare 

hulp zijn. Een mogelijke aanpak hiervoor is om de v<:rantwoorddijkhcid voor het beschikbaar zijn 

voor hulp gelijk op te laten gaan met de gro ·i van t.:xp<·nisc hoc nH:cr cxpertisc je verwerft, hoc groter 

je verantwoordelijkheid om anderen het hdpcn. (optu, de · kt·t futH'Iic sociak en communicatieve 
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vaardigheden zou je breed kunnen opvatten. Anderen helpen te leren gaat hand in hand met zelf leren 

en kennis hebben. 

~ Terughoudendheid en mildheid in oordelen: om te kunnen helpen, is het nodig de ruimte te geven om 

te experimenteren en daarbij fouten te maken. Dat vraagt om het controleren van je eigen oordelende 

impulsen. 

~ l\·focd: het \'raagt moed op drie manieren: om anderen (of zelfs je zelf) de ruimte te geven om te 

experimenteren, om nieuwe ideeën bloot te stellen aan de beoordeling \'an anderen, om je eigen opinie 

en feedback te verwoorden. 

6: Werken vanuit kracht 

Principe 

Het werken vanuit de kracht van deelnemers en het voortbouwen op successen, versnelt de 

kcnnisontwikkcling. 

I 
Kern 

Wc zijn gewend om kritisch te kijken en denken dat wc de kwaliteit van een proces vcrsterken door de 

zwakke punten aan te wijzen en te verbeteren. Dan richt je je op wat er niet is. Het blijkt echter dat je jui ~ 1 

kunt vcrsnellen door te werken met wat er wel is (Camcron et aL, 2003; Seligman, 2005). Het expliciet· 

makl'll v:m elkaars bijdrage aan het geheel, en het voortbouwen op successen, vcrsnelt de 

kl'nnisontwikkcling. Het helpt je zicht te krijgen op de aanwezige kracht en op manieren waarop je ze in 

d · toekomst kunt inzetten en uitbouwen. 

Het g:tat in dit principe om het terugkijken op successen die je behaald hebt en het met elkaar bcnoenwn 

hiervan. Vervolgens gaat het om het expliciteren van ieders bijdrage aan deze successen en het van daaruit 

scherp krijgen van de al aanwe:.dge kwaliteiten. Daarna kun je deze koppelen aan de toekomst: wat kuntw•• 

we met deze kracht in de komende tijd tot stand brengen? 

Dit draagt op individucel en groepsniveau bij aan het zicht op nieuwe mogelijkheden oplossingen. Het 

bevordert ook het vertrouwen en de energie die nodig zijn om door te gaan: het geloof in eigen kunn ·n 

(Bandura, 1989). 

Handreiking 

Bij dit principe gaat het om het: 

~ Terugkijken op successen die je behaald hebt en het met elkaar benoemen hiervan: Waar ben je trot s 

op? Wat is de waarde hiervan? Wat kenmerkt dit succes? 

~ Het benoemen van ieders bijdrage daaraan: Hoc kwam het tot stand? Wat maakte dat het succesvol 

was? Welke kracht en competentie droeg hieraan bij? 

~ Het koppelen van een perspectief op de toekomst hieraan: Wat kunnen we met deze kracht in de 

komende tijd tot stand brengen? Welke stappen moeten we dan zetten? 

Een concrete manier om dit te doen is het toepassen van 'apprcciativc inquiry'. Die methode kent vil'r 

fasen, die in één of meer dagen doorlopen worden (\'V'hitncy & Trosten-Bioom, 2003): 

1. Ontdekken door waarderen: wat hebben we al? (Discovcry) 

Stel vra~l'n als: wat waren hoogtepunten toe nu toe? Wanneer voelde je je helemaal energiek en 
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betrokken? Welke kwaliteiten (individueel en van deze groep) maakten dit mogelijk? In deze fase delen 

betrokkenen hun individuele verhalen eerst in twee- of drietallen en bren •en ze hun vcrhalen in in de 

grotere groep. Gezamenlijk identificeren waar overeenkomsten zijn en hoc de vcrhalen elkaar 

aanvullen. 

2. Visualiseren van succes: Wat zouden we kunnen? (Dream) 

Op basis van de vorige fase, ontwikkelen de betrokken beelden van het functioneren van zichzelf en de 

groep op zijn best: hoe werken we als we allemaal op ons best zijn? Hoe ziet het er uit als we alle 

krachten bundelen en weten te benutten? 

3. Gezamenlijk ontwerpen van de toekomst: Wat gaan we tot stand brengen? (Design) 

Wat willen op basis hiervan we gezamenlijk realiseren? Wat is ons engagement voor de toekomst? Wat 

zijn onze werkprincipes: wat kenmerkt een succesvolle samenwerking en aanpak? 

