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Voorwoord
Voor u ligt mijn MRE scriptie met als onderwerp ketensamenwerking in de woningbouw.
Eind 2009 ben ik gestart met het verzamelen van informatie over ketensamenwerking,
wat op dat moment een begrip zonder veel bekendheid was. Vanaf de eerste artikelen
die ik destijds las, zag ik direct de voordelen van ketensamenwerking voor de
vastgoedsector. Tevens heb ik zelf in de praktijk de vele inefficiënties en slecht
lopende samenwerking bij projecten die in traditionele manier zijn aanbesteed gezien.
Zoals een van mijn gesprekspartners het typeerde ben ik vrij snel een “believer”
geworden.
Ketensamenwerking heeft de laatste jaren enorm veel belangstelling gehad. Op een
seminar over ketensamenwerking in de zorg op 31 maart 2011 bleek dat maar liefst
90% van de aanwezigen het nut van ketensamenwerking inziet. Ik hoop van harte dat
deze interesse ook omgezet wordt in concrete daden. Dat is uiteindelijk ook het doel
van dit onderzoek.
De weg naar de afronding van deze scriptie is niet geheel zonder slag of stoot verlopen.
Doordat mijn werkgever eind 2010 zijn activiteiten heeft gestaakt is de insteek van de
scriptie gewijzigd van een strategisch advies voor een projectontwikkelaar naar een
concreter handvat voor initiatiefnemers. Het combineren van een MRE studie en de
geboorte van mijn twee kinderen (in deze twee jaar) heeft de nodige afleiding gegeven.
Ik ben dan ook mijn vrouw veel dank verschuldigd voor alle steun en reflectie. Dank
ben ik ook verschuldigd aan mijn begeleider, de heer Nozeman voor zijn opbouwende
kritiek, en aan David Wattjes, Herman Vos en Ruben Vrijhoef voor het beoordelen van
mijn conceptversie en hun adviezen. De geïnterviewden wil ik danken voor hun tijd
voor de gesprekken, hun inspiratie en tips. Tenslotte dank ik mijn (schoon)familie,
vrienden en (oud)collega’s voor alle kleine en grotere dingen die mij het mogelijk
maakte deze masterproof succesvol af te ronden.
Ik besef me dat ik, zeker na afronding van deze studie, een onderdeel uitmaak van een
nieuwe generatie vastgoedprofessionals die het verschil kan maken.
Ketensamenwerking zal daarbij in de nabije toekomst een grote rol gaan spelen. Mijn
interesse in ketensamenwerking heeft er toe geleid dat ik via de denktank
ketensamenwerking van platform De NieuwBouw betrokken ben bij het verder
uitdragen van de boodschap van ketensamenwerking. Met deze danktank zullen wij
gastcolleges gaan geven bij Hoge Scholen en Universiteiten. Ook hoop ik de
uitkomsten van mijn onderzoek bij mijn huidige werkgever, ’s Heeren Loo, in de praktijk
te brengen. Ik geloof dat de vastgoedwereld nog leuker en efficiënter kan opereren;
ketensamenwerking is daar een zeer goed instrument voor.
Ik wens u veel inspiratie en lees plezier,
Amsterdam, 31 maart 2011
Barend Jonker
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Samenvatting
Dit onderzoek bekijkt het begrip ketensamenwerking in de woningbouw vanuit het
perspectief van een initiatiefnemer. De belangrijkste (potentiële) initiatiefnemers voor
ketensamenwerking zijn de corporatie, de ontwikkelende belegger en de
opdrachtgever die voor eigen gebruik projecten realiseert. Het doel van dit onderzoek
is het formuleren van voorwaarden voor succesvolle ketensamenwerking en het
formuleren van een stappenplan waarmee initiatiefnemers een start kunnen maken
met ketensamenwerking.
De theoretische definitie van ketensamenwerking is het optimaliseren van de
processen binnen de waardeketen met samenwerking van alle schakels zodat de
keten als eenheid opereert met als doel een optimale samenwerking, betere output en
uiteindelijk een hogere winstgevendheid voor de gehele keten.
Theorie
Ketensamenwerking is ontstaan uit de gedachte van Supply Chain Management
(SCM). SCM is vanuit de jaren ‘60 langzaam vanuit het optimaliseren van
bedrijfsprocessen geëvolueerd tot de theorie van SCM en ketensamenwerking met als
uiteindelijk doel een beter eindproduct. Beter kan betekenen goedkoper, maar ook
meer kwaliteit voor een zelfde budget en met meer klanttevredenheid.
SCM wordt veelvuldig toegepast in andere industrieën zoals de automobielindustrie, de
levensmiddelenindustrie, de elektronica-industrie, maar ook bij bedrijfstakken met meer
specialistische producten zoals de scheepsbouw. Uit de vergelijking met andere
industrieën blijkt, dat een goed georganiseerde ketensamenwerking effect heeft. Dat
wil zeggen dat de eindproducten inderdaad (zoals uit de theorie blijkt) efficiënter, beter
en goedkoper geproduceerd worden. Na deze successen uit andere industrieën is het
van belang om te kijken naar de bouwsector en naar een manier om SCM in de vorm
van ketensamenwerking daar toe te passen.
Belangrijke kenmerken van de bouwsector zijn de wisselende samenwerkingen per
project en de producten, die per stuk op bestelling en onsite geproduceerd worden.
Met andere woorden een sterk versnipperde waardeketen, waar informatie en ervaring
verloren gaan. Door de gefragmenteerde waardeketen is er een beperkt leereffect in
de bouw. Hierdoor ontstaan faalkosten. In tegenstelling tot andere industrieën is in de
bouw de marktbenadering dominant en vindt de selectie van teams plaats op basis van
prijsconcurrentie. Dit wordt getypeerd als het conflictmodel. Hierdoor start een
samenwerking op de verkeerde voet en ontstaan faalkosten.
In deze scriptie is een tweetal voorbeelden van het toepassen van SCM in de bouw in
het Verenigd Koninkrijk gegeven. Daaruit wordt duidelijk dat men er enerzijds in
geslaagd is de kosten en planning beheersbaar te houden en bovendien ook om een
hogere klanttevredenheid te realiseren. Deze voorbeelden geven weliswaar
argumenten waarom SCM in de bouw vaker toegepast zou moeten worden. De
Engelse praktijk pakt het echter nog onvoldoende op. Er wordt daarin nog steeds
gewerkt op basis van lage prijs waarbij het uiteindelijke projectresultaat wordt vergeten.
Er ligt veel potentieel voor de bouwindustrie door toepassing van SCM met
waardecreatie, kostenbesparing, hogere klantwaarde en een beter eindproduct als doel.
Een keuze voor toepassen van ketensamenwerking in de bouw blijft uiteindelijk een
strategische keuze, waarbij allereerst aandacht moet zijn voor de interne processen
voordat met andere partijen langjarige samenwerkingen aangegaan kunnen worden.
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Casestudy
In de Nederlandse bouwpraktijk zijn de afgelopen jaren enkele pilotprojecten met
ketensamenwerking gestart. Uit deze voorbeelden zijn meerdere succesfactoren
gevonden die de conclusies uit de literatuurstudie bevestigen en aanvullen. Daaruit
blijkt dat iedere vorm van ketensamenwerking zijn eigen vorm kiest en het proces op
een geheel eigen wijze inricht. Waarbij telkens andere keuzes worden gemaakt over de
wijze van samenwerken, motivatie van de werkvloer en winstverdeling. Ook zijn er
verschillende aanleidingen om tot ketensamenwerking over te gaan.
Uit de beschreven praktijkvoorbeelden blijkt, dat er meerdere initiatieven zijn om
ketensamenwerking in de bouw toe te passen. Tegelijkertijd lijkt het lastig om concrete
kwantitatieve resultaten te laten zien, een groot deel van de resultaten is eerder
kwalitatief van aard. Hier is aanvullend onderzoek voor nodig. Op grond van de eerste
resultaten wordt wel de conclusie uit het vorige hoofdstuk bevestigd, dat
ketensamenwerking voordelen heeft voor de bouwsector in de vorm van
kwaliteitsverbetering, efficiënte processen en hogere winstgevendheid voor
betrokkenen.
Theoretisch kader
Uit zowel de theorie als de casestudy zijn enkele conclusies geformuleerd die het
theoretisch kader van dit onderzoek vormt. De meest genoemde succesfactoren zijn:
- Samenwerken in openheid, transparantie en vertrouwen
- Standaardisatie van informatieuitwisseling
- De houding van het management
- Lange termijn samenwerking
- Belang van de totale keten boven het eigen belang
- De interne processen bij de ketenpartners moeten op orde zijn
Om een goede start te maken met ketensamenwerking is het belangrijk om vooraf
heldere afspraken te maken over de volgende onderdelen:
- Cultuuromslag bij het personeel; vanaf het topmanagement naar de werkvloer
- Hoe invulling te geven aan de voorwaarde om het gezamenlijk belang te laten
prevaleren boven het eigen belang
- Hoe wordt de openheid, transparantie en vertrouwen praktisch vormgegeven
- Winst-risico verdeling tussen de strategische partners
- Besteding van de besparingen (budget -/- werkelijke kosten)
- Rollen en verantwoordelijkheden van de strategische partners
- PVE en budget, de uitgangspunten van de samenwerking
Conclusies na de praktijktoets
De uitkomsten uit de theorie en de casestudy zijn aan de praktijk in een aantal
interviews voorgelegd aan experts in ketensamenwerking. De respondenten zijn allen
betrokken bij ketensamenwerking als initiatiefnemer of als strategische partner.
In alle gevallen spelen het beheersen en verlagen van kosten en doorlooptijden een rol
om te starten met ketensamenwerking. Maar ook het beheersen van de kwaliteit is een
belangrijke overweging. Enkele respondenten geven aan deze samenwerking te zijn
gestart vanuit de overtuiging dat de traditionele wijze van samenwerken tekort schiet
en niet leidt tot een efficiënt proces. Een ketenregisseur heeft voornamelijk bij de
opstartfase van een ketensamenwerking een meerwaarde. De ketenregisseur heeft
echter expliciet een rol in het proces en niet in de inhoud.
Van de zaken die vooraf vastgelegd moeten worden is een duidelijk programma van
eisen (PVE) naar mening van de respondenten van zeer groot belang. Dit PVE vormt
de basis waarop het budget wordt opgesteld. Daarnaast moet een cultuuromslag
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plaatsvinden, dat zal zeker een belangrijke mental-switch geven voor partijen en
individuele medewerkers die gewend zijn op samen te werken op de traditionele wijze.
Dat vergt van het management een nieuw soort leiderschap en ander gedrag of andere
competenties.
Ketensamenwerking beoogt een andere vorm van samenwerken met meer waardering
voor elkaars competenties en het gunnen van elkaars verdiensten. In de interviews
wordt door alle respondenten bevestigd dat deze eigenschappen de medewerkers zal
motiveren. In een ketensamenwerking wordt de vastgoedexploitatie gedeeld binnen de
samenwerking. De meerderheid van de respondenten bevestigde deze visie. Enkele
partijen laten de grondcomponent daarbuiten, anderen betrekken ook de
grondexploitatie daarin. Er is dus ook hierin geen eenduidige methode van werken.
Het gaat bij ketensamenwerking om: “het streven naar wederzijds zakelijke
voorwaarden op basis van wederzijds zakelijk vertrouwen” aldus een van de
respondenten. Daarbij staat de continuïteit van de eigen organisatie bovenaan, maar
deze wordt uiteraard gegarandeerd door een goede ketensamenwerking. De theorie
stelt het belang van de keten boven het individuele belang. Op dit punt wijkt de theorie
dus behoorlijk af van de opvattingen in de praktijk.
Tenslotte is aan de respondenten de stelling voorgelegd dat de interne processen op
orde moeten zijn voordat een ketensamenwerking succesvol kan worden aangegaan.
Er zijn duidelijk twee kampen te ontdekken. Hierin is ook het belangrijkste verschil van
opvatting tussen de strategische partners en de initiatiefnemers ervaring met
ketensamenwerking hebben. De overheersende opvatting van de respondenten is dat
organisaties kunnen groeien en leren in een eerste pilot van ketensamenwerking. De
strategische partners bevestigen de stelling dat eerst de interne organisatie op orde
moet zijn.
Het belangrijkste verschil tussen bouwteam en ketensamenwerking is het feit dat een
bouwteam een contractsvorm is en dat ketensamenwerking een projectongebonden
relationele afspraak is zonder de noodzaak van een contract als basis. Uit de
interviews blijkt tevens dat er vaak in de praktijk geen uitgebreid uitgewerkte contracten
aan een ketensamenwerking ten grondslag liggen.
Tenslotte is een stappenplan gedefinieerd waarmee initiatiefnemers de eerste stappen
kunnen zetten om tot een succesvolle ketensamenwerking te komen. Naast
aandachtspunten zijn in het stappenplan ook concrete aanbevelingen gedaan op de
invulling van de te nemen stappen. Het stappenplan bevat op hoofdlijnen de volgende
stappen.
Stap 1. Strategische keuze. De eerste stap is een strategische beslissing op het
hoogste managementniveau om een start te maken met
ketensamenwerking. Hiermee wordt de eerste stap gezet die zal moeten
leiden tot een cultuuromslag om draagvlak te krijgen op alle niveaus. Een
belangrijke keuze is de te volgen aanpak, kiest men de theoretische of
pragmatische route?
Stap 2. Strategie Afhankelijk van de keuze bij stap 1 wordt de strategie voor de
start van het keteninitiatief verder vormgegeven.
Stap 3. Plan van aanpak. Deze stap heeft als doel een plan van aanpak op te
stellen waarin de eerste keuzes voor verschillende onderdelen worden
beschreven en voorbereid. Dit betreft keuzes op het gebied van potentiële
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projecten, medewerkers, budgetten, PVE’s, wijze van selectie van
strategische partners en dergelijke.
Stap 4. Selectie van partner(s) In deze stap wordt de selectie van een of meerdere
ketenpartners geëffectueerd. Hierin wordt ook de wijze van samenwerking
vastgelegd en komen keuzes aan de orde.
Stap 5. Startpunt. Deze stap heeft als doel het vastleggen van de concrete
uitgangspunten voor een of meerdere pilotproject(en) tussen de
initiatiefnemer en de ketenpartner(s). Hierbij kan gedacht worden aan een
PVE (zowel ruimtelijk als functioneel), een totaal budget, wenselijke
planning ed.
Stap 6. Aan de slag; de echte start van de ketensamenwerking. De eerste
pilotprojecten worden concreet in ketensamenwerking uitgewerkt.
Stap 7. Implementatiefase. Bij succesvolle ervaringen uit de pilotproject(en) kan de
werkwijze van ketensamenwerking breder in de organisatie worden
toegepast.
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1 Aanleiding, inleiding, probleemstelling en onderzoeksopzet
1.1 Aanleiding
In het najaar van 2009 is ondergetekende gestart met het zoeken van een geschikt
onderwerp voor deze scriptie waarbij de link kan worden gezocht met een actueel
thema in het vastgoed en die een bijdrage kan leveren voor Kristal projectontwikkeling.
2009 Was een zeer moeilijk jaar voor Kristal. Na een forse teruggang in productie voor
haar opdrachtgevers bestond de beste overlevingsstrategie uit het binnenhalen van
nieuwe opdrachtgevers. Op hetzelfde moment werd het thema ketensamenwerking
door onder andere aandeelhouder Stadgenoot op de agenda gezet. In de
corporatiewereld werd deze nieuwe samenwerkingsvorm met veel interesse gevolgd.
Vanuit de actualiteit en een snel ontwikkelde fascinatie voor het onderwerp werd
gekozen voor dit thema als scriptie onderwerp. Daarnaast lagen er kansen voor Kristal
door met een sterke visie op dit thema nieuwe opdrachtgevers te verleiden tot een
samenwerking.
Helaas bleek in de zomer van 2010 dat door de gevolgen van de recessie de
aandeelhouders van Kristal beperktere investeringsmogelijkheden hebben. De
schaalvoordelen voor een zelfstandige projectontwikkelingsorganisatie zijn hierdoor
verdwenen. Met als gevolg dat de werkzaamheden van Kristal per 1 oktober 2010
beëindigd zijn. Dit was de reden om de insteek van deze scriptie aan te passen. In
eerste instantie was het doel het vormen van een visie op ketensamenwerking en
welke gevolgen dit heeft voor de veranderende werkomgeving van een gedelegeerd
ontwikkelaar als Kristal. Dit is echter aangepast naar een stappenplan om
initiatiefnemers van ketensamenwerking handvatten te bieden om tot een succesvolle
ketensamenwerking te komen. Doordat het onderwerp zeer actueel is zijn er vele
initiatieven waarbij over ketensamenwerking wordt nagedacht en gesproken. Zo is er
binnen het platvorm DeNieuwBouw voor jonge vastgoedprofessionals een denktank
ketensamenwerking gestart. Deelname aan de bijeenkomsten van deze denktank
hebben meerdere contacten en nieuwe gezichtspunten gegeven.
1.2 Inleiding
Door de contacten en ervaringen vanuit het werkgebied van Kristal is gekozen om het
onderwerp ketensamenwerking vanuit de optiek van de Nederlandse
woningbouwsector te onderzoeken. In de volgende paragrafen wordt het begrip
ketensamenwerking geïntroduceerd aan de hand van een beschouwing van de huidige
situatie op de woningmarkt en vanuit een historisch perspectief op de organisatie van
de vastgoedsector.
1.2.1 Huidige situatie op de woningmarkt
Frank Bijdendijk stelt in een gesprek op 22 juli 2010 dat de stichtingskosten van
woningen de laatste jaren fors gestegen zijn. Deze stijging wordt deels veroorzaakt
door stijging van directe bouwkosten, maar ook toegenomen eisen en wensen maken
dat de bouwkosten gestegen zijn. Daarnaast zijn ook alle andere kosten (grond, rente,
proceskosten) bovengemiddeld toegenomen. Terwijl de huuropbrengsten slechts
gelijke tred houden met de inflatie stijgen, de tekorten op huurwoningen zeer sterk,
aldus Bijdendijk. In een uitgave van Aedes over ketensamenwerking (Aedes, 2009)
geeft Bijdendijk aan dat het tekort op een sociale woning in 2001 gedekt kon worden
door de helft van de boekwinst van de verkoop van een bestaande woning, in 2006
was het tekort gelijk aan de boekwinst op een verkochte woning en in 2009 moeten
twee woningen verkocht worden om een nieuwe woning te kunnen financieren. Een
structureel probleem waar wat aan gedaan moet worden aldus Bijdendijk.
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Dit signaal van Bijdendijk wordt bevestigd door Carel de Reus. In het minisymposium:
“Implementatiedilemma’s bij ketenintegratie” op 8 juni 2010 stelt hij dat de huidige
impasse (door het uitblijven van woningverkopen, BJ) op de koopwoningenmarkt een
duidelijke aanleiding vormt dat er binnen de woningbouw iets moet gebeuren. Hij
concludeert dat het verschil tussen de prijs van de woningen en de door consumenten
gewenste kwaliteit 25% is. Dus of de prijs moet 25% lager of de kwaliteit van de
woningen moet 25% beter. De boodschap is in ieder geval dat er iets moet veranderen
in de manier hoe tegen projectontwikkeling aan gekeken zal worden.
Zowel Bijdendijk (gesprek 22 juli 2010) als Noordhuis (gesprek 8 juli 2010) voeren
ketensamenwerking op als een oplossing om de bouw efficiënter en goedkoper te
maken.
1.2.2 De vastgoedsector vanuit historisch persectief
Bijdendijk beschijft in zijn gesprek (d.d. 22 juli 2010) en in de uitgave van Aedes (2009)
een trend van arbeidsdeling binnen de bouwketen. Door de eeuwen heeft de bouw zich
steeds meer ontwikkeld van ambachtslieden die alles in eigen hand hadden (ontwerp,
beeldhouwwerk, assemblage) naar een gefragmenteerde keten van partijen die elk een
klein deel van het werk uitvoeren. De ambachtslieden werkten van project na project
samen, waardoor geleerd werd van gemaakte fouten. De reeds lang ingezette
arbeidsdeling heeft als gevolg dat er veel verschillende disciplines bij de bouw zijn
betrokken. Deze disciplines werken ook nog in wisselende teams samen. Daardoor is
er geen leerervaring meer die in volgende projecten wordt meegenomen. Daarbij komt
dat opdrachtgevers de neiging hebben om de teams samen te stellen op basis van
concurrentie. Hierbij worden de verschillende partijen geselecteerd op basis van de
prijs in plaats van hun specifieke kennis of toegevoegde waarde. Daardoor is van een
goede samenwerking, geen sprake en dat betaalt zich gedurende het project terug in
de vorm van langere doorlooptijden, hogere faalkosten en veel controlewerk, wat ook
tijd en geld kost, aldus Bijdendijk. Door de wijze van selectie met alleen maar oog voor
de prijs, de segmentatie van de keten met alle specialismen en het ontbreken van een
lange termijn samenwerking waarbij een leereffect kan optreden kan niet anders
geconcludeerd worden dat het bouwproces verre van een efficiënt proces is.
Ketensamenwerking beoogt meer samenwerking van alle afzonderlijke specialismen in
de vastgoedwaardeketen.
1.2.3 Ketensamenwerking
Ketensamenwerking in de woningbouw is een begrip waar de laatste jaren veel over
gesproken is tussen corporaties en bouwbedrijven (Laverman en Graaf, de, 2007 en
2009; Laverman, 2007; Graaf, de, 2008). Vanuit meerdere corporaties en
bouwbedrijven zijn er de afgelopen twee jaar de eerste projecten gestart waarbij er
vanuit de gedachte van ketensamenwerking wordt gewerkt (symposium d.d. 8 juni
2010, gesprek J.M. Elias d.d. 9 juni 2010 en expertmeeting d.d. 9 juni 2010).
Ketensamenwerking houdt een strategische samenwerking van partijen binnen de
bouwketen in, waarbij deze partners gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen in het
realiseren van het project. Strategische partners zijn de ontwikkelaar/opdrachtgever,
aannemer, architect en enkele belangrijke adviseurs en onderaannemers. Binnen de
samenwerking wordt in openheid en transparantie samengewerkt met een gezamenlijk
doel: het projectresultaat. Ook worden vooraf afspraken gemaakt over kosten en
winstdeling zodat alle partners een “eerlijke boterham” verdienen, men gunt dus ook
elkaars verdienste. In de traditionele samenwerkingsvorm wordt door een
opdrachtgever/ontwikkelaar met een architect en adviseurs een ontwerp tot een bestek
uitgewerkt en daarna wordt door middel van een aanbesteding een aannemer
geselecteerd. Hierdoor wordt de input van een aannemer pas laat in het ontwerp
verwerkt. Bovendien heeft de aanbesteding op kosten als gevolg dat in de gehele
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keten van de aannemer/bouwende partij de kostenbesparing leidend wordt in plaats
van de kwaliteit. In plaats van een samenwerking op basis van wantrouwen met
afgeschermde begrotingen en bedrijfsprocessen zal er met ketensamenwerking op
basis van vertrouwen, open en eerlijk met elkaar worden samengewerkt in een
gezamenlijk proces.
Ketensamenwerking wordt onder andere gezien als mogelijkheid om de faalkosten in
het bouwproces te verkleinen (Noordhuis, 2009). Hiertoe zijn door enkele aannemers
en corporaties initiatieven en pilot-projecten gestart (Smallenburg, 2009; Vrijhoef, R en
Wicherson, 2009).
1.3

