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Ketensamenwerking door woningcorporaties blijkt in de praktijk lang niet altijd 

succesvol. Vaak wordt ‘vertrouwen’ als doorslaggevende factor genoemd voor 

het wel of niet slagen van ketensamenwerking. Ir. Jos Stiekema deed voor de 

afronding van de opleiding Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen 

onderzoek naar deze vertrouwenskwestie. 

Vertrouwen zwakste schakel
         in ketensamenwerking

Ketensamenwerking is het managen van activiteiten die
gericht zijn op de coördinatie van verschillende schakels 

in de keten met als doel de gehele keten te optimaliseren 
als ware het één gezamenlijke organisatie. Dit in tegenstelling 
tot de situatie waarbij iedere speler in de keten zich richt op
het optimaliseren van zijn eigen individuele bedrijfsprestatie’’, 
legt Jos, werkzaam als projectleider bij een vastgoed advies-
buro in Meppel, desgevraagd uit. Diverse corporaties 
experimenteren met deze vorm van samenwerken en hebben 
pilotprojecten opgestart.

Onderzoek
,,Doel van het onderzoek, dat ik heb uitgevoerd onder 
begeleiding van dr. Erik Soepenberg van de Rijksuniversiteit 
Groningen, was om inzicht te verkrijgen wat vertrouwen nu
precies is en of vertrouwen inderdaad zo belangrijk is als vaak 
wordt gezegd’’, licht Jos toe. ,,Zit er inderdaad verschil tussen
de mate van vertrouwen in een samenwerkingsverband 

en de mate van ketensamenwerking?’’ Het onderzoek is 
uitgevoerd bij noordelijke woningbouwcorporaties met 
complexe vastgoedbeheerprojecten, projecten die gepaard 
gaan met hoge risico’s, complexe vraagstukken en korte 
doorlooptijden. ,,Aan al deze corporaties zijn enquêtes 
verstuurd met vragen over de mate van vertrouwen en de 
mate van ketensamenwerking. Om de mate van ketensamen-
werking te bepalen zijn vragen gesteld over vijf essentiële 
factoren, namelijk de langer termijn relatie, integratie van 
processen ter verbetering van efficiëntie en effectiviteit, het 
delen van informatie, het hanteren van een gezamenlijke 
planning en tot slot de kwaliteit. Deze vragen werden twee 
keer ingevuld: één keer voor een traditionele samenwerking 
(ontstaan vanuit een aanbestedingsprocedure op basis 
van bestek en/of werkbeschrijving) en één keer voor een 
ketensamenwerking’’. In totaal zijn 38 corporaties benaderd 
voor het onderzoek.
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Vertrouwen
,,Het begrip vertrouwen bleek complexer dan gedacht’’, 
constateert Jos. ,,Literatuuronderzoek liet zien dat vertrouwens-
groei zich kenmerkt door ontwikkeling op een aantal soorten 
vertrouwen. Ik heb me gefocust op het onderscheid tussen 
(1) berekenend vertrouwen en (2) relationeel vertrouwen’’. 
Jos licht de verschillen toe: ,,Berekenend vertrouwen is 
vertrouwen dat alleen maar beschouwd wordt als een 
nuttige strategie door een strikte kosten-batenanalyse, 
met eigenlijk een hoge mate van wantrouwen in de an-
dere partij. Relationeel vertrouwen is meer subjectief en 
emotioneel van aard en gaat meer over de kwaliteit van 
de relatie. Relationeel vertrouwen ontstaat vooral door 
frequent met elkaar te werken en een lange termijnvisie 
te delen. Binnen een dergelijke samenwerking ontstaat 
een vertrouwensrelatie met gedeelde waarden en normen, 
gedeelde standaarden, een hoge mate van loyaliteit en zijn 
de eigen verwachtingen gelijk aan de verwachtingen van 
de andere partij. Binnen relationeel vertrouwen worden 
in dit onderzoek identificatie en affectieve commitment 
onderscheiden. Identificatie is de mate waarin partijen zich 
met elkaar kunnen identificeren en affectieve commitment 
het eenheidsgevoel waargenomen in een samenwerking’’.

Resultaten
,,De enquêteresultaten lieten zien dat inderdaad een hoge 
mate van berekend vertrouwen en een lage mate van 
relationeel vertrouwen correleren met een lage vorm van 
samenwerking’’, vertelt Jos. ,,In de ontwikkeling naar een 
hoge vorm van samenwerken vindt er een deels onverwachte 
verschuiving plaats in de mate van vertrouwen. Zoals verwacht
neemt wel de mate van berekenend vertrouwen af en affectieve

commitment toe. Verrassend was echter dat de mate van 
identificatie niet zoals verwacht blijkt te stijgen bij een hogere 
mate van ketenintegratie in dit onderzoek. Een mogelijke
verklaring kan zijn dat het zich kunnen verplaatsen in een 
ander niet meteen de betrouwbaarheid van de ander verhoogt. 
En dat dus niet leidt tot een hogere mate van ketenintegratie. 
Toekomstig onderzoek is echter noodzakelijk om dit te 
bevestigen’’.

Implicaties voor de beroepspraktijk
Op de vraag wat corporaties met de bevindingen uit het 
onderzoek kunnen, zegt Jos: ,,Binnen samenwerkingsverbanden
die ketensamenwerking nastreven is een toename van het 
eenheidsgevoel essentieel en een relatie die bestaat uit 
affectieve commitment in plaats van berekenend vertrouwen. 
Om dat te bereiken moeten partijen zich kwetsbaar durven 
opstellen. Transparant en open zijn maar ook de wil hebben 
om de ander te begrijpen en te helpen. Dit kan door open 
te zijn over bedrijfsopbouw en een inkijkje te nemen in elkaars 
organisatie, maar dat gaat verder dan het alleen bij elkaar 
rondkijken. Het gaat om het elkaar begrijpen. Binnen de 
samenwerking is transparantie noodzakelijk, door open te 
zijn over eenheidsprijzen, productkeuzes, prestaties en wensen.
In de ontwikkeling tot ketensamenwerking zal men 
gezamenlijke doelen moeten aangaan, dit is niet dezelfde 
doelstelling van elke organisatie afzonderlijk maar er moet 
gezocht worden naar een gezamenlijke doelstelling binnen de 
samenwerking. Partijen moeten deze doelstelling begrijpen 
en uitdragen. Hoe moeilijk het ook mag zijn, het denken en 
doen als één eenheid zal constant aandacht moeten hebben 
en het streven zijn’’.