4. Concretiseren en uitnodigen tot actie: Welke stappen f,>aan we zetten? (Dcstiny) 

Op basis van de inspiratie en de verbindingen die in de vorige stappen zijn ontstaan, wordt een 

innovatief actieplan gemaakt om doorbraken te realiseren: Wie wil welke irutiatieven nemen 

(persoonlijk, in kleine groep, gezamenlijk)? Het gaat hier eerst om het verkennen van mogelijkheden en 

het ruimte geven aan ongewone voorstellen, deze onderzoeken en proberen te do6rdenken, voordat 

keuzes gemaakt worden. De veelbelovende initiatieven worden samengebracht in conclusies over de 

lijn en de maruer van samenwerken. Daarbij is het van belang dicht bij individuele commitments te 

blijven. 

7: Creërend leren: kennisontwikkeling door samen iets te maken 

Principe 

Het leggen van verbindingen en echt samen nieuwe kennis ontwikkelen, lukt vooral als je echt samen iets 

moet maken wat er nog niet is. 

Kern 

In ons onderzoek zagen we dat groepen regelmatig bleven hangen in beleefd uitwisselen, discussiëren en 

terugkijken. De stap naar het leggen van verbindingen en echt samen rueuwe kenrus ontwikkelen bleek 

moeilijk. Dat lukt beter als je echt samen iets moet maken wat er nog niet is:. Hierdoor ontstaat er een 

gezamenlijke praktijk, in plaats van het praten over praktijk (\V enger, 1998). 

Bij creërend leren gaat het om het ontwerpen, ontwikkelen en maken van nieuwe diensten en producten. 

Het samen maken van iets, verleidt en dwingt mensen om het perspectief te verschuiven van analyse naar 

ontwerp en van verschil naar verbindingen. Samen iets maken vraagt om onderhandelen over kenrus. Dit 

is nodig om te kunnen begrijpen wat anderen bedoelen, en ideeën disputeerbaar en testbaar te maken. 

Achterliggende ideeën komen zo ook boven (Kirschner, 2002). 

Ervaringen die eerder impliciet waren worden zo meer expliciet. Doordat je samen ontwerpt doe je en 

passant allerlei kenrus op over de kennis van anderen (Ruijters, 2006). Omdat je samen iets maakt en het 

uiteindelijk ook jouw product is, expliciteer je war voor jou belangrijk is. Leren door creëren heeft drie 

opbrengsten: een tastbaar nieuw product; explicitcn:n, vcrhddcn.:n, v -·rschcrpen en eigen maken van 

ideeën; eigenaarschap en onderlinge vcrbinding (l{uijrns, 200(,). 

Handreiking, 
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. .. ÛH !\titJ{f:~.--.:ft<ll. tlhJl ~l il d\; l'nlgnnrk e-knwn~~~n \'ll.tl bdang: 

flli 1kJi'~fi!\IH· pr:mhwwri! Wtll: ~oqrh:n \\!(' k11qn<~n mak.c;11 ah aniwoord of tussenstap in het werken aan de 

lri!riU~l'Hid!i Vl'tlit!-1. (ptl!lt![JP. I)~ Voor wcll< 1ype pl'oduct kunnen de betrokkenen enthousiast worden? 

\V~!! I\(.~ W!!rlt:l\ prndo«:li;n zullen !lOk een uirsrraling hebben naar buiten? Leg je nog niet te snel vast, vaak 

lll.<JCI ie cci'Yil een srnkjc onderweg zijn voordat voldoende zicht groeit op een te maken product. Probeer 

het l'roduct zo te omschrijven dat vernieuwing en verbinding van perspectieven nodig is om het te 

kunnen maken: zorg clnt het product afwijkt van wat er al is en niet door één persoon te ontwikkelen is. 

Het is dus zaak een product te kiezen dat: 

nog niet in detail ingevuld is, en daarmee ruimte geeft voor creativiteit; 

het nodig maakt om nieuwe kennis te genereren (omdat het er nog niet is en de bestaande kennis 

onvoldoende is om het product te realiseren); 

kennis te combineren (een product dat niet door één persoon gemaakt kan worden, waarvoor 

verschillende mensen en expertises nodig zijn); 

- inspirerend en uitdagend is voor de betrokkenen; 

relevant is voor de organisatie en voor het domein waarop de organisatie kennis wil opbouwen. 
/. 

8: Verleiden om nieuwe signalen te zien en nieuwe betekenissen te geven 

Principe 

Een antenne voor nieuwe signalen en het vermogen om meerdere en nieuwe betekenissen aan die signalen 

te geven, vergroten de kans op nieuwe perspectieven en oplossingen. 

