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Ketenmonitor
Platform Ketensamenwerking Woningbouw

Inhoud

•
•

•

•

Platform ketensamenwerking
Korte introductie Ketenmonitor
– Doel
– Hoe werkt het
– Mogelijke output
Resultaten
– Analyse op database
– Organisatie XYZ
• Aanpak
• Effecten (waarom zeer beperkt)
Vervolg
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Wat is het?

Doel
- Ontwikkeling ketensamenwerking in de woningbouwsector
versnellen en op een hoger plan tillen
Gezamenlijk initiatief
- Aedes en Bouwend Nederland en Vernieuwing Bouw
- Uitgebreid met Uneto-Vni en OnderhoudNL

Wat doet het?

Centraal staat het ondersteunen, stimuleren en verder helpen
van de (keten)praktijk door middel van:
•
•
•
•

Ketenmonitor
Ketenacademie
www.ketensamenwerking.nl
– nieuws, publicaties, blog, nieuwsbrief
Vraagbaak
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Waarom een monitor?

Doelen ketenmonitor

• Bij elkaar brengen, leren van ervaringen
• Inzicht in verschillende manieren van
aanpak
• Onderbouwen van de praktijk
• Aantoonbaar maken van resultaten
• Zoeken naar punten van overeenstemming
• Gemeenschappelijke definities, kader
• Verder ontwikkelen in de praktijk
• Uitstraling, voorbeeldfunctie
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Doelgroep Ketenmonitor

• Partijen/ketens die aan de slag zijn/gaan en
blijven met ketensamenwerking
• Starten met woningbouw, m.n.
woningcorporaties en bouwers
• Aanhaken andere partijen, architecten,
adviseurs, gespecialiseerde neven/
onderaannemers, leveranciers, gemeenten,
nuts etc.
• Uitbreiden methodiek naar andere sectoren,
bijv. utiliteitsbouw, infra

Concept Ketenmonitor

Ketensamenwerking

Ketenintegratie

Strategie /
visie

Organisatie /
aansturing

Co-creatie

Comakership

Operationeel /
personeel
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Indicatoren

•

Aanpak

•

Effect

•
•
•
•
•
•

Mensen, rollen, team
Transparantie, doelen
Betrokkenheid, invloed
Samenwerking, scope
Ontwerp, BIM, product
Veiligheid maatregelen

•
•
•
•
•
•

Geld
Tijd
Kwaliteit, klanttevredenheid
Duurzaamheid
Veiligheid
Teamtevredenheid

Wat is het profiel van de
ketensamenwerking

Wat zijn de effecten

Uiterlijk en werkwijze
Partijen melden project en
projectleiders aan
CPI verwerkt gegevens
van projectleiders in NetQ

Projectleiders krijgen een
uitnodiging tot het
invoeren van de monitor
via mailing NetQ

Projectleiders voeren de
gegevens (onafhankelijk
van elkaar) in via internet

CPI verwerkt gegevens uit
NetQ in rapportage (na
controle van data)
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Output

•
•
•

Project
Beeld projectmanagers onderling
Gehele database
onderzoek naar effecten, verschillen, ..
Organisatie
Vergelijking onderling, met anderen
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Reeks1; 5
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Astitel

4
3
2
1
0

Projectrapportage - aanpak

De projectleider
van de Woco heeft
hetzelfde beeld
als de
projectleider van
de aannemer

De projectleider
van de Woco heeft
een ander beeld
dan de
projectleider van
de aannemer
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Projectrapportage - effecten

Projectrapportage - samenwerking
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Feedback op rapportage
“Overeenkomsten en verschillen goed inzichtelijk”
“Helpt ons in het gesprek over het project”

36 Op welke manier is de leiding van uw bedrijf betrokken bij het
project?

37 Op welke manier stimuleert en inspireert de leiding van uw bedrijf
het projectteam?

38 Is er een 'wij-gevoel' binnen het project?

39 Hoe zou u de inzet van de mensen in het projectteam typeren?

40 In hoeverre voelen de mensen in het projectteam zich
verantwoordelijk om elkaar te corrigeren/verbeteren?

Aanpak: Betrokkenheid
1. Op afstand als besluitvormer.
2. Ze willen geinformeerd worden.
3. Met meer dan gemiddelde interesse en betrokkenheid.
4. Volledig, omdat ze het principe van de manier van samenwerken ondersteunen.
1. Niet
2. Ze stimuleren het dat we op deze manier werken, maar dat is vooral om goede omzet te draaien.
3. Ze stimuleren ons in het project omdat ze de manier van samenwerken wel interessant vinden.
4. Ze inspireren ons in het projectteam omdat ze zelf veel ideeën en geloof hebben in de manier van werken.
1. Nee
2. Nauwelijks
3. Behoorlijk
4. Ja
1. Ze doen het minimale, volgen de contractuele verplichtingen.
2. Ze denken mee in oplossingen voor het gehele projectteam mits gevraagd.
3. Ze komen met ideeën voor het gehele projectteam.
4. Ze komen zelf met initiatieven en oplossingen voor het projectteam.
1. Niet
2. Een beetje, men spreekt elkaar pas aan als men daarnaar gevraagd wordt.
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Er zijn vele meningen
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Maar met de Ketenmonitor
zoeken we naar bewijs