Afbakening

1.3.1 Perspectief van het onderzoek
Dit onderzoek bekijkt het begrip ketensamenwerking in de woningbouw vanuit het
perspectief van een initiatiefnemer. De belangrijkste (potentiële) initiatiefnemers voor
ketensamenwerking die in meerdere publicaties (gesprek Bijdendijk d.d. 22 juli 2010,
Noordhuis presentatie d.d. 25 september 2010, interview Pierre Sponselee in Van
Ieperen, 2010) worden genoemd zijn de corporatie, de ontwikkelende belegger voor
eigen portefeuille en opdrachtgever die voor eigen gebruik projecten realiseert. De
meest genoemde reden die is dat vooral het in een voorfase meenemen van de kennis
en ervaring vanuit de beheer- en gebruiksfase een belangrijke incentive is om
ketensamenwerking toe te passen. Daarnaast hebben deze partijen het meeste belang
bij een goede kwaliteit van het eindproduct. Deze ontwikkelaars voor eigen portefeuille,
corporaties en opdrachtgevers voor eigen gebruik worden in deze scriptie verder als
initiatiefnemers gedefinieerd.
Door de grote aandacht voor het begrip ketensamenwerking in de vakliteratuur, op
congressen en beurzen als de PROVADA is het enerzijds een term geworden waar
veel bedrijven zich mee profileren ook al passen ze de theorie op eigen wijze toe.
Anderzijds zal een deel van de doelgroep door de vele meningen over het onderwerp
moeite hebben om overzicht te houden. Daarbij is het voor potentiële initiatiefnemers
moeilijk om een goed startpunt te formuleren. Dit onderzoek heeft als doel om een
basis te formuleren waarmee initiatiefnemers een succesvolle start met
ketensamenwerking kunnen maken.
1.3.2 Andere onderzoeken over ketensamenwerking
De theoretische achtergrond van ketensamenwerking komt vanuit de Supply Chain
Management theorie. De toepassing van deze theorie in de bouw is onderwerp van het
promotieonderzoek van Ruben Vrijhoef aan de TU Delft. Een andere promovendus is
Marcel Noordhuis die vanuit Deloitte en de Universiteit van Amsterdam probeert aan te
tonen dat door de toepassing van ketensamenwerking de faalkosten in de bouwketen
verkleind kunnen worden.
Daarnaast wordt er aan de TU Delft een aantal afstudeeronderzoeken uitgevoerd die
aansluiting hebben bij het begrip ketensamenwerking. David Wattjes is in augustus
2010 afgestudeerd aan de faculteit TBM met een scriptie met als onderwerp:
“Condities voor partnering bij woningverbetering door corporaties”. Hierin vergelijkt hij
de theorie van partnering met ketensamenwerking. Zijn conclusies geven een
aanknopingspunt voor de toepassing van ketensamenwerking en worden in hoofdstuk
3 besproken.
Daarnaast is er een tweetal onderzoeken gedaan op de faculteit Civiele Techniek met
een Supply Chain Management in de infratechniek als vertrekpunt. In 2009 is Martijn
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Vester afgestudeerd met de scriptie “A supply chain driven approach applied to the
Contractor’s organisation” en op dit moment bevindt Jurgen Wicherson zich in de
laatste fase van zijn onderzoek met als onderwerp “Supply chain integration at a civil
contractor”. Deze onderzoeken geven inzicht in de toepassing van de theorie van SCM
in de wegenbouw. Daar waar deze onderzoeken aanknopingspunten geven voor de
woningbouw en daarmee voor dit onderzoek worden deze meegenomen.
Sanne Mensink probeert in haar afstudeeronderzoek voor de faculteit Bouwkunde te
achterhalen of en op welke manier er binnen ketensamenwerkingen sprake is van een
leerproces. Het onderzoek van Mensink vergelijkt de (mogelijke) leereffecten van
traditionele samenwerkingen met die van projecten in ketensamenwerking. Het
leeraspect van een langjarige ketensamenwerking wordt in meerdere stukken
aangehaald als een van de belangrijkste reden van het verlagen van de faalkosten. Dit
onderzoek probeert dus een van de voordelen van ketensamenwerking te
onderbouwen.
1.3.3 Verwante begrippen
In verschillende bronnen worden de begrippen SCM, ketenintegratie en
ketensamenwerking voor het zelfde begrip gebruikt.
In deze studie prevaleert het gebruik van het begrip ketensamenwerking. De reden
hiervoor is, dat de term ketenintegratie een associatie kan suggereren met het begrip
verticale integratie, wat het integreren van activiteiten van leveranciers/klanten in de
eigen onderneming inhoudt (Hardy, 2001). Verticale integratie komt in het vastgoed
voor bij aannemers die zelf gaan ontwikkelen, beleggers die ontwikkelactiviteiten
starten of juist ontwikkelaars die een eigen beleggingsportefeuille aanhouden.
Deze laatste vorm is onderwerp van de MRE scriptie van David Hendriks (MRE
jaargang 2008-2010). David Hendriks heeft zijn MRE scriptie gericht op het formuleren
van een strategisch advies aan vastgoedpartijen, vastgoedontwikkelaars in het
bijzonder, waarin wordt beargumenteerd of, en op welke wijze, verticale integratie van
toegevoegde waarde kan zijn voor de onderneming (Hendriks, 2010). Hij heeft zich
daarbij gericht op ontwikkelaars in retail- en mixed-use projecten. Zijn conclusies zijn
op hoofdlijnen ook te vertalen naar ontwikkelaars in kantoor en woningbouwprojecten.
In zijn scriptie gaat ook echt om het binnen een bedrijf (of binnen één corporate holding)
samenvoegen van meerdere stappen in de vastgoedwaardeketen.
Bij SCM, ketenintegratie en ketensamenwerking gaat het juist om een samenwerking
van meerdere bedrijven, die elk in een (of meerdere) stappen in de
vastgoedwaardeketen werkzaam zijn. Hendriks beschrijft de impact van verticale
integratie op de volgende aandachtsgebieden: Structuur/Processen, Strategie/Beleid,
Cultuur/Leiderschap, Mensen, Middelen en Resultaten. Op deze aandachtsgebieden
zijn bij toepassing van ketensamenwerking ook veranderingen te verwachten. Doordat
de onderzoeken van Hendriks en dit onderzoek gelijktijdig verliepen komt deze
structuur te laat om nog in deze scriptie te verwerken. Inhoudelijk verschilt de
vraagstelling van Hendriks te veel van dit onderzoek. Zijn conclusies zijn daarom niet
toepasbaar op deze scriptie.
De doelgroep voor deze scriptie over ketensamenwerking bestaat al uit verticaal
geïntegreerde bedrijven omdat ze ontwikkeling en belegging in één hand houden. De
corporaties zijn hiervan een goed voorbeeld. Anders dan de in algemene zin positieve
conclusie van Hendriks (wat retailbedrijven betreft) is in de praktijk gebleken dat juist
de keuze voor ontwikkelen door corporaties de afgelopen jaren geen goede combinatie
is geweest. Al lijkt daar eerder het gebrek aan professionaliteit in combinatie met te
hoge ambities de oorzaak van te zijn.
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1.4 Doelstelling en vraagstelling
Dit onderzoek gaat in op de kansen van ketensamenwerking voor de doelgroep van
initiatiefnemers en zal enkele praktijkvoorbeelden van ketensamenwerking beschrijven.
Daarnaast zal dit onderzoek een stappenplan en een aantal voorwaarden beschrijven
dat houvast moet geven aan nieuwe initiatieven. In relatie tot andere onderzoeken naar
het begrip ketensamenwerking zal dit onderzoek een brug slaan tussen de
theoretische beschouwingen van ketensamenwerking en de beroepspraktijk zodat er
meer initiatieven van ketensamenwerking de grond komen.
Doelstelling:
Het formuleren van een stappenplan en voorwaarden voor succesvolle
ketensamenwerking.