Kern 

Voor vernieuwing is het nodig een antenne voor nieuwe signalen te ontwikkelen en mensen te verleiden 

meerelere en nieuwe betekenissen aan die signalen te geven (Weick, 1995). Het op zoek gaan naar nieuwe 

(zwakke) signalen en het gevoelig worden ervoor is een eerste stap. Vervolgens gaat het om het actief 

opspol'en van nieuwe informatie rond die signalen: welke verhalen verteHen deze signalen. Uiteindelijk 

g~1al het om IH~t ontwikkelen van gezamenlijke nieuwe betekenissen op basis van deze informatie. Daarbij 

b hel: van belang in het oog te houden dat iets nieuws vooral gezien en geaccepteerd kan worden als je het 

htlckcnis kunt geven v:1nuit het oude. De verbinding van het nieuwe met het oude is belangrijk voor het 

sl:-tgcn (acceptati~~) van de vernieuwing. 

lh'l<:kcnis geven is een sociaal proces: een individu creëert nieuwe geelachten in interacties met anderen. 

lnteraclies met mensen met compl1eet andere expertise en ervaringen dagen uit tot het vormen van nieuwe 

ideeën, omdat hun perspectief op de wereld anders is (Akkerman, 2006). 

Handreiking 

Voorbeelden van methoden die dit principe ondersteunen zijn: 

Y Externe verkm11i11gen (leamingjoumqs) 

Een groep mensen gaat buiten de eigen praktijk op zoek naar opzienbarende praktijken, plaatsen en 

personen. Belangrijk daarbij is dat ze niet alleen binnen de vertrouwde context (de ei~:,rcn bedrijfstak, 

het eigen vakgebied) op zoek gaan maar ook daarbuiten en dat de vcrkenners echt in interactie gaan 

met de personen die ze gaan ontmoeten. Een tweede voorwaarde is dat het een open verkenning 
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betreft: als je vooraf al te strikt definieert wat je zoekt, zul je het onverwachte mind~r snd zien. Een 

derde aandachtspunt betreft het resultaat waarmee de verkenners tcrugkomc.n: hij voorkeur met 

authentieke vcrhalen en niet met ingedikte conclusies (de interpretaties van Je verkenners, ontdaan van 

de concrete ervaring, situatie en context). Het voordcel van verhalen is Jat ze meer ruimte bicden voor 

de luisteraar voor eigen interpretatie en daarmee voor het uitwisselen van vcrschillende interpretaties 

(Lissack & Roos, 1999). 

'Y Expliciteren va11 op11a/lingm e11 referentiekaders 

Belangrijk voor het zien van nieuwe betekenissen is het ter discussic durven stellen van de eigen 

referentiekaders. Een beroemde methode om dit te doen is de twcc-koJommcn-mcthode van Argyris 

die ontwikkeld is als methode voor actie-onderzoek (Argyris et al., 1985). Dit is een methode om 

'onder' de feitelijke communicatie te kijken: in de rechterkolom wordt opgeschreven wat iemand zegt 

en in de linkerkolom komen de onderliggende gedachten en gevoelens die niet expliciet 

gecommuniceerd worden. 

Een andere, vcrgelijkbare manier die je kunt gebruiken is vraaganalyse: nodig betrokkenen vragen te 

formuleren die het centrale thema van de vernieuwingspraktijk thema bij hen oproept. In plaats van te 

gaan zoeken naar de antwoorden op de vragen, ga je vervolgens onderzoeken waar <Ie vragen uit voort 

komen: wat zegt de vraag over de vragensteller? Wat vind de vragensteller belangrijk? Wc hebben 

ervaren dat deze vorm veel ruimte biedt om over onderliggende opvattingen te praten, zonder 

daarover te oordelen. 

'Y Het JJJerkmmet dilem111a's 

Dilemma's spelen vaak een belangrijke rol in vernieuwingen. Het voordeel van dilemma's is, dat er 

geen eenduidige en eenvoudige oplossingen bestaan en dat onder de verschillende alternatieve 

oplossingen ook vcrschillende waarden en opvattingen schuilgaan (van Twist el al., 1998). Ze nodigen 

daarmee uit om vanuit vcrschillende perspectieven te kijken en te onderzoeken. Het werken met 

dilemma's kent de volgende stappen: 

1. op zoek naar tekenen van ambivalentie en ambiguïteit: opsporen van spanningen en 

tegenstrijdigheden; 

2. herleiden van dilemma's: vanuit de opgespoorde spanningen formuleren van dilemma's waarin de 

achterliggende waarden en opvattingen cxpJicict gemaakt worden; 

3. vcrkennen van vcrschillende manieren om naar het dilemma te kijken; 

4. consolideren van de leerervaringen: welke nieuwe manieren van kijken en bruikbare kaders heeft dit 

opgeleverd? 