Correlatie

Men spreekt van correlatie als er een min of meer (lineaire)
samenhang blijkt te zijn tussen twee reeksen metingen.
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Significantie

Een term uit de statistiek die aangeeft
of aangenomen kan worden dat een
waargenomen effect wel of niet
door toeval is ontstaan.
De uitkomst berust met 95% zekerheid
niet op toeval.

Resultaten

•
•

•

Verschillen tussen corporaties en bouwers?
Verschillen in eigenschappen (aanpak) van de
samenwerkingsvorm?
– Ketensamenwerking
– Co-makership
– Overig
Hypotheses
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Voorbeeld verschillen corporaties
en bouwers

Is uw eigen
organisatie klaar
voor de vorm
van
samenwerking
die is toegepast
in het project?
v231

Voorbeeld verschillen in eigenschappen
Hebben
uitvoerende
partijen inzicht in
het PvE en
financiele kaders
van de
opdrachtgever,
zoals budget,
rendementseis,
kostenkentallen,
huurniveaus, MJOP
e.d.?
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Voorbeeld verschillen in eigenschappen
Heeft de
opdrachtgever
inzicht in de opbouw
van de uurtarieven,
AK, ABK, winst en
risico, opslagen en
inkoopbedragen van
de uitvoerende
partijen?

Voorbeeld hypotheses (4.1.0)

aanpak
Ketens die al langer samenwerken op
projecten scoren beter dan ketens die
geen of kortere historie hebben met elkaar

effect
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Welke vragen horen bij deze hypothese?
Aanpak
•

Over hoeveel aaneengesloten projecten werkten de
partijen in het projectteam al samen voorafgaand aan het
huidige project? (v94)

•

Is er in dit project voortgebouwd op een werkwijze die de
partijen in het verleden van project op project hebben
ontwikkeld en vastgelegd? (v95)

Effect
•

Wat heeft de samenwerking voor u opgeleverd? (v 226)

•

Is er naar uw gevoel optimaal gepresteerd door het
projectteam of had het team er meer uit kunnen halen?
(v227)

Aanpak
Hoog puntenaantal
op aanpak,
dus een langere
samenwerking

Effect

?
Hoog puntenaantal
op effect,
dus een
betere score
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Aanpak
Laag puntenaantal
op aanpak,
dus een langere
samenwerking

?

Effect

Laag puntenaantal
op effect,
dus een
betere score

Korte
samenw.

Aanpak

Lange
samenw.

Spreiding

Mindere score

Effect

Betere score
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SPSS output

De 0,649 betekent dat er een sterk effect is want de waarde kan liggen tussen 0 en 1 bij een
positieve relatie.
En dat de correlatie significant is op een 0,01 level betekent dat er een kans van 1% is dat
het gevonden verband berust op toeval.

Conclusie

Ketens die al langer samenwerken op
projecten scoren beter dan ketens die
geen of kortere historie hebben met elkaar

*Disclamer:
En er is maar getest in een kleine populatie!
Dit zijn dus alleen de directe vragen. Er zouden meer vragen in de Ketenmonitor kunnen
zitten die indicaties geven over dat je langer samenwerkt of dat het resultaat beter is.
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Conclusies analyses

•
•
•
•
•
•

Projecten waar partijen veel invloed hebben op het proces
leiden tot kortere bouwtijd
Mogelijk verband tussen betrokkenheid en aantal
opleverpunten
Geen relatie tussen teamtevredenheid en doorlooptijd
Er is geen relatie tussen betrokkenheid en teamtevredenheid
Inbouwen van de juiste incentives (prikkels) leidt tot minder
bouwgebreken bij oplevering
verschillen effecten van projecten met ketensamenwerking :
– Hogere teamtevredenheid (door langdurige samenwerking
en andere onderscheidende kenmerken)
– Sterkere betrokkenheid (vroeger betrokken, en actiever
betrokken): wel actiever
– Kortere oplevertijd

Conclusies t.a.v. gebruik

•
•
•

•
•
•
•

De monitor is goed in te vullen
De projectrapportages worden gewaardeerd en geven veel
inzicht op projectniveau
De analyses geven aan dat zinvolle uitspraken over de relatie
tussen aanpak en effect gedaan kunnen worden
Volledig invullen van de gegevens is aandachtspunt
Kwantiteit en kwaliteit van de data
Significatie correlatie
Oplosbaar met veel projecten
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Organisatie XYZ

Is uw eigen organisatie klaar voor de vorm van
samenwerking die is toegepast in het project?