Vraagstelling:
Wat zijn de stappen en voorwaarden voor een initiatiefnemer om tot een succesvolle
ketensamenwerking te komen?

1.4.1 Subvragen
Onderstaand zijn de subvragen geformuleerd, achter de vraag is aangegeven in welk
hoofdstuk deze vraag wordt beantwoord.
Wat is de definitie voor projectontwikkeling?
2.2
Wat is de definitie voor ketensamenwerking?
2.3
Wat is de waardeketen van de woningbouw/projectontwikkeling?
2.4
Wat is de achtergrond en eigenschappen van ketensamenwerking?
3.3 en 3.4
Wat zijn de succesfactoren van ketensamenwerking?
3.5 en 3.7
Welke resultaten van ketensamenwerking zijn er te beschrijven vanuit
3.8
voorbeelden in andere industrieën?
Welke eigenschappen heeft het bouwproces en waarin verschillen
4.2
deze van andere industrieën?
Op welke wijze wordt ketensamenwerking toegepast in de bouw?
4.3
Wat zijn de(succes)factoren van de toepassing van
4.4 en 5.5
ketensamenwerking in de bouw?”.
Welke lering kan er getrokken worden uit praktijkvoorbeelden voor de
5.5
woningbouw waarin ketensamenwerking is toegepast?
1.5 Methodische opzet van het onderzoek
Het formuleren van een stappenplan voor initiatiefnemers om te komen tot succesvolle
ketensamenwerkingen laat zich het beste middels een ontwerpende
onderzoeksmethodiek (Verschuren en Doorewaard, 2007) vormgeven. Volgens
Hoetjes (2010) heeft de onderzoeker bij deze aanpak een actieve rol vergelijkbaar met
die van een ontwerper die actief deelneemt bij het zoeken naar oplossingen voor
praktische problemen. Methodologisch betekent dit hier, dat de onderzoeker zijn/haar
ontwerp enerzijds wetenschappelijk moet onderbouwen en het vervolgens in de praktijk
moet testen, aldus Hoetjes (2010), die zich baseert op Van Aken (2004).
Om de probleemstelling en alle onderzoeksvragen volgens deze methode te kunnen
beantwoorden is het onderzoek in drie delen opgesplitst zoals in figuur 1.1 is
weergegeven.
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Literatuurstudie
H 2/3/4
Hypothese
H6

Praktijktoetsing
H7

Conclusies en
aanbevelingen
H8

Casestudy
H5
Theoretisch kader

Figuur 1.1 Schematische weergave van scriptieopzet

Het eerste deel is een theoretisch kader waarin vanuit de literatuur definities en
verdieping in het onderwerp wordt beschreven. Ketensamenwerking in de bouw is een
redelijk nieuw begrip. Daardoor is niet alle informatie goed uit de literatuur te halen.
Enkele verkennende gesprekken met experts en het bijwonen van enkele
expertmeetings hebben een bijdrage geleverd in de verdieping van het onderwerp. In
de vakliteratuur is redelijk veel gepubliceerd over concrete voorbeelden van
ketensamenwerking in de Nederlandse praktijk. Er is daarentegen nog weinig
wetenschappelijke literatuur waarin de toepassing van ketensamenwerking beschreven
is. In dit onderzoek is daarom bewust gekozen voor het betrekken van enkele
voorbeeldprojecten in de vorm van een casestudy in het theoretisch kader van dit
onderzoek. Aan de hand van deze voorbeelden zijn lessen te trekken die gebruikt
worden voor het opstellen van de hypothese. Het theoretisch kader wordt afgesloten
met het opstellen van deze hypothese in de vorm van een set succesvoorwaarden voor
succesvolle ketensamenwerking.
In het tweede deel vindt de toetsing van dit advies aan de praktijk plaats door middel
van interviews met open vragen met 16 personen. Deze personen hebben ervaring
met ketensamenwerking en werken binnen de corporatiewereld, commerciële
projectontwikkeling, bouwbedrijven en strategische partners in de
vastgoedwaardeketen (architect, onderaanemer, leverancier).
Tenslotte wordt het onderzoek besloten met een afsluitend deel waarin de verschillen
en overeenkomsten tussen de theorie en de praktijk worden beschreven op basis
waarvan conclusies worden getrokken.
1.6 Leeswijzer
In hoofdstuk 1 wordt de achtergrond, aanleiding en afbakening van dit onderzoek
geschetst. Verder worden in hoofdstuk 1 de doelstelling, vraagstelling en
onderzoeksvragen beschreven. Tenslotte bevat hoofdstuk 1 de methodische
onderzoeksopzet, leeswijzer en een reflectie op de maatschappelijke en
wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek.
Het theoretisch kader van dit onderzoek wordt in hoofdstukken 2, 3, 4, 5 en 6
beschreven. Daarvoor worden in hoofdstuk 2 de definities opgesteld. In hoofdstuk 3
wordt de kennis van de theorie van ketensamenwerking vanuit de theorie van Supply
Chain Management (SCM) opgebouwd. Ook komen ervaringen van SCM en
ketensamenwerking in andere industrieën aan bod.
In hoofdstuk 4 wordt de vertaling van de theoretische kennis van hoofdstuk 3 naar de
bouwsector gemaakt. Dit hoofdstuk bevat een theoretische beschrijving van de
eigenschappen van de bouwsector en de conclusies van een studie naar de
toepassing van SCM in de bouw, waaruit lessen te leren zijn voor deze studie.
Hoofdstuk 5 bevat de casestudy naar enkele praktijkvoorbeelden uit Nederland waar
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eveneens lessen uit te leren zijn voor dit onderzoek. Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 het
theoretisch kader afgesloten met de hypothese van deze studie.
In hoofdstuk 7 wordt deze hypothese aan ervaringen uit de praktijk getoetst.
Vervolgens worden in hoofdstuk 8 conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan
voor vervolgonderzoek op dit onderwerp.
1.7

Relevantie

1.7.1 Maatschappelijke relevantie
Zoals uit eerdere paragrafen naar boven komt is ketensamenwerking een begrip, dat
veel in de aandacht staat. In essentie zal de toepassing van ketensamenwerking een
geheel nieuwe manier van samenwerking tussen partijen in de vastgoedwaardeketen
inhouden. Vanuit de praktijk blijkt echter, dat er weinig praktische aanknopingspunten
voor een succesvolle introductie van ketensamenwerking bestaan. Het doel van dit
onderzoek is het formuleren van een stappenplan en de voorwaarden om tot een
succesvolle ketensamenwerking te komen. De bedoeling is, dat dit stappenplan
voldoende aanknopingspunten geeft aan de praktijk om met ketensamenwerking aan
de slag te gaan.
1.7.2 Wetenschappelijke relevantie
Ondanks de vele aandacht in de vakliteratuur is er nog weinig aandacht voor
ketensamenwerking vanuit de wetenschappelijke hoek. Naast de twee
promotieonderzoeken van Vrijhoef en Noordhuis zijn enkele studenten van de TU Delft
die als onderwerp voor hun afstudeeronderzoek onderdelen van het brede
ketensamenwerkingspectrum uitwerken. Zoals in paragraaf 1.2 reeds gememoreerd is
dit onderzoek aanvullend op alle andere onderzoeken omdat het juist op zoek gaat
naar praktische aanknopingspunten voor succesvolle ketensamenwerking vanuit de
optiek van de initiatiefnemer.