'Y De socratische dialoog 

De dialoog is een gesprek waarin het niet gaat om het bevechten van elkaars opvattingen, maar juist 

naar het onderzoeken van een vraagstuk en de waarden die daarbij in het spel zijn. Dat gebeurt aan de 

hand van een concrete situatie, die als voorbeeld dient voor een kernvraag in de organisatie. Door in te 

zoomen op een concreet voorbeeld, lukt het beter om tot de kern van de zaak te komen en wordt 

voorkomen dat de dialoog in algemeenheden blijft hangen. Vanuit de concrete situatie wordt dan wel 

weer onderzocht wat de consequenties van de opgedane inzichten zijn voor nieuwe situaties. Deze 

manier van dialoog voeren is uitg ·wnkr dnor Kl'ssc·ls, Iloers & 1vlostcrt (2003). 

'Y Scenario111elhodiek 

Scenario's zijn vcrhalen over de wdwn1st die J',l'h:1~wnd 1ijn op v ·rschillendc basisaannames. Scenario

ontwikkelaars verkennen alternatieve stnllq•,ic·:·n c' ll .ul:ll\q>c·rl'll mogelijke werkwijzen door gezamenlijk 
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'':muit de huidige omgeving en trends naar cle toekomst te kijken. Het gebruik van beelden en 

mehl foren kan een stimulans geven aan het proces van scenario-ontwikkeling. Een voorbeeld 

stappenplan voor het ontwikkelen van scenario's is (gebaseerd op Peters & Wetzeis (2003)): 

1. Beelden bij de toekomst. Met behulp van foto's en metaforen worden de beelden die de deelnemers 

hebben van het thema, in kaart gebracht. 

2. Formuleren van dilemma's. Omgaan met toekomstige ontwikkelingen veronderstelt het maken van 

keuzes. Daarom formuleert iedereen een aantal persoonlijke dilemma's die, al naar gelang de 

oplossingsrichting, verschillende uitkomsten hebben. Het gaat hierbij met name om het denken 

buiten de bestaande kaders. 

3. Bepalen bouwstenen van scenario's. De uitkomsten van de dilemma's leveren de bouwstenen op 

voor verschillende scenario's. Dit kan nog uitgebreid worden met andere bouwstenen die 

deelnemers inbrengen, zoals huidige trends binnen en buiten de organisatie, en de beelden uit stap 

1. 

4. Formuleren scenario's. Bedenken van verhalen en contexten waarbinnen die zich afspelen, 

gebaseerd op de informatie die in de voorgaande stappen is verzameld. 

5. Interpreteren van scenario's. Door de huidige situatie te vergelijken met een scenario, wordt 

duidelijk welke zaken zouden kunnen gaan veranderen. 

6. Herbezinning op huidige koers. Stap 5 levert aanwijzingen op voor de nieuwe strategie van de 

organisatie. In stap 6 wordt vastgesteld in welke mate de huidige koers/ strategie voorbereidt op 

mogelijke toekomstige situaties. Op welke punten verdient de koers bijsteWng of aanvulling? 

~ Tmt{~ÎIItllie 

lkeld en symbool spelen vaak een belangrijke rol. Je wordt voortcimend beïnvloed door je eigen 

bedden en door heelden uit de omgeving en cultuur. Imaginatie is de kunst van het hanteren van 

heddcn. Door te denken in beelden kunnen we het rationele denken loslaten. Imaginatie stelt ons in 

sl.aat om met een klein beetje informatie iets nieuws te creëren, om in totaalbeelden, ontwerpen, 

ab~lractics of nieuwe perspectieven te denken en om in de toekomst en het verleden te kijken. Het 

bied I ons dus de mogelijkheid om creatief te denken (faal, 1997). 

~ OjJSf!orm m bmllfte/1 l!r/11 'mu' 

I-let proces van betekenis geven wordt stek beïnvloed door 'cues': signalen waar iemand op let, 

aanknopingspunten die iemand ziet en herkent in een omgeving of in een vraagstuk. Het gaat om 

manieren waarop mensen waarnemen, cues extraheren, en 'opslaan' wat ze extraheren. Het 

beïnvloeden van de cues, beïnvloedt het betekenis geven. Omdat iedereen op een andere manier naar 

de wereld kijkt, is het van belang op te sporen en de delen waarnaar iemand kijkt en welke 

consequenties iemand daaraan verbindt (\'V'eick, 1995). 