XYZ

Totale populatie

7
6
5
4
3
2
1
0
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90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Asbestsaneerder
VVE-advies en…
Makelaar

Asbestsaneerder
VVE-advies en…
Makelaar

Hoofdaannemer

Beslisser
beheerder
communicatie
ruimtelijke…
monumenten
bestuurlijk
projectbureau
procesleider
Welstand
calculator
werkvoorberei…
doe-…
projectvoorber…
co-maker
bouwtechnisch…
aannemer als…
adviseur en…
(hoofd)aanne…
manager klant…
Afnemer
Wijkpanel
Huurdersbelan…
Centrum…
architect
Stedenbouwku…
Uitwerkbureau…
Bouwfysica
Energetisch /…
Asbestinventar…
Lift
Procesmanage…
Bouwkosten
Installaties
Ruwbouw /…
E-installateur
Stadsverwarmi…
Steigerbouwer
Stucadoor
Schoonmaker
Deel
Prefab

Gemeente

Asbestsaneerder
VVE-advies en…
Makelaar

Onderaannemers

Bouwteam (3 projecten)

Asbestsaneerder
VVE-advies en…
Makelaar

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Beslisser
beheerder
communicatie
ruimtelijke…
monumenten
bestuurlijk
projectbureau
procesleider
Welstand
calculator
werkvoorberei…
doe-…
projectvoorber…
co-maker
bouwtechnisch…
aannemer als…
adviseur en…
(hoofd)aanne…
manager klant…
Afnemer
Wijkpanel
Huurdersbelan…
Centrum…
architect
Stedenbouwku…
Uitwerkbureau…
Bouwfysica
Energetisch /…
Asbestinventar…
Lift
Procesmanage…
Bouwkosten
Installaties
Ruwbouw /…
E-installateur
Stadsverwarmi…
Steigerbouwer
Stucadoor
Schoonmaker
Deel
Prefab

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Beslisser
beheerder
communicatie
ruimtelijke…
monumenten
bestuurlijk
projectbureau
procesleider
Welstand
calculator
werkvoorberei…
doe-…
projectvoorber…
co-maker
bouwtechnisch…
aannemer als…
adviseur en…
(hoofd)aanne…
manager klant…
Afnemer
Wijkpanel
Huurdersbelan…
Centrum…
architect
Stedenbouwku…
Uitwerkbureau…
Bouwfysica
Energetisch /…
Asbestinventar…
Lift
Procesmanage…
Bouwkosten
Installaties
Ruwbouw /…
E-installateur
Stadsverwarmi…
Steigerbouwer
Stucadoor
Schoonmaker
Deel
Prefab

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Beslisser
beheerder
communicatie
ruimtelijke…
monumenten
bestuurlijk
projectbureau
procesleider
Welstand
calculator
werkvoorbereider
doe-ontwikkeling
projectvoorbereider
co-maker
bouwtechnisch…
aannemer als…
adviseur en…
(hoofd)aannemer,…
manager klant &…
Afnemer
Wijkpanel
Huurdersbelange…
Centrum…
architect
Stedenbouwkundi…
Uitwerkbureau…
Bouwfysica
Energetisch / EPA…
Asbestinventarisa…
Lift
Procesmanagement
Bouwkosten
Installaties
Ruwbouw / afbouw
E-installateur
Stadsverwarming…
Steigerbouwer
Stucadoor
Schoonmaker
Deel
Prefab
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Profiel projectteam
XYZ – Co makership (5 projecten)

Profiel projectteam

XYZ – Co makership (5 projecten)

Gehele populatie – Ketenamenwerking en Co makership
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Welke rollen maken onderdeel uit van het project?
n = 5 projecten

Omwonenden
Bewoner
Prefab lev.

Beslisser
5
4,5

Ontwikkelaar
Beheerder
Strategie/Belegger

4
3,5

Kozijnen lev.

Ruimtelijke ontwikkeling

3
2,5

Installateur

Omg. Verg.

2
1,5

BIM

Monumenten

1
0,5

Tech./bouwk. Uitwerkbureau

Plan. Eco.