15

MRE Scriptie Barend Jonker

Ketensamenwerking in de woningbouw

2 Definities en verdieping
2.1 Inleiding
Centraal in dit onderzoek staat het begrip ketensamenwerking ten opzichte van de
initiatiefnemer (corporaties, ontwikkelaars voor eigen portefeuille en ontwikkelaars voor
eigen gebruik). Voordat wordt ingegaan op de definitie en beschrijving van
ketensamenwerking is het nuttig om een duidelijke definitie voor projectontwikkeling op
te stellen. Daarnaast is het nuttig om inzicht te verkrijgen in de vastgoedwaardeketen
om het speelveld van de ketensamenwerking in beeld te krijgen. Concreet zal in dit
hoofdstuk antwoord worden gegeven op de volgende onderzoeksvragen:
- Wat is de definitie voor projectontwikkeling?
- Wat is de definitie voor ketensamenwerking?
- Wat is de waardeketen van de woningbouw/projectontwikkeling?
2.2 Definitie projectontwikkeling
Projectontwikkeling wordt door de ING (2006) als volgt omschreven: “het risicodragend
of in opdracht van derden initiëren, organiseren, (doen) uitvoeren en coördineren van
alle taken die nodig zijn voor het vervaardigen en opwaarderen van vastgoed, inclusief
het aankopen van de daarvoor benodigde grond en opstallen”.
In het standaardwerk van de NEPROM (Nozeman, 2008a) wordt een uitvoerige
beschrijving van het vak projectontwikkelaar gegeven. “De projectontwikkelaar
investeert in de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten (woningen,
kantoorruimten, bedrijfshallen, winkels, recreatief vastgoed of een combinatie) voor de
markt, dus niet voor eigen gebruik. Projectontwikkelaars werken zowel binnen als
buiten het stedelijk gebied en houden zich bezig met nieuwe projecten en de
herontwikkeling van bestaand vastgoed. De toegevoegde waarde van de
projectontwikkelaar heeft meerdere aspecten:
1- De projectontwikkelaar is bereid en in staat om te investeren in het gehele
proces van vastgoedontwikkeling en realisatie
2- Hij draagt gedurende dat proces het financiële risico tot het moment, dat het
vastgoed is verkocht en/of verhuurd.
3- De projectontwikkelaar kent de markt; hij is in staat om de vraag naar vastgoed
in kwalitatieve en kwantitatieve zin op te sporen.
4- Hij heeft de creativiteit om die marktkennis en de vraag van gebruikers om te
zetten in een vastgoedconcept
5- De projectontwikkelaar neemt de managementtaak op zich: hij stuurt alle bij het
proces betrokken partijen binnen de randvoorwaarden van (onder meer) tijd en
geld naar het beoogde eindresultaat.
6- De projectontwikkelaar neemt doorgaans het initiatief tot de ontwikkeling, hij
kan andere partijen enthousiast maken voor zijn concept en hen ook gaande de
ontwikkeling blijven binden aan de doeleinden.
7- Doordat de projectontwikkelaar zijn rol op veel plaatsen en onder sterk
verschillende omstandigheden vervult, is hij de partij bij uitstek die de rol van
professioneel opdrachtgever op zich kan nemen.”
Een wat meer luchtige, maar des al niet te min wel een typerende omschrijving van de
projectontwikkelaar is gegeven door Simon Carmiggelt die geciteerd wordt in de MREscriptie van Marcel Loosen (2002): “Hij verdient een hoop geld in de bouw, zo’n
projectontwikkelaar, die ouwe rotzooi verandert in nieuwe rotzooi, maar wel duurder.”
Deze beschrijving geeft aan hoe de kritische buitenwereld doorgaans tegen het vak
van projectontwikkelaar aankijkt. Ook zijn hierin elementen van eerdere beschrijvingen
te herkennen: het gaat om iets veranderen, dat wijst op initiatief tonen en creativiteit
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hebben en vrij vertaald kan je zeggen dat er een beloning (geld verdienen) is in ruil
voor het lopen van risico.
De belangrijke overeenkomsten tussen deze beschrijvingen hebben betrekking op het
feit dat de projectontwikkelaar een project initieert, creativiteit toont, het proces
aanstuurt, risico neemt en een rol heeft als professionele opdrachtgever. In zijn college
vult Croon (2009) dit aan door te stellen dat het aan de professionaliteit en creativiteit
van de projectontwikkelaar is om het risico te managen en op de juiste momenten in
het proces (een deel van) het risico af te wentelen op andere actoren.
Het belangrijkste verschil tussen een projectontwikkelaar en een gedelegeerde
projectontwikkelaar is dat de laatstgenoemde niet voor de volle 100% dezelfde taken
en verantwoordelijkheden op zich neemt. De term gedelegeerd geeft al aan dat een
deel van de taken en verantwoordelijkheden aan hem opgedragen zijn in de vorm van
een opdracht door een opdrachtgever. De rest van de taken en verantwoordelijkheden,
bijvoorbeeld het financiële risico, blijven dan bij de opdrachtgever achter. Bij een
gedelegeerd projectontwikkelaar is er dus een duidelijke scheiding tussen de taken en
verantwoordelijkheden van opdrachtgever en de gedelegeerd projectontwikkelaar.
Croon (2009) geeft aan dat ook personen in opdracht van derden of in loondienst
welliswaar niet ontwikkelen voor eigen rekening en risico, maar wel de rol van een
projectontwikkelaar op zich nemen. Onder deze nuancering valt mijns inziens ook de
gedelegeerd of fee-ontwikkelaar, die een gedelegeerde opdracht voor een vaste prijs
aanneemt. Met name qua rolverdeling in het ontwikkelproces voeren deze personen de
inhoudelijke taak van een projectontwikkelaar uit.
De rol van opdrachtgever wordt in de regel door de projectontwikkelaar opgepakt. Na
realisatie van het project wordt het door de projectontwikkelaar overgedragen aan de
uiteindelijke eigenaar. Ook de opdrachtgever die voor eigen portefeuille ontwikkelt
neemt de rol van een projectontwikkelaar op zich, maar ook die van belegger en
gebruiker. Deze partijen zijn in deze scriptie omschreven als initiatiefnemer. Overigens
stelt Frank Bijdendijk (gesprek d.d. 22 juli 2010) dat een projectontwikkelaar voor eigen
portefeuille zorgvuldiger zal letten op de kwaliteit van een project omdat hij zelf
geconfronteerd zal worden met eventuele fouten. Deze partijen hebben dan ook veel
aandacht voor de kwaliteit en de totale kosten in zowel ontwikkel-, bouw- en
exploitatiefase van een project. Met ketensamenwerking wordt meer expertise van de
exploitatiefase in de ontwikkeling van een project meegenomen wat de genoemde
totale kosten verlaagd.
2.3 Definitie Supply Chain Management & Ketensamenwerking
Het begrip ketensamenwerking heeft zijn oorsprong in de theorie van het Engelse
begrip “Supply Chain Management” (SCM). Een veelgebruikte definitie van SCM is:
Het management, gericht op het beheersen en optimaliseren van de goederen-,
informatie- en geldstromen binnen en tussen de opeenvolgende schakels in de keten
van leveranciers tot aan de klant binnen een bedrijfskolom (Kortenhoeven, 2005).
Vrijhoef (1998) start de tijdlijn van de ontwikkeling van SCM vanaf het toepassen van
“lean production” door Toyota na de tweede wereldoorlog. Kortgezegd stelt Vrijhoef dat
“lean production” de combinatie probeert te maken tussen de kwaliteit van handmatige
productie en de efficiency van massaproductie. Met dit uitgangspunt beschrijft Vrijhoef
de ontwikkeling van de eerste theorieën die hebben geleid tot de theorie van de SCM.
In het boek The machine that changed the world (Womack, ea.,1990) wordt
beschreven hoe de SCM theorie door Toyota toegepast is met een grote voorsprong in
efficiënte productie ten opzichte van de concurrentie als gevolg.
Vrijhoef (1998) definieert SCM als het coördineren en onderhouden van een
geoptimaliseerde waardeketen die effectief en efficiënt samenwerkt, waarbij alle
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actoren betrokken zijn en daarmee de voorwaarden en doelen optimaal bereikt.
Vrijhoef (gesprek d.d. 16 nov 2010) voegt hier aan toe dat het uiteindelijk zal leiden tot
hogere winstgevendheid in de gehele keten.
Noordhuis (2009c) stelt dat de basis van ketensamenwerking ligt in de gedachte, dat
de verschillende partijen, die betrokken zijn bij de realisatie van bouwprojecten,
projectongebonden moeten samenwerken om de eindgebruiker een beter product te
kunnen leveren tegen een lagere prijs.
Uit bovenstaande definities is af te leiden dat SCM/ketensamenwerking betrekking
heeft op de coördinatie van een samenwerking tussen verschillende partijen binnen
een bedrijfskolom of supply chain. Deze samenwerking kan door de theorie van SCM
efficiënter en effectiever tot resultaten komen. De uitkomst is daarmee een beter
resultaat voor de eindgebruiker. Concluderend kan de volgende definitie worden
opgesteld:
ketensamenwerking heeft betrekking op het optimaliseren van de processen binnen de
waardeketen met samenwerking van alle actoren/schakels zodat de waardeketen als
eenheid efficiënter opereert met een beter eindresultaat voor de klant en uiteindelijk
een hogere winstgevendheid voor de gehele keten.
In hoofdstuk drie zal verder worden ingegaan op het begrip ketensamenwerking en zal
het worden toegespitst op het bouw- en ontwikkelproces.
2.4 De waardeketen nader bekeken
SCM/ketensamenwerking gaat in op de samenwerking van bedrijven binnen een
supply chain, de waardeketen dus. De belangrijkste vervolgvraag is uiteraard wat een
goede definitie van de waardeketen van het vastgoed is. Een definitie van het Engelse
begrip value chain is dat het de stroom van goederen, informatie en geld binnen de
bedrijfstak weergeeft (Kortenhoeven, 2005). Voor elk van deze drie stromen zijn
specifieke waardeketens te onderscheiden waarmee deze stromen het beste beheerst
kunnen worden.
In de volgende paragrafen wordt stilgestaan bij drie verschillende waardeketens binnen
de bouw- en vastgoedwereld. Allereerst wordt de waardeketen vanuit de informatie
uitwisseling benaderd, hierbij worden verschillende opvattingen over de fasering van
het vastgoedontwikkelproces tegen het licht gehouden. Daarna volgt een beschrijving
van de waardeketen volgens de theorie van de value chain van Porter die het begrip
waardeketen vanuit de uitwisseling van goederenstromen benaderd. Tenslotte wordt
een derde waardeketen gedefinieerd op basis van het verloop van de de geldstromen.
Hierbij wordt ook gekeken naar de stappen in de waardeketen die feitelijk waarde
toevoegen aan het geheel.
2.4.1 De fasering van het projectontwikkeling/woningbouw proces
Nozeman ea (2010) beschrijven het proces van projectontwikkeling als een proces dat
de ontwikkeling heeft doorgemaakt van een opeenvolgende serie activiteiten naar een
parallel geschakeld proces. Tevens vergelijken zij enkele veel gebruikte faseringen van
het ontwikkelingsproces. Hierin is wel verschil in insteek en detailniveau tussen de
verschillende benaderingen te zien, op hoofdlijnen volgen ze eenzelfde logica. Van
Leent (2009) geeft een vergelijking van de door Nozeman (uit eerste druk handboek
d.d. 2008) aangehaalde voorbeelden met de insteek van de DNR 2005 en komt
tenslotte met een eigen fasering die in haar thesis verder wordt toegepast. In
onderstaande figuur zijn de voorbeelden van Nozeman (tweede druk handboek, 2010)
en het voorstel van Van Leent weergegeven. Deze weergaven van het
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projectontwikkelingsproces geven inzicht in de verschillende fases van het
ontwikkeltraject waarbij informatieuitwisseling centraal staat.
van Beukering

NEPROM/ Gehner/Elias

Miles

van Gool

van Leent

Programma

Initiatief- of startfase

opperen van ideeën

Initiatief

Initiatief
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Haalbaarheidstoets
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Uitwerking
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Gebruik en beheer

Realisatiefase

Contract
onderhandelingen
Hanteren van formeel
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Exploitatie of
beheerfase

Oplevering en formele
opening
Property, asset en
portfoliomanagement

Definitie
Contracten

Ontwikkelfase

Realisatie

Realisatie

Afzet

Exploitatie

Figuur 2.1 Verschillende weergaven van het projectontwikkelingsproces (eigen bewerking naar
Nozeman (2010) en Van Leent (2009))

2.4.2 Definitie waardeketen van Porter (value chain)
In de literatuur over supply chain management wordt het begrip supply chain gebruikt,
wat als waardeketen in het Nederlands wordt vertaald. Het Engelse begrip value chain
wordt echter ook als waardeketen vertaald. In de Nederlandstalige literatuur op het
gebied van ketensamenwerking wordt het begrip waardeketen gebruikt terwijl
(afwisselend) beide Engelse vertalingen bedoeld worden. De letterlijke vertaling van
supply chain is echter toeleveringsketen, maar dit Nederlandse begrip wordt niet op
grote schaal gebruikt. Daardoor ontstaat spraakverwarring, het begrip value chain heeft
alleen betrekking op de (goederen)stromen binnen één organisatie in tegenstelling tot
de supply chain (toeleveringsketen) waarbij de stromen tussen meerdere bedrijven
centraal staat. Onderstaand is een korte beschrijving gegeven van de value-chain.
Een definitie van value chain is: “Een opeenvolging van activiteiten, waarbij in elke
schakel van het proces een waardetoevoegende activiteit plaatsvindt. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde primaire activiteiten en de
ondersteunende activiteiten”. (http://www.encyco.nl, juni 2010)
Het begrip value chain is geïntroduceerd door een van de grondleggers van een van
de belangrijkste opvattingen van strategisch management, Michael Porter (Veldman,
2008). Porter (Ghemawat, 2001 en Vrijhoef, 1998) ontwikkelde in 1985 de
waardeketen (value chain), waarin de activiteiten die een organisatie verricht worden
beschreven en hoe deze zich onderling verhouden. Voor Porter was dit een belangrijk
instrument om concurrentievoordelen (en –nadelen) te identificeren en te analyseren,
zodat gezocht kan worden naar manieren om meer klantwaarde te creëren. De
waardeketen maakt onderscheid in primaire en ondersteunende activiteiten van een
organisatie. De ondersteunende activiteiten staan ten dienste van de gehele keten,
maar soms ook van specifieke primaire activiteiten. Klantwaarde en marge ontstaat als
de keten zo te georganiseerd wordt dat alle activiteiten samenhangen en dat de
processen zijn ingericht zodat het efficiënt leidt tot output.
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Figuur 2.2 Waardeketen volgens Porter

Vrijhoef (1998) constateert dat het koppelen van meerdere value chains van
afzonderlijke bedrijven uiteindelijk een supply chain zal opleveren.
2.4.3 Definitie vastgoedwaardeketen (supply chain)
Een definitie van het begrip supply chain/toeleveringsketen is: “De integratie van alle
bedrijfsactiviteiten (ontwikkeling, productie, verkoop, service, inkoop, distributie) nodig
om aan de vraag naar producten of diensten te voldoen vanaf de exploitatie van
grondstoffen of gegevens tot de uiteindelijke leveringen aan de eindconsument”.
(http://www.mijnwoordenboek.nl, juli 2010)
De waardeketen voor het vastgoedproces zal moeten aansluiten op de eerder
besproken schematische weergave van het vastgoedproces uit 2.4.1. Boer (2001) stelt
dat de waardeketenbenadering van Porter ook bij projectontwikkeling kan worden
toegepast waarbij meerwaarde gedurende verschillende fases kan ontstaan. De
veelheid aan activiteiten die gedurende de verschillende fases plaatsvinden kunnen
concreet vertaald worden in productschakels. De productschakels zijn vervolgens in
staat om waarde-effecten te genereren. Terecht wijst Boer er op, dat een beschrijving
van de waardeketen vanuit de SCM gedachte vooral in gaat op het beschrijven van
stappen in het proces, waar waarde wordt toegevoegd.
Nozeman (2008 en 2009) geeft een beschrijving van de vastgoedwaardeketen, waarbij
de opeenvolgende activiteiten van projectontwikkeling worden geordend. Deze
benadering begint met ontwikkeling en leidt via bemiddeling tot de bouw, belegging en
uiteindelijk tot het asset management. Uit de bijdrage van Nozeman in het boek van
Pellenbarg e.a. (2008) blijkt dat deze beschrijving van de waardeketen voortkomt uit de
beschrijving van de processen binnen ING Real Estate, waarbij opgemerkt wordt, dat
alleen de schakels makelaardij en bouw (destijds) niet binnen de organisatie van ING
Real Estate plaatsvinden. In een gesprek bij Dura Vermeer (d.d. 8 juli 2010) is inzicht
verkregen in de waardeketen zoals Dura Vermeer deze heeft beschreven. Uiteraard
omvat deze waardeketen grotendeels de onderdelen die ook bij Dura Vermeer in huis
beschikbaar zijn. Het meest opvallende in deze opstelling is de toegevoegde waarde
die de financiering inneemt. Zeker in de huidige tijd waar kapitaal in de markt schaars
is zal het hebben van financieringscapaciteit leiden tot een duidelijke toegevoegde
waarde. Ook het onderhoud aan de zijde van de eigenaar heeft in deze waardeketen
een plaats gekregen. Dat is een in de praktijk van de ontwikkeling een onderschatte
schakel, maar in de uiteindelijke waarde voor een eigenaar heeft deze schakel wel
degelijk veel impact.
Noordhuis (2009b) geeft een beschrijving van de waardeketen die grote
overeenkomsten heeft met die van Nozeman, de schakels staan alleen in een andere
volgorde. Met name de financiering krijgt een belangrijke rol aan het begin van de
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keten. Nozeman (2010) concludeert dat de financiering eigenlijk geen vaste plaats
meer heeft, omdat enkele schakels parallel geschakeld zijn.
Boer (2001)
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Figuur 2.3 Verschillende opvattingen van de vastgoedwaardeketen (eigen bewerking)