~ Maak plausibel goed genoeg 

Het proces van betekenis geven wordt gedreven door plausibiliteit in plaats van accuraatheid. Het 

redeneren op basis van plausibiliteit gaat vcrder dan de direct te observeren informatie: je bouwt voort 

op wat je waarneemt. Die redenering is niet noodzakeEjkerwijs correct, maar past in de feiten en de is 

zeker in ontwikkelprocessen vrijwel per definitie gebaseerd op oncomplete informatie. Om het proces 

van nieuwe betekenisgeving te stimuleren is het belangrijk een omgeving te creëren waarin plausibiliteit 

goed genoeg is (Lissack & Roos, 1999). 
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9: Het verbinden van contexten binnen en buiten het vernieuwingsproces 

Principe 

Innovatie krijgt alleen betekenis en doorwerking als het begrepen kan worden vanuit Je context waarin het 

bedoeld is te functioneren. 

Kern 

Om succesvol te zijn is het nodig de wereld binnen een vernieuwingspraktijk te verbinden met de wereld 

daarbuiten. Ze hebben elk eigen regels en manieren van denken. Dat vcrbinden is nodig om elkaar te 

kunnen begrijpen en betekenis te kunnen geven aan de vernieuwing. Anders bHjft het bij goede ideeën die 

geen doorwerking zullen hebben in de praktijk. 

Positieve aandacht van buiten, bijvoorbeeld de pers of personen met aanzien, biedt mensen toegang tot 

wat er in de vernieuwingspraktijk gebeurt. Dat is op zichzelf niet genoeg, maar geeft wel een opening om 

elkaar te ontmoeten en te verbinden. Dit kan aangevuld worden met het organiseren van ontmoetingen, 

uitwisseling, confrontaties tussen de vernieuwende praktijk en de reguliere praktijk. Dit zorgt ook voor 

externe impulsen, die het proces kunnen versnellen (Agrocluster, 2004). I 

Handreiking 

Qua activiteiten zijn er verschillende vormen denkbaar om vcrbindingen tot stand te brengen: 

" Uitnodigen van mensen buiten de vernieuwingsprak tijk, om mee te werken, of als forum. Kies daarin 

zorgvuldig de momenten en de aanpak, om niet te verzanden in discussies. Met name nieuwe, nog niet 

uitgerijpte ideeën zijn dan k-wetsbaar. 

" Opzoeken van een sponsor buiten de vcrnicuwinsgspraktijk die het initiatief ondersteunt en die 

contacten heeft die nodig zijn om het idee vcrder te brengen. 1\.fcDermott en O'Connor (2002) 

onderzochten vier jaar lang twaalf radicale vernicuwinsgsprojcctcn en zien dat het hebben van een 

sponsor van belang was voor het slagen. Het gaat erom de juiste persoon te vinden, toegang tor hem tl' 

krijgen en hem te overtuigen van het belang van het innovatieproject. Het blijkt niet iets te zijn dar je 

systematisch kunt managen maar het blijkt juist een heel persoonlijke zaak te zijn, een kwestie van 

vertrouwen. 

" Het werk dat in de vernieuwingspraktijk gebeurt regelmatig in de fysieke omgeving van een andere 

context doen, zodat er informeel uitwisseling ontstaat en de dynamiek van die omgeving voelbaar is 

tijdens het werken. 

" Excursies naar de vcrschillende contexten. 

" Ontwikkelaanpakken waarin je werkt aan tussenproducten en prototypes die de communicatie tussen 

verschillende werelden uitlokken en stimuleren. 

T In communicatie naar buiten de vernieuwing die je vormgeeft, betekenis geven vanuit de 

'buitcnconext' (van buiten naar binnen denken). Daar hoort bij het kiezen voor taal en representaties 

die betekenis hebben voor de mensen buiten de vernieuwingspraktijk, dan wel het juist kiezen voor 

nieuwe vormen en nieuwe woorden die echt uitnodigen tot onderzoeken en nieuwe betekenissen. 

Ontwerpprincipe 10: Werken aan een sociaal communicatief proces 
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PrinGipe 

s~ H'talc <.'ll CCJil1mllnicatieve vaardigheden zijn het voertuig om toegang te krijgen tot elkaar kennis, 

ind!'ilten \':lil versebillende personen te onderzoeken en verbinden, en betekenis te geven. 

l(t)fll 

l{qlJlJ~Ionrwikkcling is een sociaal proces en communicatieve en sociale vaardigheden zijn hierin het 

\ ' t >rrtl!ig (Kts~d~. 19%). Het is daarom belangrijk veel aandacht te geven aan de kwaliteit van de 

t!llt,:J':1ctics. Dc'te kunnen het proces aanzienlijk krachtiger maken en versnellen (V on Krogh et al., 2000). 