0

Ymere
Era/Dura

Adv. Bouwbesl. En EPC

Projectbureau

Adv. Installaties / bouwfysica

Proj. Leider

Constructeur

Calc.

Architect

Uitv.

rol procesbeheersing

Werkvb.

co-maker
Planontwikkelaar

doe ontwikkeling
logistiek medewerker

XYZ

Gemiddelde mate van invloed (wanneer aanwezig) van
projectleden
1 = weinig, 4 = veel

beslisser
Omwonenden 4,0
Bewoner(s) / Gebruiker(s)
3,5
Prefab lev.
3,0
Kozijnen lev.
2,5
Installateur

ontwikkelaar
beheerder
strategie/belegger
ruimtelijke ontwikkeling

2,0

omgevingsvergunning

1,5
BIM

monumenten

1,0
0,5

Tech./bouwk. Uitwerkbureau

planeconomie

0,0

Ymere
Dura/Era

Adv. Bouwbesl. En EPC

projectbureau

Adv. Installaties / bouwfysica

projectleider

Constructeur

calculator

Architect
procesbeheersing
comaker
planontwikkelaar

uitvoerder
werkvoorbereider
doe-ontw.
logist. Medewerker

XYZ
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Combinatie team en invloed

beslisser
Beslisser
Omwonenden 4,0
5
Bewoner(s) / Gebruiker(s)
Bewoner
4,5
3,5
Prefab lev.
4
3,0
3,5
Kozijnen lev.
2,5
3
2,0
2,5
Installateur

ontwikkelaar
Ontwikkelaar
beheerder
Beheerder
strategie/belegger
Strategie/Belegger
ruimtelijke
Ruimtelijke ontwikkeling
ontwikkeling
omgevingsvergunning
Omg. Verg.

2
1,5
1,5
1,0
1
0,5
0,5

BIM
Tech./bouwk. Uitwerkbureau

monumenten
Monumenten
planeconomie
Plan. Eco.

0,0
0

Ymere
Dura/Era
Era/Dura

Adv. Bouwbesl. En EPC

projectbureau
Projectbureau

Adv. Installaties / bouwfysica

projectleider
Proj. Leider

Constructeur

calculator
Calc.

Architect
rol procesbeheersing
comaker
co-maker
planontwikkelaar
Planontwikkelaar

uitvoerder
Uitv.
werkvoorbereider
Werkvb.
doe-ontw.
doe ontwikkeling
logist.
Medewerker
logistiek
medewerker

XYZ

Een aantal partijen
die relatief veel
invloed wordt
toegedicht, zitten
relatief weinig in de
projectteams…

Hebben uitvoerende partijen inzicht in het PvE en financiele
kaders van de opdrachtgever, zoals budget, rendementseis,
kostenkentallen, huurniveaus, MJOP e.d.?

XYZ

Totale populatie

6
5
4
3
2
1
0

Significant
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Heeft de opdrachtgever inzicht in de opbouw van de
uurtarieven, AK, ABK, winst en risico, opslagen en
inkoopbedragen van de uitvoerende partijen?

XYZ

Totale populatie

7
6
5
4
3
2
1
0

Niet significant
Williamson (1975, 1985) notes that the difficulty of determining trustworthiness implies that forms of economic
organization that assume high levels of trust and good intention are ‘fragile’; that is, unscreened opportunists can
enter and take advantage of the organization. Therefore viable cooperatives must take care whom they admit and
must otherwise defend themselves against free-riders or other individuals who might exploit them.

Hoe is vervolgens met de geïnventariseerde risico's omgegaan?
1,We werken met meer/minderwerk.
2,Die zijn voor de uitvoerende partij(en) binnen het project.
3,We werken met een vooraf bepaalde risicofonds (-pot) waarmee eventueel mee- en tegenvallers wordt
verrekend.
4,We werken met een vooraf bepaalde risicofonds (-pot) die tevens is gekoppeld aan onze (mogelijke) winst;
meevallers komen (deels) ten goede van de winst, tegenvallers kunnen (deels) ten kosten gaan van de winst.

Hele populatie - Ketensamenwerking / Co-makership
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

?

?

De namen van projecten zijn afgeschermd.
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Hoe is vervolgens met de geinventariseerde risico's
omgegaan?

Er lijkt nog geen
uniform model te zijn
hoe om te gaan met de
projectrisico’s
(verdeling van risico’s).

Iedere partij draagt zijn
eigen risico's (vergelijkbaar
met een traditionele
contractsituatie
3
2,5
2
1,5
1
0,5

niet ingevl.