In de beschrijving van de waardeketen door Vrijhoef (1998) is het onderdeel bouw
gesplitst in drie waarde toevoegende stappen binnen het proces van een aannemer.
Vanuit de optiek van zijn vraagstelling is de verhoogde aandacht voor de bouwschakel
logisch. Hij onderzocht namelijk de kansen voor de toepassing van
ketensamenwerking voor de bouw. Ook het voorliggende onderzoek heeft een
verhoogde aandacht voor de bouw. Vanuit deze verschillende inzichten is tenslotte een
waardeketen beschreven die voor dit onderzoek zal worden gehanteerd.
2.4.4 De vastgoedwaardeketen voor deze scriptie
In de vastgoedwaardeketen zoals deze voor deze scriptie is gedefinieerd (zie figuur 2.4)
ligt relatief meer nadruk op de gebruiks/onderhoud en herontwikkelingsschakels. Deels
is dat te verklaren, doordat corporaties veelal hier een belangrijke taak in zien, maar
deze keuze is ook ingegeven door recentere ontwikkelingen. Niet alleen door de crisis,
maar ook vanuit de duurzaamheidsgedachte wordt de opgave van de
projectontwikkeling verlegd van de nieuwbouw naar de bestaande voorraad. Deze visie
wordt bevestigd door Hans de Jonge (Podium, 2010). Die omschrijft de omslag als
volgt: “de opgave van de toekomst zal zijn het accommoderen van de veranderende
vraag naar huisvesting in een bestaande voorraad. Natuurlijk zal er ook nieuwbouw
nodig blijven voor vervanging en uitbereiding van de bestaande voorraad, maar dat zal
structureel op een lager peil terechtkomen dan we de afgelopen decennia gewend
waren. We voegen per jaar nu al niet meer dan 1% toe aan de voorraad, terwijl 90%
van de aandacht gaat naar die ene procent”.
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Figuur 2.4 De vastgoedwaardeketen zoals deze voor deze studie is gedefinieerd

Deze waardeketen volgt de lijn van Nozeman die uitgaat van waardetoevoegende
stappen. Echter door de recente ontwikkelingen (de schaarste van kapitaal) en het
inzicht door Dura Vermeer heeft de financiering een belangrijke rol voor in de keten
gekregen. Dit sluit ook aan bij de conclusie van Nozeman (2010). Het inzicht van
Vrijhoef, die de bouw in de keten in drie stappen opgedeeld heeft is overgenomen.
Deze stappen zijn inkoop van materiaal, mensen en diensten. Tenslotte zijn de
schakels onderhoud en herontwikkeling eveneens toegevoegd. Vanuit de
projectontwikkeling voor corporaties wordt steeds vaker duidelijk dat met name de
schakel onderhoud veel impact heeft op de waarde van een pand. Als de kennis over
het onderhoud en beheer eerder in de planvorming wordt meegenomen, kan dat leiden
tot efficiënter gebruik van gebouwen. De laatste schakel is herontwikkeling, waarmee
de keten weer rond en sluitend is.
2.5 Conclusie
Dit hoofdstuk heeft als doel het formuleren van enkele definities en om inzicht te
verkrijgen in de vastgoedwaardeketen om daarmee het speelveld van de
ketensamenwerking in beeld te krijgen. De drie onderzoeksvragen hebben betrekking
op definities voor ketensamenwerking, projectontwikkeling en het definieren van een
passende definitie van de vastgoedwaardeketen. Deze vragen zijn in dit hoofdstuk
beantwoord, de belangrijkste conclusies worden hieronder aangehaald.
De belangrijkste eigenschappen van een projectontwikkelaar is dat deze een project
initieert, creativiteit toont, het proces aanstuurt, risico neemt en een rol heeft als
professionele opdrachtgever. De rol van opdrachtgever binnen een project wordt veelal
door een projectontwikkelaar opgepakt. Beleggers en corporaties die voor eigen
portefeuille ontwikkelen zullen in de regel meer aandacht schenken voor de totale
kosten (stichtings- en exploitatiekosten) van een project en zullen als eerste de
voordelen van ketensamenwerking waarderen.
Ketensamenwerking is in deze studie gedefinieerd als het optimaliseren van de
processen binnen de waardeketen met samenwerking van alle schakels zodat de
keten als eenheid opereert met als doel een optimale samenwerking, betere output en
uiteindelijk een hogere winstgevendheid voor de gehele keten
Ketensamenwerking heeft betrekking op de toeleveringsketen welke in deze studie als
waardeketen wordt aangeduid. Hierin wordt de meerderheid van de Nederlandstalige
literatuur op het gebied van ketensamenwerking gevolgd.
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De waardeketen voor het vastgoedproces volgt de faseringen van het vastgoedproces
zoals eerder is omschreven. Het verschil is echter dat de waardeketen aangeeft in
welke stappen daadwerkelijk waarde wordt toegevoegd. De schematische weergave
van het vastgoedproces geeft alleen weer in welke fases projecten worden
gerealiseerd. De waardeketen voor het vastgoedproces voor deze studie is
weergegeven in figuur 2.4.
De vastgoedwaardeketen voor deze scriptie heeft belangrijke nieuwe accenten doordat
er meer uitgegaan wordt van een gesloten keten van aankoop/initiatief naar
herontwikkeling, het onderdeel financiering krijgt een belangrijke rol vóór in de keten en
tenslotte is de bouwfase in drie stappen weergegeven. Deze drie stappen geven de
drie waardetoevoegende stappen weer: de inkoop/contracteren van arbeid, materialen
en toeleveranciers.
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3 Verdiepen kennis ketensamenwerking
3.1 Inleiding
In het voorgaande hoofdstuk is aangegeven dat ketensamenwerking voortkomt uit de
theorie van Supply Chain Management (SCM). Zoals aangegeven in paragraaf 1.3.3
prevaleert in deze studie het gebruik van het begrip ketensamenwerking.
Ketensamenwerking is in deze studie gedefinieerd als het optimaliseren van de
processen binnen de waardeketen door middel van samenwerking van alle schakels,
zodat de keten als eenheid opereert met als doel een optimale samenwerking, betere
output en uiteindelijk een hogere winstgevendheid voor de gehele keten
In dit hoofdstuk wordt een antwoord geformuleerd op de volgende onderzoeksvragen:
- Wat is de achtergrond en wat zijn de eigenschappen van ketensamenwerking?
- Wat zijn de succesvoorwaarden van ketensamenwerking?
- Welke resultaten van ketensamenwerking zijn er te beschrijven vanuit voorbeelden
in andere industrieën?
3.2 Kenmerken van samenwerking tussen organisaties
Voordat verder wordt ingegaan op het begrip ketensamenwerking is het van belang om
de theorie van samenwerkingsvormen tussen organisaties aan te stippen. Dit zal in de
beoordeling van enkele praktijkvoorbeelden van ketensamenwerking leiden tot een
betere vergelijking. Samenwerken tussen organisaties vind plaats op basis van drie
niveaus, aldus Powell (1990) die zijn opvattingen op basis van meerdere andere
studies gebaseerd heeft. Zie ook figuur 3.1. Deze niveaus zijn:
1) Samenwerking op basis van de markt, selectie vindt plaats op basis van laagste
prijs, dit is de traditionele samenwerkingsvorm in de bouw.
2) Samenwerking op basis van hiërarchie, er is een bovenliggende partij die door
zijn machtspositie zijn eisen kan opdringen aan de ander. Een voorbeeld is
computerfabrikant Apple.
3) Tenslotte is er ook een samenwerking op basis van de netwerkgedachte; hierbij
is er een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid. Het eerder
aangehaalde Toyota is hiervan een goed voorbeeld.
Bij zowel de marktbenadering als die van de hiërarchie is sprake van een
opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. Bij de marktbenadering wordt de opdracht op
basis van de laagste prijs (vergelijkbaar met aanbestedingen in de bouw) vergeven. Bij
de hiërarchische benadering is meer sprake van een dominante partij die de opdracht
geeft aan een opdrachtnemer, die een afhankelijkheidsrelatie heeft. De bovenliggende
partij kan daarmee altijd zijn eigen mening opleggen, dat heeft overigens ook gevolg
voor de prijsvorming. Zo kan Albert Heijn bijvoorbeeld als marktleider de leveranciers
van huismerken dwingen hun producten telkens goedkoper te leveren, wat Albert Heijn
voordeel oplevert in de supermarktoorlog.
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Figuur 3.1 Verschillen in samenwerkingsvormen tussen organisaties (Powell, 1990)

Bij de netwerkbenadering is er een belangrijk verschil te signaleren, hierbij gaat het
meer om een wederzijdse afhankelijkheid en een open manier van samenwerken. In
tegenstelling tot de afhankelijke en formele manier van samenwerken bij de
hiërarchische wijze en de samenwerking op basis van wantrouwen bij de
marktbenadering, al is dat ook wel een onafhankelijke samenwerking.
Veel voorkomend in de hiërarchische samenwerking is een beweging richting de
ketenintegratie, waarbij de dominante partij ook andere activiteiten in de keten binnen
hetzelfde bedrijf integreert. Een sprekend voorbeeld is Apple die als marktleider op het
gebied van MP3 spelers (Ipod) zich ook op de verkoop van digitale muziekbestanden
(via Itunes) heeft gestort. Deze netwerkbenadering staat symbool voor
ketensamenwerking zoals in dit onderzoek wordt bedoeld.
3.3 Historie SCM, oorsprong ketensamenwerking
Coyle ea. (1996) geven een compleet overzicht van de ontwikkeling van SCM. De
ontwikkeling begint in de jaren ‘60 en ’70 van de vorige eeuw wanneer bedrijven in de
Verenigde Staten en ook wereldwijd aandacht begonnen te schenken aan, wat later
gedefinieerd werd als, Fysieke Distributie. De bedrijven probeerden systematisch een
set van onderling samenhangende activiteiten (zoals transport, productie, voorraad van
producten en distributie naar klanten) te beheersen met als doel een efficiënte
bezorging van producten bij klanten. Op dat moment ontdekten bedrijven ook de relatie
tussen inventariskosten, transportkosten en de totale kosten en werden deze
activiteiten gebundeld en ondergebracht bij een distributiemanager. Het doel was de
totale kosten te reduceren door de distributiestromen beter te beheersen.
Gedurende de jaren ‘70 en ’80 zagen bedrijven bezuinigingsvoordelen in de
afstemming van de inkomende goederenstromen (grondstoffen) en met de uitgaande
stromen van kant en klare producten. Het combineren van deze stromen werd
Integraal Logistiek Management genoemd. Dit inzicht heeft in die jaren het startsein
gegeven tot verdere organisatorische en managementoptimalisaties.
Vanaf de jaren ’80 zijn bedrijven hun perspectief op logistieke processen gaan
verleggen van binnen de organisatie naar de gehele keten van bedrijven, die betrokken
zijn in het afleveren van het eindproduct bij de uiteindelijke klant. Het doel hierbij is dat
de klant uiteindelijk het juiste product ontvangt: voor de juiste prijs, op het juiste
moment, in de juiste hoeveelheid en in de juiste conditie. Vanuit het engste perspectief
betekende dat het integreren van de verkoop- en distributiekanalen in het bedrijf.
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Gaandeweg de evolutie van het concept werd er meer gesproken over de supply chain.
Vervolgens ontwikkelden zich allianties en partnerships tussen producerende bedrijven,
hun toeleveranciers en afzetkanalen en de transportondernemingen. Van hieruit is het
Supply Chain Management ontstaan als theorie om deze stromen beter te beheersen.
Zowel Coyle ea. (1996) als Vrijhoef ea. (2000) citeren een schema (zie figuur 3.2) van
twee andere auteurs Ellram en Cooper (1993) waarin duidelijk wordt op welke manier
de samenwerking bij SCM is ingericht ten opzichte van de traditionele praktijk.
Factor
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management
Inventaris stromen
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Gericht binnen het bedrijf

Supply Chain
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Partnerships gericht op de laagste
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Figuur 3.2 Karakteristieke verschillen in beheersen van processen tussen de traditionele en de
SCM theorie (Ellram en Cooper 1993)

Pryke (2009) bespreekt het SCM maturity model dat door McCormack (2004) is
gedefinieerd. Het model geeft een vijftal niveaus weer waarop de mate van integratie
binnen de waardeketen te schalen is. Noordhuis (diverse presentaties) gebruikt in zijn
theorie een schaal met vier stappen voor eenzelfde inschatting van integratie in de
keten. Het SCM maturity model is als volgt gedefinieerd en volgt een evolutie vanaf
niveau een naar niveau vijf.
Niveau 1. Ad Hoc - de waardeketen is ongestructureerd en niet afgebakend.
Processen, activiteiten en organisatorische structuren zijn niet gebaseerd
op een horizontaal proces en de prestaties zijn onvoorspelbaar. SCM
kosten zijn hoog, klanttevredenheid is laag en er is weinig functionele
samenwerking.
Niveau 2. Gedefinieerd – de basis SCM processen zijn gedefinieerd en
gedocumenteerd, maar de activiteiten en organisatie blijft traditioneel
opgezet. Er zijn nog steeds hoge kosten voor SCM. De klanttevredenheid
is gestegen, maar blijft laag.
Niveau 3. Gelinkt – Op dit niveau is er een doorbraak gerealiseerd in de
samenwerking van verschillende bedrijven (al dan niet met verschillende
afdelingen), afnemers en klanten. De kosten voor SCM dalen en de
klanttevredenheid laat zichtbare stijging zien.
Niveau 4. Geïntegreerd – het bedrijf, zijn afnemers en leveranciers werken samen op
procesniveau. De organisatiestructuren zijn gebaseerd op de theorie van
SCM. De resultaten van SCM worden gemeten en beheerst. Vergaande
SCM is toegepast en wordt binnen de waardeketen met andere bedrijven
toegepast als gevolg daarvan zijn de SCM kosten drastisch gedaald.
Niveau 5. Vergaand – Samenwerking tussen bedrijven is op het hoogste niveau,
SCM hiertussen is op basis van gemeenschappelijke processen en doelen.
De concurrentie vindt plaats tussen verschillende ketensamenwerkingen.
Het SCM maturity model geeft een beeld van de evolutie van adhoc samenwerkingen
tussen partijen in de waardeketen naar goed opgezette ketensamenwerkingen. Hieruit
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valt ook op dat met de toepassing van de SCM theorie de kosten voor SCM afnemen
en de klanttevredenheid toeneemt. Het SCM maturity model ligt tevens aan de basis
van de “meetlat” die door Noordhuis (2009c en 2010) wordt gehanteerd.
Om in deze studie verschillende voorbeelden van ketensamenwerking te vergelijken is
een dergelijke “meetlat” ook nuttig. Deze kan tevens gebruikt worden om de
ontwikkeling van een organisatie richting een optimale ketensamenwerking te
beschrijven. Deze “meetlat” zou moeten starten bij de traditionele manier van
samenwerken, de door de markttheorie gedomineerde wijze van selecteren. Het einde
van de schaal zou een optimaal geïntegreerde ketensamenwerking moeten zijn.
Daartussenin lijkt een verdeling van twee stappen, adhoc en gelinkt (gebaseerd op de
termen van het SCM maturity model). Deze ketensamenwerking-ontwikkelingsmeetlat
ziet er dan als volgt uit:
Stap
Traditioneel