Via COII1!l1llnicar1c I< rijgen deelnemers toegang tot de kennis van anderen. Personen kunnen betekenis 

ge\! en aan dkaar in de mate waarin ze er in slagen de manier van denken van een ander te begrijpen. Men 

is v:lft k .~:nt:igd te kijken naar punten waarop ze overeenkomen met anderen. Terwijl het de communicatie 

jui:<l ren gcwdc kan komen om ook het verschil te zien, te weten waar de ander vandaan komt en te kijken 

w:\1 het roevoegt (Akkerman, 2006). 

i\·knscn lnmn.en elkaar begrijpen vanaf cognitieve afstand: ze begrijpen de cognitieve kaarten van de ander 

zonder dezelfde kaarten te delen (Nooteboom, 2000). Mensen kunnen samenwerken zonder het met 

elkaar eens r·c zijn, het is veel moeilijker samen te werken zonder elkaar te begrijpen. / 

Dat elkaar begrijpen, helpen verhelderen, en het verbinden van kaders, gebeurt niet vanzelf. De meesten 

zijn het ook niet gewend. Het vraagt om luisteren, nieuwsgierig onderzoeken, oordcel uitstellen, spelen 

met taal en perspectieven, vcrbinden van je eigen inbreng met die van anderen voor je, en generatieve 

dialoog. 

Handreiking 

In interacties kunnen we vier niveaus onderscheiden (zie schema (Scharmer, 2000)). Het gaat er dan om in 

de interacties op te schuiven van 1 naar 4. 

Reflectief 

enacting emerging futures 

4: 3: 
generatieve dialoog 

flow onderzoek 

Gericht op Gericht op 

geheel onderdelen 

1: 2: 
beleefd uitwisselen 

aardig zijn 

Niet reflectief 

Re-enacting current reality 

Ontwerpprincipes kennisproductiviteit maart2007 p. 20 

., 



Dit model onderscheidt vier algemene fasen/vormen van interactie: 

'Y beleefd uitwisselen, zonder de kern te raken en eigen opvattingen ter discussic Le stellen (regels 

herhalen); 

'Y in een debat de echte thema's aankaarten, boven tafel krijgen wat de ander denkt en vindt en 

opvattingen ter discussie stellen (regels aanpassen); 

'Y reflectieve dialoog, waarin de aandacht uitgaat naar de onderliggende aannames en ontwikkelingen 

achter de thema's die zich manifesteren (regels aanvoelen); 

'Y generatieve dialoog, waarbij een 'lege ruimte' gecreëerd wordt die ons in staat stelt ons maximale 

vcrmogen aan te spreken, :wwcl indjviducel als collectief (regels creëren). 

Voor leiders en begeleiders is de uitdaging om teams te helpen uit het eerste kwadrant te komen en hun 

conversatie illt te breiden naar de andere vormen van interactie. Hoe doe je dat? Wc proberen kort een 

aantal aanknopingspunten hiervoor te geven: 

'Y Van 1 naar 2: De sleutel hiervoor ligt in het (opnieuw) vcrbinden van wat mensen zeggen met wat ze 

denken. De twee-kolommenmethode van Argyris (1992) is hier een uitstekend voorbeeld van: in de 

linker kolom schijf je wat iemand zegt, in de rechter kolom schrijf je wat dit zegt dvcr de onderliggende 

opvattingen (wat iemand denkt). Als begeleider is het van belang ruimte te creëren om deze gedachten 

naar voren te kunnen brengen en vcrschillende visies toe te staan. 

'Y Van 2 naar 3: Hier gaat het om het verbinden van wat mensen zeggen en denken met wat ze doen. Dit 

kan gestimuleerd worden door te onderzoeken hoe mensen handelen en daarbij te focussen op wat dit 

zegt over hun opvattingen. Met name Jos Kessels (jaarlalllazoeken) heeft hiervoor praktische methoden 

beschreven, waarbij het onderzoek naar gedrag en opvattingen gebeurt aan de hand van. concrete 

situaties. 

'Y Van 3 naar 4: Dit vraagt om het \'crbindcn van wat mensen denken, zeggen en doen met wat ze zien. 

Het is moeilijk te beschrijven wat er precies gebeurt en dit proces is niet af te dwingen. \Y./e kunm:n h ·t 

beschrijven in een metafoor: In de theatersport improviseren groepen van acteurs rond een bepaald 

thema: ze moeten bijvoorbeeld een scène spelen over de geboorte van een kjnd, waarbij het publick 

aangeeft welke kenmerken die scène dient te hebben (bijv. emotioneeJ, met verrassende wendingen, 

.. . ). Onvoorbereid spelen de acteurs ter plekke een scène voor het publiek, het creëren van de actie en 

de dialogen gebeurt tegelijkertijd met het spelen. Met \'aardige acteurs die helemaal afstemmen op de 

scène die aan het ontstaan is en op de bijdragen van anderen hieraan en tegelijkertijd zelf iets krachtigs 

toevoegen, ontstaat er dan een scène die zowel voor publick als spelers indrukwekkend is. 