2,We komen een verdeling
van de risico's overeen
volgens een bepaalde
verdeelsleutel.

0

3,We delen alle risico's met
elkaar}

XYZ

Is bij de start van het project een werkwijze binnen het
projectteam besproken, en is dit vastgelegd?
Er lijkt redelijk goed te
zijn nagedacht over de
werkwijze. Binnen
teams komen echter
verschillende beelden
voor…

Nee
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2

niet ingevuld

1,5

Gedeeltelijk, met iedere persoon
is stilgestaan bij de werkwijze en
dit is op hoofdlijnen vastgelegd.

1
0,5
0

Ja, er is uitgebreid gesproken
over de verwachtingen, de
werkwijze en dit is ook
contractueel vastgelegd

Ja, er is uitgebreid gesproken
over de verwachtingen, de
werkwijze en dit is grotendeels
vastgelegd.

XYZ
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In hoeverre is dit project onderdeel van een gezamenlijke
visie op samenwerking voor langere termijn?

XYZ

Totale populatie

7
6
5
4
3
2
1
0
Niet, er is geen Niet expliciet
gezamenlijke als onderdeel
visie (of de
van een
visie is mij niet gezamenlijke
bekend).
visie, maar wel
als logische
stap voor een
vervolg van de
samenwerking.

Het project is
Er is bewust
gesproken met onderdeel van
de betrokken een uitgebreide
partijen over de
visie op
strategische samenwerking
waarde van dit voor langere
project voor
termijn.
langere termijn

Significant

The effect of the shadow of the future on the levels of cooperation is greater than previous studies have shown.
I ﬁnd strong evidence that the higher the probability of continuation, the higher the levels of cooperation.
Dal Bo, 2005, Cooperation under the Shadow of the Future: Experimental Evidence from Inﬁnitely Repeated Games, The American Economic Review, p. 1591-1604

Delen de leden van het projectteam een digitale
omgeving waar projectbestanden samen worden
gedeeld en evt. ook bewerkt?
De wijze waarop
informatie wordt
gemanaged lijkt niet
uniform.

Nee, we maken alleen gebruik van
onze eigen systemen
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8

niet ingevuld

0,6

Ja, we maken gebruik van het
systeem van een van de partijen.

0,4
0,2
0

Ja, we hebben een externe
gezamenlijke projectsite waar we
projectbestanden delen, en ook
samen kunnen bewerken.

Ja, we hebben een externe
gezamenlijke projectsite waar we
projectbestanden delen

XYZ
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Vervolg?

Ontwikkeling
monitor

Monitoring

Bench- Kennismarking deling

…

Businessmodel, kosten

•
•
•
•
•
•
•

Ontwikkelfase van de monitor is geëindigd eind 2012
Daarmee eindigt ook investeringsperiode van koplopers,
Aedes, BouwendNL en TUDelft
Vanaf 2013 reguliere exploitatie
Individuele ketens betalen monitoring op basis van producten
die ze afnemen
Nieuwe ketens kunnen eenmalig gratis project invoeren als
‘sneak preview’
Kosten voor jaarlijkse benchmark+onderhoud+kennisdeling
wordt omgeslagen over alle deelnemende ketens
Alle deelnemende ketens doen mee aan kennisdeling

NB Deelnemende keten is koppel van corporatie en bouwer. Deze
partijen doen feitelijk mee aan de monitoring, voeren gegevens in,
krijgen rapport etc. Vanzelfsprekend mogen zij naar eigen inzicht rest
van de keten betrekken en informeren over de monitoring.
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Kosten
Kosten

Producten

Deelname

Per partij

Basisfee

€ 4.500

Analyses, jaarlijkse
bijeenkomst

Kosten per project

€ 1.000

Projectrapportage
per project

Minimale jaarlijkse
bijdrage

€ 7.500
inclusief 3
projecten

Extra projecten

3 voor € 2.100
indien kwaliteit
invoer eerste
projecten goed is

Extra analyses
(bijv. Organisatie)

p.m.

Varianten
Kosten voor corporatie met Є 7.500, ervan uitgaande
3 bouwers die ieder 2
dat corporatie 1 project per
projecten invoeren
keten in systeem brengt

Bouwer heeft 1 keten met
corporatie met 1 corporatie
met 3 projecten

€ 7.500

Bouwer heeft met 2
corporaties ketens opgebouwd
met ieder 5 projecten

€ 7.500 + € 2.000 = € 9.500

Bouwer heeft 3 ketens met
ieder 3 projecten

€ 7.500, ervan uitgaande dat
deel projecten door ander
wordt ingebracht
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