Ad hoc

Gelinkt

Optimale
ketensamenwerking

Omschrijving
Geen sprake van ketensamenwerking
Samenwerking op basis van markt-theorie
Selectie van partijen primair op basis van laagste prijs
Eerste stap richting ketensamenwerking is gezet
Samenwerkingen met vaste partners op basis van goede
ervaringen, laagste prijs is niet leidend in selectie partijen
Eerste pilotprojecten volgens ketengedachte gestart
De samenwerking volgens de netwerktheorie doet zijn intrede
Vanuit enkele pilotprojecten is/zijn de eerste formele
projectongebonden samenwerking(en) gestart
Samenwerking gaat verder dan alleen opdrachtgever/aannemer,
meerdere strategische partners betrokken bij projecten
Volledige omzet wordt volgens ketensamenwerking in de markt
gezet
Meerdere projectongebonden samenwerkingen met volledige
ketens, concurrentie vindt plaats tussen deze ketens
Samenwerking volledig op basis van de netwerktheorie
Figuur 3.3 Ketensamenwerking-ontwikkelingsmeetlat

3.4 Kenmerken ketensamenwerking
Coyle ea. (1996) geven aan dat het belangrijkste doel voor succesvol SCM is om
binnen de keten de wensen van de uiteindelijke klant zo goed mogelijk te bedienen. Als
voorwaarde daarvoor wordt gesteld, dat binnen de keten moet worden samengewerkt
en zal bijvoorbeeld de toewijzing van bronnen binnen de keten worden gecoördineerd.
Tenslotte zal de samenwerking binnen de keten dusdanig moeten worden opgezet, dat
de keten als een entiteit gaat werken om de uiteindelijke klant het beste van dienst te
zijn.
In zijn presentatie geeft J. van der Veen (2009) aan dat de belofte van SCM kort
gezegd neerkomt op betere kwaliteit voor lagere kosten. Daarmee creëer je betere
klanttevredenheid, betrouwbaardere doorlooptijd en snellere projecten, flexibeler
inspringen op de wensen van de klant en minder faalkosten.
Noordhuis (2010) concludeert dat ketensamenwerking de informatie uitwisseling en
coördinatie verbetert, het draagt bij aan de uitwisseling van kennis en kunde, het zorgt
voor een sfeer van samenwerken en het stimuleert onderling vertrouwen.
Het doel van ketensamenwerking is een beter eindproduct. Beter kan betekenen
goedkoper, maar kan ook betekenen meer kwaliteit voor een zelfde budget. In ieder
geval gaat het om een betere prijs/kwaliteitsverhouding. Een belangrijke verbetering
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wordt bereikt door beter samen te werken binnen de waardeketen. Hierdoor worden
volgens meerdere onderzoeken fouten voorkomen, wat in eerste instantie veel geld
bespaart, niet voor één partij, maar voor alle partijen gezamenlijk en ook voor de
afnemer.
Nu er meer informatie is over de achtergrond, de definitie en het doel van
ketensamenwerking is het van belang te beschrijven welke factoren maken dat een
ketensamenwerking succesvol is. In de volgende twee paragrafen wordt daartoe een
aanzet gedaan waarna deze voorwaarden met een aantal voorbeelden van
ketensamenwerking uit andere industrieën worden vergeleken.
3.5 Succesvoorwaarden ketensamenwerking
Uit voorgaande alinea blijkt dat ketensamenwerking een samenwerking van alle
partijen binnen de waardeketen betreft. Voordat de voordelen van ketensamenwerking
voor de bouw worden beschreven is het van belang om de succesfactoren van
ketensamenwerking te geven.
Pleijster e.a. (1999) beschrijven enkele vraagstukken, valkuilen en voorwaarden rond
ketensamenwerking. De vraagstukken in deze studie hebben betrekking op de
praktische vormgeving van ketensamenwerking. Het betreft dan vragen als: hoe
definieer je de keten, wie betrek je in de samenwerking ed. De valkuilen hebben
betrekking op de meer zachte kanten van ketensamenwerking: hoe kom je tot een
goede samenwerking in alle openheid en transparantie? De belangrijkste voorwaarden
voor toepassing van ketensamenwerking zijn volgens deze studie: standaardisering
van informatietechnologie en de houding van het management. Er is bij alle
betrokkenen een “mental-switch” nodig omdat zij de omslag moeten maken van
bedrijfsvertegenwoordiging naar netwerkvertegenwoordiging.
ING (2007) beschrijft de kansen voor ketensamenwerking voor de toeleveranciers in de
bouw. Het onderzoek stelt, dat er aan enkele voorwaarden moet worden voldaan om te
komen tot ketenoptimalisatie. Ten eerste moeten de ketenpartijen hun interne
bedrijfsprocessen op orde hebben. Daarnaast moet er een duidelijke wil dan wel
noodzaak zijn om samen te werken, waarbij ketenpartijen bereid moeten zijn een deel
van hun autonomie op te geven. Deze samenwerking moet een lange termijn voor
ogen hebben. Uiteindelijk moet ketensamenwerking leiden tot een situatie, waarin de
deelnemende partijen profiteren van de verbeteringen. Tenslotte moet er één partij zijn,
die de rol van ketenregisseur op zich neemt.
Van der Veen (2009) spreekt bij toepassing van SCM van een win-win situatie die tot
stand kan komen na: verbetering van de processen, afstemming van de beslissingen
binnen de waardeketen en door aanknoping van lange termijn relaties. Het verbeteren
van de processen wordt bevorderd, als men leert van gemaakte fouten. Bij het
afstemmen van beslissingen is het van belang, dat er gezocht wordt naar de meest
optimale uitkomst voor de gehele keten en niet alleen naar de meest optimale uitkomst
voor de desbetreffende schakel. Men moet dus verder kijken dan het eigen belang en
kiezen voor het belang van de samenwerking. Tenslotte is een lange termijn relatie een
mogelijkheid om te leren van fouten en op elkaar ingespeeld te raken. Het geeft
continuïteit in de keten en voor de afzonderlijke schakels en is een garantie dat de
initiële kosten kunnen worden terugverdiend. Deze lange termijn relatie kan in de
meest optimale situatie worden vormgegeven in een projectongebonden
samenwerking. Als laatste belangrijke voorwaarde voor succesvolle SCM geeft Van
der Veen aan, dat er wederzijds vertrouwen en transparantie moet zijn tussen de
samenwerkingspartners. Hierdoor is minder controle nodig, wat processen stroomlijnt,
het vergemakkelijkt de gezamenlijk te nemen beslissingen en het zorgt er voor dat er
gezamenlijke competenties worden opgebouwd binnen de keten en/of samenwerking.
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En niet geheel onbelangrijk: het werken in vertrouwen en transparantie is inspirerend
en geeft voldoening. Deze laatste stelling wordt overigens in veel gesprekken door
ervaringsdeskundigen bevestigd (oa. de gesprekken met D. Goudeketting, F. Bijdendijk,
M. Noordhuis en R. Steijn)
Godfroij e.a. (2010) spreken van ketensamenwerking op het moment dat meerdere
partijen (of schakels) in een product- of dienstenketen deelprocessen op elkaar
afstemmen met als uiteindelijk doel een hogere toegevoegde waarde. Ook geven ze
aan, dat er geen klip en klaar antwoord is te geven op de vraag, welke wijze van
ketensamenwerking optimaal is. Ze beschrijven ook een aantal spanningsvelden
binnen de samenwerking, waarin de partners elk hun eigen strategische keuze moeten
maken. Deze keuzes hebben betrekking op een keuze tussen eigen belang en
collectief belang, autonomie en commitment, zekerheid en flexibiliteit, kennis
afschermen en kennis delen, focus op interne rationaliteit en aanpassen aan
keteneisen en tenslotte de keuze tussen weinig aandacht voor de relatie en veel
aandacht voor de relatie, aldus Godfoij e.a. (2010). Uit het stuk wordt duidelijk dat voor
een succesvolle samenwerking de partners in het algemeen het belang van het
collectief boven het eigen belang moeten stellen.
Uit bovenstaande beschrijvingen blijkt niet alleen, dat er vele verschillende meningen
zijn over ketensamenwerking, maar in elke studie komen wel min of meer dezelfde
voorwaarden en aandachtspunten naar voren. Deze kunnen als succesfactoren van
ketensamenwerking worden gezien.
De succesfactoren zijn:
- Samenwerken in openheid en transparantie,
- Standaardisatie van informatietechnologie
- De houding van het management,
- Een lange termijn samenwerking
- Het belang van de totale keten boven het eigen belang stellen
- Interne processen bij de ketenpartners moeten op orde zijn
3.6 Succesvoorwaarden partnering
Wattjes (2010) heeft de toepasbaarheid van de theorie van partnering, een relationele
samenwerkingsvorm geformuleerd door A. Chan, op de Nederlandse bouw onderzocht.
Hij heeft daarvoor enkele relationele samenwerkingsvormen geanalyseerd. Bij
partnering wordt in een vroege fase van het project samengewerkt. Hierbij ligt het
accent op de onderlinge relatie en is gericht op gemeenschappelijke doelen. De
belangen en werkprocessen tussen de betrokken partijen worden onderling afgestemd.
Tenslotte is getoetst of de internationale theorie van partnering relevant is voor de
Nederlandse praktijk. Deze toetsing is gedaan op basis van een tweetal cases, een
project met ketensamenwerking in een project van grootonderhoud en een proces van
bewonersparticipatie. Wattjes concludeert dat ketensamenwerking een vorm van
partnering is. De succesvoorwaarden van partnering, die grote overeenstemming
hebben met de succesfactoren van SCM en ketensamenwerking zijn:
- Wederzijds vertrouwen,
- Win-win attitude,
- Lange termijn commitment,
- Topmanagement support
- Effectieve communicatie,
- Gelijkheid & rechtvaardigheid
- Vastgestelde conflictbeheersing.
Ten opzichte van de succesfactoren die eerder genoemd zijn bij SCM en
ketensamenwerking is de laatste, vastgestelde conflictbeheersing, afwijkend. De
gedachte is dat voorafgaand aan de samenwerking er een manier van afhandelen van
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conflicten vastgelegd is in bijvoorbeeld een conflict escalatieladder, aldus Wattjes
(2010).
3.7 Rubricering van benoemde succesfactoren
De gevonden succesfactoren van ketensamenwerking en partnering zijn kernbegrippen
die in meerdere onderzoeken op min of meer gelijke wijze worden gebruikt. Om deze in
het volgende hoofdstuk consequenter te kunnen gebruiken is er noodzaak voor een
rubricering van de diverse begrippen.
Noordhuis (2009c en 2010) heeft een vergelijkbare rubricering van ontwikkelpijlers voor
keteninitiatieven beschreven. Zijn 5 pijlers zijn:
- Strategie & beleidsvorming
- Organisatie & processen
- Besturing & beheersing
- Informatietechnologie
- Mensen & cultuur
Deze indeling van Noordhuis (deels) volgend wordt voor deze studie de volgende
rubricering voorgesteld:
- Strategie en samenwerking
- Cultuur en HR
- Processen (intern en extern)
- Communicatie en informatieuitwisseling

Strategie en samenwerking

succesvoorwaarden ketensamenwerking

Samenwerken in openheid en transparantie
Lange termijn samenwerking
Belang van keten boven eigen belang/win-win
attitude
Gelijkheid en rechtvaardigheid
Cultuur en HR
Houding van het management
Wederzijds vertrouwen
Processen (intern en extern) Interne processen bij ketenpartners moeten op
orde zijn
Vastgestelde conflictbeheersing
Communicatie en
Standaardisatie van informatietechnologie
informatieuitwisseling
Effectieve communicatie

X
X
X

X
X
X

Partnering

Rubriek

Theorie

Deze rubricering volgend zijn de succesfactoren uit de vorige twee paragrafen
onderstaand in figuur 3.4 weergegeven. In de laatste twee kolommen is aangegeven in
welke bronnen deze factoren aangehaald zijn.