Zeker in communicatie die gericht is op het creëren van nieuwe kennis (communicatietypen 3 en 4), is het 

van belang ruimte te laten voor ambiguïteit (het gaat immers om iets dat nog niet uitgekristalliseerd is) en 

'innovatief taalgebruik' te stimuleren (zie ook V on Krogh, Ichijo en Nonaka, 2000). Taal speelt een 

belangrijke rol in leren en betekenis geven. 1\ls de taal te algemeen is en nuances ontbeert (in die nuance 

zit vaak juist belangrijke kennis) blijft de praktijk verstoken van nieuwe kennis. Als de taal te fijnmazig is, 

kan het ontaarden in allerlei verfijningen en details, waardoor je door de bomen het bos niet meer ziet. 

Juist voor nieuwe zienswijzen en kennis hebben we vaak nog geen goede woorden en goede geaccepteerde 

taal, wat het duiden van en communiceren over nieuwe omwikkelingen bemoeilijkt. Vernieuwing vraagt 

vaak om het ontwikkelen van nieuwe taal: nieuwe woorden en beelden die in het begin nog niet eenduidig 

te definiëren zijn, maar die de ruimte bicden om njeuwc betekenissen w lat('n ontstaan. 
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Ontwerpprincipe 11: Werken aan competentieontwikkeling 

Principe 

Innoveren is een leerproces dat bijdraagt aan innovatievermogen. 

Kern 

Het ont\vikkelen van bekwaamheden (competenties) is essentieel om te kunnen komen tot vernieuwingen: 

deelnemers moeten iets nieuws doen en realiseren en dat meestal in een nieuwe combinatie van mensen. 

Het is daarom belangrijk om actief te werken aan individuele en gemeenschappelijke bekwaamheden bij de 

betrokkenen: het vernieuwingstraject inrichten als een leerproces voor alle betrokkenen. Dit betekent het 

bewust bedenken welke competenties van belang zijn om te ont\vikkelen, welke competenties ieder kan 

bijdragen hierin en het van daaruit vormgeven van aanpakken, werkvormen die het leren in deze richting 

ondcrste\Jncn. 

Waar de eerdere tien principes gericht zijn op het directe vernieuwingsproces (wat kun je doen om de 

vernieuwing te laten slagen), wijst dit principe op de cruciale en duurzame rol van leren daarbij: hoe sneller 

je samen leert, des te kennisproductiever zul je zijn. En ook: de concrete ven1icuwiog il~ooi, echt 

duurzaam is het vermogen om vernieuwingen te kunnen realiseren. 

Handreiking 

Hierbij gaat het niet om het maken van een formeelleerplan dat voorschrijft welke opleidingen en 

trainingen of workshops deelnemers zullen volgen. Het betreft veel meer het transformeren van de 

dagelijkse werkpraktijk tot een omgeving waarin leren en werken samenvallen. De volgende zeven 

leerfuncties (Kessels, 1996) helpen om hieraan richting te geven: 

,. Het tJeJwerven van JJJa/eriedeskulfdigheid en vakkennjs die direct verband houdt met de kernvragen in de 

vernieuwingsprakcijk. 

,. Het leren opsporm e11 aanpakkm van flie11111e pro/;lemm met behulp van de verworven vakkennis. 

,. Het ontwikkelen van refl~cliel'e IJaardigheden en metacognities die helpen bij het vinden van wegen om 

nieuwe kennis op het spoor te komen, deze te verwerven en toepasbaar te maken; hoe komt het dat wc 

zo goed zijn in het ontwikkelen van duurzame energie, maar waarom lukt het ons niet om onze 

omgeving van het nut ervan te overtuigen? 

,. Het vcrwerven van COJJI!IIIIIIicatieve m sociale vaarrligherlm die toegang verschaffen tot het kennisnet\verk 

van nnderen en die het leerklimaat van een werkomgeving veraangenamen; 

,. I-lee· vcrwerven vnn vaardigheden voor bet ze!f reg11lem1 va11111otivatie, cifJilfiteitm, emoties e11 riffeeties rond het 

wc~rkcn en het leren; je kunt niet slim zijn tegen je zin. Daarom is het van belang om uit te vinden wat 

belangrijke persoonlijke thema's zijn en hoe je die kunt ont\vikkelen. 