X
X
X
X
X

X
X
X

Figuur 3.4 Rubricering van succesvoorwaarden ketensamenwerking uit de theorie

3.8 Voorbeelden van Ketensamenwerking in andere industrieën
Zoals in het begin van dit hoofdstuk is aangegeven is de theorie van
ketensamenwerking vanaf de jaren ‘80 toegepast in verschillende geïndustrialiseerde
processen. Het meest bekende voorbeeld is het productieproces van Toyota (Womack
ea, 1990). Hierbij is het productieproces gestroomlijnd door het toepassen van
gestandaardiseerde onderdelen en het goed op elkaar laten aansluiten van de
verschillende deelprocessen die deels aan samenwerkingspartners worden uitbesteed.
Belangrijke lessen zijn, dat de distributie een onderdeel van het productieproces is
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geworden en dat vernieuwingen in samenwerking met strategische partners worden
bedacht en uitgewerkt. Hierdoor was Toyota in staat een kwalitatief goede auto voor
een veel lagere kostprijs op de markt te zetten. Toyota heeft hierin een bewuste keuze
gemaakt om een samenwerkingsvorm op basis van de netwerkbenadering aan te gaan,
waarmee grote delen van de productie door derden worden gedaan, waarbij het
gezamenlijke doel bovenaan staat. De studie van Pleijster e.a. (1999) geeft tevens aan,
dat in de onderhoudscyclus Toyota, in dit geval met hun merk Lexus, van de dealers
een hoog serviceniveau verlangt. De kosten, die daarmee gemoeid zijn, kunnen
worden gedekt, doordat Toyota een aantrekkelijke winstmarge voor de dealers
garandeert. Hier komt ook duidelijk een eigenschap uit ketensamenwerking naar voren,
het gunnen dat een partner ook geld verdient in ruil voor een goed eindresultaat: de
beste service voor de klanten.
Naast dit “schoolvoorbeeld” noemt Van der Veen (2009) twee andere voorbeelden van
bedrijven, die elk op hun eigen manier ketensamenwerking hebben toegepast. In de
computerindustrie is dat Dell. Dell verkoopt hun computers via internet en telefoon, ze
hebben geen dealernetwerk. De producten worden na bestelling direct aan de klant
geleverd. Hierdoor kan Dell de producten custom-made leveren aan de klant. Door
middel van ketensamenwerking lukt het Dell om de producten ook daadwerkelijk
custom-made te leveren. En kan het de concurrentie aangaan met andere partijen in
de markt, die in bulk produceren en via winkels/dealers verkopen.
Het derde voorbeeld uit de presentatie van Van der Veen (2009) is supermarktketen
Walmart. Door ketensamenwerking lukt het Walmart om dagelijks de winkels te
voorzien van verse producten en continu de prijzen op een laag niveau te houden. De
strategie van Walmart is het zorgen voor betaalbare voeding voor mensen wereldwijd.
Door de toepassing van ketensamenwerking lukt het Walmart om deze strategie te
verwezenlijken. Laverman (2007) stelt dat Walmart, toen het als eerste
supermarktketen ketensamenwerking ging toepassen, nog een kleine regionale speler
was. Walmart heeft door toepassing van ketensamenwerking de wetmatigheid, dat de
merkartikelenfabrikanten de prijzen dicteren, weten om te keren. Sindsdien is Walmart
de marktleider en blijkt het iedere keer de andere supermarkten steeds een stapje voor
te blijven door de keten te verbeteren.
Walmart en Dell hebben de ketensamenwerking in eerste instantie opgezet vanuit een
netwerkbenadering. Naarmate er bij deze bedrijven een grotere marktdominantie
ontstond, is deze insteek omgeslagen in een hiërarchische benadering van de
samenwerking. In de bouwsector ligt een zeer grote marktdominantie niet voor de hand.
Het zal in de bouw dan ook niet snel tot een hiërarchische samenwerkingsvorm komen.
Deze voorbeelden zijn allemaal bedrijven, die in een grote oplage produceren. Door de
eigenschappen van massaproductie is ketensamenwerking gemakkelijker toe te
passen. De eigenschappen van de bouwsector (zie paragraaf 4.2 voor een
gedetailleerde toelichting) sluiten niet aan bij massaproductie, eerder bij maatwerk.
Ketensamenwerking zou volgens critici (Bron: interne gesprekken bij Kristal,
minisymposium 8 juni 2010 en expertmeeting 9 juni 2010) daarom minder toepasbaar
zijn in de bouw dan bij bovengenoemde voorbeelden. Frank Bijdendijk heeft in een
gesprek een voorbeeld gegeven van een bedrijfstak, die maatwerk producten levert en
ook ketensamenwerking toepast. Deze bedrijfstak is de scheepsbouw. Een bedrijf als
Damen Shipyards heeft de samenwerking binnen de keten goed georganiseerd en
werkt met langdurige strategische partnerships. Hierdoor is het mogelijk dat zodra er
een offertevraag binnenkomt er op zeer korte termijn een goed onderbouwde prijs kan
worden afgegeven op basis van een schetsontwerp. Damen stelt deze prijsaanbieding
op in nauwe samenwerking met alle betrokken toeleveranciers. Dit team werkt al jaren
samen aan steeds wisselende opdrachten en is daardoor goed op elkaar ingespeeld.
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Ook Van Weele (2008) prijst de inrichting van het ontwerp- en montageproces van
Damen volgens de ideeën van ketensamenwerking. Damen Shipyards past net als
Toyota de netwerkbenadering toe voor hun ketensamenwerkingen met strategische
partners. Belangrijkste verschil is dat Damen in zeer kleine oplages produceert.
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de voordelen die ketensamenwerking in
theorie heeft, zich in de praktijk in verschillende industrieën ook bewezen hebben. Dit
door het leveren van betere service, goedkopere producten, snellere levertijden en
meer keuzevrijheid voor de klanten. Deze praktijkvoorbeelden hebben betrekking op de
elektronicaindustrie, de automobielindustrie en de voedingsmiddelenindustrie, waar het
gaat om grote volumes, veel standaardisatie en geïndustrialiseerde processen. Gezien
deze eigenschappen ligt het voor de hand dat hier met ketensamenwerking voordelen
kan geven. Deze eigenschappen hebben geen betrekking op de bouw, waar het meer
om maatwerk en stuksproductie gaat, zie verder in 4.2. Maar ook een industrie als de
scheepsbouw gaat het om maatwerkproducten in kleine oplagen en veel handwerk. Uit
de beschreven voorbeelden blijkt dat de toepassing van ketensamenwerking voordelen
geeft. Hierdoor kan een eerste voorzichtige conclusie getrokken worden dat
ketensamenwerking in de bouw eveneens voordelen heeft. Hier zal vanaf hoofdstuk 4
verder op in gegaan worden.
3.9 Conclusie
Doel van dit hoofdstuk is het verdiepen van de kennis van ketensamenwerking.
Daarnaast moeten de onderzoeksvragen worden beantwoord. In deze paragraaf
worden de belangrijkste conclusies en de beantwoording van de onderzoeksvragen
beschreven.
Wat is de achtergrond en wat zijn de eigenschappen van ketensamenwerking?
De samenwerking op basis van de netwerkbenadering sluit aan bij de kenmerken van
ketensamenwerking.
Ketensamenwerking is ontstaan uit de gedachte van Supply Chain Management
(SCM). SCM is vanuit de jaren ‘60 langzaam vanuit het optimaliseren van
bedrijfsprocessen geëvolueerd tot de theorie van SCM en ketensamenwerking waarbij
het doel uiteindelijk een beter eindproduct is. Beter kan betekenen goedkoper, maar
kan ook betekenen meer kwaliteit voor een zelfde budget en met meer
klanttevredenheid.
Vanuit de theorie van het SCM maturity model is een “meetlat” voor de mate van
ketensamenwerking gedefinieerd, de ketensamenwerking-ontwikkelingsmeetlat. De
stappen hierin zijn:
- Traditioneel
- Adhoc
- Gelinkt
- Optimale ketensamenwerking
Wat zijn de succesvoorwaarden van ketensamenwerking?

Uit de theorie van SCM zijn enkele succesfactoren van ketensamenwerking gevonden:
samenwerken in openheid en transparantie, standaardisatie van informatietechnologie
en de houding van het management, men moet een lange termijn samenwerking willen
aangaan en het belang van de totale keten boven het eigen belang stellen. Wellicht
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even zo belangrijk is dat de interne processen bij de ketenpartners wel op orde moeten
zijn. Vanuit de theorie van partnering kunnen aan de succesfactoren de begrippen
vastgestelde conflict beheersing en gelijkheid & rechtvaardigheid worden toegevoegd.

Strategie en samenwerking

succesvoorwaarden ketensamenwerking

Samenwerken in openheid en transparantie
Lange termijn samenwerking
Belang van keten boven eigen belang/win-win
attitude
Gelijkheid en rechtvaardigheid
Cultuur en HR
Houding van het management
Wederzijds vertrouwen
Processen (intern en extern) Interne processen bij ketenpartners moeten op
orde zijn
Vastgestelde conflictbeheersing
Communicatie en
Standaardisatie van
informatieuitwisseling
informatietechnologie/Effectieve communicatie

X
X
X

X
X
X

X

Partnering

Rubriek

Theorie

Om een structuur aan te brengen in de opsomming van succesfactoren zijn de
gevonden succesvoorwaarden gerubriceerd in 4 hoofdgroepen (zie figuur 3.5). Deze
indeling zal in het volgende hoofdstuk de basis vormen voor de hypothese.

X
X
X
X
X

X
X

Figuur 3.5 Rubricering van succesvoorwaarden ketensamenwerking vanuit de theorie

Welke resultaten van ketensamenwerking zijn er te beschrijven vanuit voorbeelden
in andere industrieën?

Uit de vergelijking met andere industrieën blijkt, dat een goed georganiseerde
ketensamenwerking effect heeft, dat wil zeggen de eindproducten worden inderdaad
(zoals de theorie belooft) efficiënter, beter en goedkoper geproduceerd. In sommige
industrieën blijkt de ketensamenwerking dusdanig succesvol, dat er een
marktdominantie is ontstaan, waardoor er een hiërarchische samenwerking is ontstaan.
Bij de ketens, waar vanuit een netwerkgedachte wordt samen gewerkt, blijft het
optimaliseren van het gezamenlijk belang een van de belangrijkste doelen.
Het blijkt dat veel verschillende industrieën goede resultaten behaald hebben met de
toepassing van ketensamenwerking. Het is nu van belang om te kijken naar de
bouwsector en naar een manier om ketensamenwerking daar toe te passen. Dit staat
centraal in het volgende hoofdstuk.
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Ketensamenwerking in de bouw

4.1 Inleiding
In het voorgaande hoofdstuk zijn voorbeelden gegeven van sectoren, waar door de
toepassing van SCM duidelijke resultaten zijn geboekt. Belangrijke uitkomsten zijn het
leveren van betere service, goedkopere eindproducten, snellere levertijden en meer
mogelijkheden om in te spelen op de wensen van de klant. Er wordt bij deze
voorbeelden voornamelijk samengewerkt op basis van de netwerk (of evt.
hiërarchische) benadering. Het overnemen van de principes van de theorie van SCM,
zoals die in andere industrieën wordt toegepast, kan in de bouwsector mogelijk
dezelfde voordelen opleveren. In dit hoofdstuk worden deze mogelijkheden in de bouw
beschreven.
Zoals in paragraaf 1.5 beschreven vindt de theorievorming over de toepassing van
ketensamenwerking voor de bouw deels plaats vanuit de literatuur en deels vanuit een
casestudy. Dit hoofdstuk beschrijft vanuit de literatuur de toepassing van de SCM voor
de bouwsector. Voordat deze theorie kan worden toegepast op de bouwsector is het
van belang dat de specifieke eigenschappen van de bouwsector worden beschreven.In
paragraaf 4.2 wordt een beeld geschetst worden van deze specifieke eigenschappen
en komen de verschillen tussen andere industrieën waar SCM wel wordt toegepast en
de bouwsector aan de orde.
Hans de Jonge (congres d.d. 4 november 2010) stelt, dat in het Verenigd Koninkrijk
inmiddels in 10% van de projecten de theorie van SCM wordt toegepast. 20% van die
projecten, feitelijk dus 2% van de totale markt, wordt in meerjarige samenwerkingen
gedaan. Uit de literatuur (Pryke, 2009 en Vrijhoef, 2008) zijn enkele voorbeelden uit het
Verenigd Koninkrijk bekend, waar SCM wordt toegepast in de bouw. De lessen uit twee
van deze voorbeelden worden beschreven in paragraaf 4.3. In dit hoofdstuk zal
antwoord worden gegeven op onderstaande onderzoeksvragen:
-