,. Het bevorderen van rust m stabiliteit, zodat verdieping, coherentie, synergie en integratie mogelijk zijn; 

medewerkers moeten de kans krijgen om zich een plan, idee of werkwijze eigen te maken en verder te 

onrwikkelen. Te veel rust en stabiliteit zou echter ook kunoen leiden tot te eenzijdige specialisatie, te 

sterke interne gerichtheid, zelfgenoegzaamheid of luiheid. 

,. Het veroorzaken van creatieve OJ11ï1SI, die aanzet tot radicale jnnovatie. Creatieve onrust kan het gevolg 

zijn van de sterke gedrevenheid om een lastig vraagstuk op te lossen. Veelalligt de oorzaak in een 

existentiële bedreiging: een kwestie van winnen of verliezen, erop of eronder, meedoen of afhaken. 

Niet alle onrust is creatieve onrust. Enkel een verstoring, zooder de gedrevenheid tot vernieuwing is 
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irritant; teveel creatieve onrust mag duizend nieuwe ideeën opleveren, maar laat weinig ruimte om er 

ook maar één uit te werken. Het is evident dat de leerfuncties msl & stabiliteit en trl'lltin~e oJmtsl op 

gespannen voet met elkaar staan, terwijl ze elkaar tegelijkertijd in balans dienen lc houden. 

I kze zeven leerfuncties duiden eigenlijk ook op zeven competenties die nodig zijn voor vernieuwing. Hoe 

heter je individueel en gezamenlijk bent op in deze competenties, des te gemakkelijker zal het lukken om 

de principes voor kennisproductiviteit toe te passen en te vernieuwen. En het werkt ook andersom: in het 

werken met de eerste tien principes ontwikkel je deze competenties. 
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1 
Het formuleren van een 
urgente en intrigerende 
vraag. 
• Wil iets. 
• Ben ambitieus. 
• Stel deadlines. 

Werken vanuit individuele 
drijfveren. 

3 • Heb passie. 
• Toon ondernemerschap. 

5 

7 

• Ben nieuwsgierig. 
• Ben ongehoorzaam. 

Werken vanuit wederzijdse 
aantrekkelijkheid. 
• Kies sterke partners. 
• Heb respect voor je partners. 
• Vertrouw elkaar. 

Creërend leren: 
kennisontwikkeling door 
samen iets te maken. 
• Doe iets met je handen. 
• Maak samen een product. 
• Leer van de anderen. 

Het verbinden van contexten 
biMen en buiten het 

9 vernieuwingsproces. 
• Vraag positieve aandacht van de 
omgeving. 
• Blijf nieuwe mensen ontmoeten. 
• 

2 

4 

6 

8 

. 
Vormgeven van een 
vernieuwend proces, een 
ontwikkelpad. 
• Pas denktechnieken toe. 
• Gebruik geschikte werkvormen. 
• Presenteer op andere manieren. 

Maken van ongewone 
combinaties van 
materiedeskundigheid 
• Gebruik ideeën van anderen. 
• Verander de contexten. 
• Gebruik persoonlijke ervaringen. 

I 

Werken vanuit kracht. 
• Gebruik je sterke punten. 
• Bouw voort op je sucessen. 
• Maak sterke punten zichtbaar. 

Verleiden om nieuwe 
signalen te zien en nieuwe 
betekenissen te geven. 
• Blijf zoeken. 
• Geef andere betekenissen. 

• 

10 
Werken aan een 
sociaal-communicatief 
proces. 
• Begrijp elkaar. 
• Leg verbindingen. 
• Luister goed . 



Bijlage VIII: Confrontatiematrix uitspraken-
ontwerpprincipes 
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Confrontatiematrix 2 

Uitspraken en citaten van evaluatierapporten MinFin en interviews met klant 

Ontwerpprincipes 
Ontwerpprincipe 1: Het formuleren van een urgent en intrigerend vraagstuk 
Ontwerpprincipe 2: Vormgeven van een vernieuwend proces, een ontwikkelpad 
Ontwerpprincipe 3: Werken vanuit individuele drijfveren 
Ontwerpprincipe 4: Maken van ongewone combinaties van materiedeskundigheid 
Ontwerpprincipe 5: Werken vanuit wederzijdse aantrekkelijkheid 
Ontwerpprincipe 6: Werken vanuit kracht 
Ontwerpprincipe 7: ereerend leren: kennisontwikkeling door samen iets te maken 
Ontwerpprincipe 8: Verleiden om nieuwe signalen te zien en nieuwe betekenissen 
Ontwerpprincipe 9: Het verbinden van contexten binnen en buiten het vernieuwingsproces 
Ontwerpprincipe 10: Werken aan een sociaal- communicatief proces 
Ontwerpprincipe 11: Werken aan competentie ontwikkeling 