Welke eigenschappen heeft het bouwproces en waarin verschillen deze van
andere industrieën?
- Op welke wijze wordt ketensamenwerking toegepast in de bouw?
- Wat zijn de(succes)voorwaarden van de toepassing van ketensamenwerking in de
bouw?”.
Deze vragen worden vanuit de literatuur beantwoord.
4.2 Eigenschappen bouwsector
De bouwsector is een sector die veel aandacht krijgt, mede door de zichtbare
producten waar men een bepaalde mate van trots voor heeft. De sector staat echter
ook bekend als een sector met een hoge mate van conservatisme, waar weinig
vernieuwing plaatsvindt. De bouw kenmerkt zich ook door het feit dat er in steeds
wisselende samenstelling wordt gewerkt aan projecten, omdat de laagste prijs (en niet
de laagste kosten) centraal staat. Daarnaast worden veel fouten gemaakt en komen
spullen en mensen vaak niet op de juiste tijd en/of de juiste plaats aan. Hierdoor
ontstaan de zogenaamde faalkosten (aldus Noordhuis, 2009 en Van der Veen, 2009).
Zoals eerder beschreven, kenmerkt de bouwsector zich met veel verschillende, slecht
op elkaar aansluitende processtappen en hoge faalkosten. Dat maakt het een
uitgelezen kandidaat voor een verbeteringsproces door toepassen van
ketensamenwerking. Van Dijk ea. (2004) geven aan, dat er echter ook wat
bedenkingen zijn met betrekking tot het toepassen van dit concept in de bouw. De
bouwsector verschilt immers wezenlijk van de meeste andere industrieën, aldus Van
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Dijk ea. Zij geven enkele overeenkomsten en verschillen tussen de bouwsector en de
automobielindustrie, waar SCM op grote schaal wordt toegepast. Belangrijkste
overeenkomst is, dat in beide industrieën sprake is van een waardeketen, waar veel
specialisme is ontstaan met veel losse schakels met elk een specifieke bijdrage. Hierin
zit tevens een groot verschil, bij de auto-industrie is de markt van toeleveranciers sterk
gespecialiseerd, maar ook erg geconsolideerd, voor elk onderdeel is er slechts een
handvol leveranciers. Dat in tegenstelling tot de bouwsector waar de leveranciers sterk
gefragmenteerd zijn, voor elk specialisme zijn vele mogelijke leveranciers, aldus Van
Dijk ea (2004). Ook in de wijze van samenwerking met leveranciers zijn grote
verschillen tussen deze sectoren. In de automobielindustrie wordt op basis van de
netwerk of hiërachische wijze samengewerkt met leveranciers. In de bouw is nog altijd
de marktbenadering leidend. Uit gesprekken met enkele aannemers (Deurwaarder, AC
Borstbouw) blijkt dat zelfs aannemers die samenwerkingen zijn aangegaan met een
aantal strategische partners uiteindelijk bij de prijsvorming dreigen te vervallen in oude
gewoontes (bedingen van een uiterste prijs).
Naast de band met de leveranciers zijn er meerdere specifieke eigenschappen van de
bouwsector te benoemen. Zo beschrijven Vrijhoef ea. (2008) nog enkele specifieke
eigenschappen van de waardeketen van de bouw. Een eerste belangrijke eigenschap
van de bouwsector is het feit, dat de producten per stuk ontworpen en gemaakt worden.
Dat heeft gevolgen voor de organisatie binnen de waardeketen, waar er vaak geen
organisatorische relatie aanwezig is tussen de ontwerpfase en de productiefase. De
bouw kenmerkt zich ook, doordat de producten vaak maatwerk zijn en op locatie
geproduceerd worden. Er is dus geen standaard productieproces en vaste -locatie,
waar het proces vaker wordt doorlopen hetgeen het optimaliseren van processen
mogelijk maakt. Ook spelen in de bouw de klanten een grote rol, vaak als
opdrachtgever en gebruiker tegelijk, dus aan begin en eind van de waardeketen.
Tenslotte heeft de wisselende samenwerking tussen de verschillende partijen in de
waardeketen als gevolg, dat er geen ervaring wordt opgebouwd en niet geleerd wordt
van afgeronde projecten.
Scheffers (2009) bevestigt in zijn college deze argumenten en voegt daaraan toe dat
het introverte karakter van de bouwsector op dit moment een groot obstakel is voor
een cultuuromslag. Het valt hem op, dat de bouw niet denkt als keten, maar als losse
schakels met ieder een eigen belang. De oorzaak hiervoor is deels te verklaren met de
theorie van Powell (zie figuur 6). In de Nederlandse bouwsector wordt voornamelijk op
basis van de markt (laagste prijs) benadering samengewerkt. Hierdoor is er voor
organisaties weinig tot geen motivatie tot verder kijken dan de formele opdracht en het
eigen belang.
In tegenstelling tot andere industrieën is in de bouw dus de marktbenadering dominant
en vindt de selectie van teams plaats op basis van prijsconcurrentie, dat wil zeggen, de
aanbieder van de laagste prijs krijgt de opdracht. Dit wordt getypeerd als het
conflictmodel. Hierdoor start een samenwerking op de verkeerde voet. Figuur 4.1 geeft
aan waar binnen de waardeketen van de bouw conflicten optreden tussen de
verschillende partijen. Hierdoor werken de onderdelen van de bouwketen niet optimaal
samen en treden faalkosten op.
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Figuur 4.1 Schema met conflictmomenten in de waardeketen op de traditionele manier van
samenwerken. Auteur: Vrijhoef, R (1998), bewerking M.Noordhuis.

Belangrijke eigenschappen van de bouwsector zijn:
- Wisselende samenwerkingen per project en dus niet langjarig
- De producten worden per stuk, op bestelling en onsite geproduceerd
- Er is een versnipperde waardeketen, waarbinnen de informatie van de ene
discipline op de andere overgaat, hiermee gaat informatie en ervaring verloren.
- Er is geen leereffect in de bouw
- De marktbenadering leidt tot het conflictmodel
- Hoge faalkosten
- Weinig vernieuwing
4.3 De toepassing van de theorie van SCM in de bouw
De lessen van hoofdstuk 3 geven weer, dat toepassing van SCM in langjarige
samenwerkingen kan leiden tot een betere samenwerking op basis van de
netwerkbenadering, waarbij er een leereffect optreedt. Daarnaast is de samenwerking
meer vanuit de totale keten benaderd en niet op basis van individuele belangen met
een beter (sneller, meer kwaliteit/lagere prijs) eindproduct als gevolg. Toch lijkt met
name het ontbreken van een partij die het voortouw neemt in de versnipperde
waardeketen de toepassing van SCM/ketensamenwerking in de weg te staan.
Voor de implementatie van de SCM theorie in de bouw hebben Vrijhoef en Koskela
(2000) vier verschillende rollen gedefinieerd. De eerste rol is het toepassen van SCM
als techniek om de overgang van het ontwerpproces naar de bouwplaats te
optimaliseren. Een tweede rol is het optimaliseren van het ontwerptraject, de derde rol
is het optimaliseren van alle taken voor de fysieke uitvoering op de bouwplaats,
waardoor daar minder taken volbracht hoeven worden. De laatste rol voor SCM is
tenslotte het integreren van het ontwerptraject en de fysieke bouwwerkzaamheden tot
een integraal benaderd proces. Deze laatste stap is uiteraard de toepassing die de
meeste voordelen geeft en deze bedoeld is bij toepassing van ketensamenwerking in
dit onderzoek.
Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is aangegeven zijn in de literatuur enkele
aanknopingspunten te vinden over de toepassing van SCM in de bouwpraktijk van het
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Verenigd Koninkrijk. Hierover is voornamelijk door Pryke (2009) en Vrijhoef ea. (2008)
gepubliceerd. Pryke beschrijft twee voorbeelden. Hij concludeert, dat de toepassing
van SCM in de bouw een belangrijke rol zal spelen om de prestaties in de bouw te
verbeteren al staat deze toepassing pas in de kinderschoenen. De eerder beschreven
specifieke eigenschappen van de bouw maken het desalniettemin lastig om SCM
effectief toe te passen. Over het algemeen past de bouwpraktijk in het Verenigd
Koninkrijk slechts in 10% van de projecten de technieken van de SCM toe. Deze
ontwikkeling kan dan ook het beste gekenmerkt worden met niveau 1 van het SCM
maturity model, het adhoc toepassen van SCM in de bouw. Ondanks dat is de sector
inmiddels wel van de noodzaak tot verbetering van de prestaties overtuigd.
In de twee door Pryke (2009) beschreven voorbeelden wordt SCM wel succesvol
toegepast. Deze voorbeelden gaan over de bouw van een nieuwe terminal bij vliegveld
Heathrow en de praktijk van een ontwikkelende belegger in kantoren en
bedrijfsgebouwen primair gelegen op bedrijfsterreinen, Segro plc. Deze laatste partij
heeft een historie in vernieuwende contractsvormen met als doel de wensen van de
klant zo goed mogelijk te bedienen en hen veel werk uit handen te nemen. Dit werd
gefaciliteerd door een interne ontwerp- en bouwafdeling. Tevens had Segro al
strategische samenwerkingen met vaste partners. Het is dan ook niet ondenkbaar, dat
juist deze partij een pionier is op het gebied van SCM in de bouw met als doel de
hoogste klantwaarde te realiseren, faalkosten te voorkomen en resultaten meetbaar te
maken. Door de invoering van SCM heeft Segro de volgende aanpassingen gedaan in
haar processen:
- Invoering van prefab en componentenbouw
- Focus leggen op werkzaamheden die waarde toevoegen, al het andere is
overbodig
- Het betrekken van partijen uit de gehele keten bij ontwerpfase
- Het uitwerken van vernieuwende ideeën loskoppelen van lopende projecten en
als productontwikkeling verder uitwerken
Het uiteindelijke resultaat is een verlaging van de kosten met 20%, aldus Pryke (2009).
Hij benadrukt, dat de houding van het management een doorslaggevende factor in de
toepassing van SCM heeft gespeeld. Het management heeft deze vernieuwing
gestimuleerd en de medewerkers gemotiveerd om hierin mee te gaan. Helaas is een
aantal jaren later gebleken dat een veranderde opstelling van klanten en nieuw
management heeft geleid tot het afstoten van de eigen ontwerpafdeling, waardoor de
toepassing van de SCM minder effectief gecontinueerd is. Directe aanleiding hiervoor
was het feit dat klanten minder intensief betrokken wilden worden bij het
ontwerpproces, waardoor de meerwaarde van een eigen ontwerpafdeling wegviel.
Bij de bouw van een nieuwe terminal bij vliegveld Heathrow heeft de British Airports
Authority getracht lering te trekken uit de mislukkingen bij enkele megaprojecten (zoals
een voetbalstadion en enkele spoorprojecten). Hierbij is geconcludeerd dat de
traditionele manier van het afwentelen van risico op de waardeketen van bouwer en
leveranciers voor een dergelijk groot project onvoldoende zekerheid kan bieden. Er is
vervolgens gezocht naar andere manieren van samenwerken, waarbij de lessen van
SCM uit de autoindustrie inspiratie hebben geboden voor het toepassen van SCM in
het bouwproces. Het doel daarbij was het beheersen van de kosten en planning en
gelijkertijd een goede kwaliteit te waarborgen. Belangrijke resultaten van hun
verkenning, die zijn toegepast in het project:
- Het formeren van een projectteam waarin de expertise van leveranciers in een
vroegtijdig stadium wordt betrokken.
- Het vooraf goed analyseren van de waardeketen en zorgvuldig vastleggen van
een taak- en rolverdeling.
- Gestructureerde informatie-uitwisseling in een virtuele werkomgeving.
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Het toepassen van prefab- of componentenbouw, waardoor een deel van de
productie naar fabrieksmatige omgevingen verplaatst is.
Het aanstellen van een Supply Chain manager was een belangrijke stap in het
beheersbaar maken van het project.

Uit beide voorbeelden blijkt dat het toepassen van SCM in de bouw heeft geleid tot het
enerzijds beheersbaar houden van de kosten en planning en bovendien ook om
hogere klanttevredenheid. Deze twee voorbeelden geven weliswaar argumenten,
waarom SCM in de bouw vaker toegepast zou moeten worden, maar de praktijk pakt
het nog onvoldoende op. Er wordt daarin nog steeds gewerkt op basis van lage prijs,
waarbij het uiteindelijke projectresultaat wordt vergeten. Pryke signaleert grote kansen
voor de bouwindustrie door toepassing van SCM met van waardecreatie en
kostenbesparing als doel en voorspelt een toekomst, waarbij concurrentie zal worden
ingegeven vanuit de mogelijkheid tot innoveren en waardecreatie en niet alleen op
basis van laagste prijs.
Ook Vrijhoef (2008) beschrijft een aantal lessen, voor de bouwsector over de
toepassing van SCM in andere industrieën. Deze principes kunnen echter niet één op
één worden overgenomen, maar moeten op een hoger abstractieniveau worden
vertaald. Ook voorspelt Vrijhoef, dat deze lessen niet in een keer door de hele
bouwsector worden opgepakt. Er zullen enkele individuele bedrijven zijn, die het
initiatief nemen. Een keuze voor toepassen van ketensamenwerking in de bouw blijft
uiteindelijk een strategische keuze, waarbij allereerst aandacht moet zijn voor de
interne processen, voordat met andere partijen langjarige samenwerkingen aangegaan
kunnen worden.
4.4 Conclusies literatuur
Het doel van dit hoofdstuk is het vertalen van de gevonden theoretische voordelen van
SCM en ketensamenwerking vanuit andere industrieën naar de Nederlandse
vastgoedwaardeketen. Voor deze vertaalslag zijn enkele onderzoeksvragen gesteld die
in deze paragraaf beantwoord worden. Ook worden de belangrijkste conclusies uit dit
hoofdstuk benoemd.
Welke eigenschappen heeft het bouwproces en waarin verschillen deze van andere
industrieën?
Belangrijke kenmerken van de bouwsector zijn de wisselende samenwerkingen per
project en de producten, die per stuk op bestelling en onsite geproduceerd worden.
Met andere woorden een sterk versnipperde waardeketen, waar informatie en ervaring
verloren gaan. Door de gefragmenteerde waardeketen is er een beperkt leereffect in
de bouw. Hierdoor ontstaan faalkosten.
In tegenstelling tot andere industrieën is in de bouw de marktbenadering dominant en
vindt de selectie van teams plaats op basis van prijsconcurrentie. Dit wordt getypeerd
als het conflictmodel. Hierdoor start een samenwerking op de verkeerde voet.
Op welke wijze wordt ketensamenwerking toegepast in de bouw?
Er is een tweetal voorbeelden van het toepassen van SCM in de bouw in het Verenigd
Koninkrijk gegeven. Daaruit wordt duidelijk dat men er enerzijds in geslaagd is de
kosten en planning beheersbaar te houden en bovendien ook om een hogere
klanttevredenheid te realiseren. Deze voorbeelden geven weliswaar argumenten,
waarom SCM in de bouw vaker toegepast zou moeten worden, de Engelse praktijk
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pakt het nog onvoldoende op. Er wordt daarin nog steeds gewerkt op basis van lage
prijs waarbij het uiteindelijke projectresultaat wordt vergeten. Er ligt veel potentieel voor
de bouwindustrie door toepassing van SCM met waardecreatie en kostenbesparing als
doel. Ook wordt een toekomst voorspeld waarin concurrentie zal worden ingegeven
vanuit de mogelijkheid tot innoveren en waardecreatie en niet alleen op basis van
laagste prijs.
Om toepasbaar te zijn op de bouwsector dienen de lessen vanuit andere industrieën
over de toepassing van SCM wel op een hoger abstractieniveau te worden vertaald.
Belangrijk is dat enkele individuele bedrijven het initiatief moeten nemen. Een keuze
voor toepassen van ketensamenwerking in de bouw blijft uiteindelijk een strategische
keuze, waarbij allereerst aandacht moet zijn voor de interne processen voordat met
andere partijen langjarige samenwerkingen aangegaan kunnen worden.
Wat zijn de(succes)voorwaarden van de toepassing van ketensamenwerking in de
bouw?”.
Uit de besproken voorbeelden uit de theorie zijn meerdere succesfactoren beschreven.
De meest dominante zijn:
- Het inzetten van prefab/componenten bouw,
- Een duidelijke SC manager
- Een duidelijke focus op waardetoevoegende stappen.
- Vooraf vastleggen van PVE, budget en rollen en verantwoordelijkheden
De volgende succesfactoren die eerder genoemd zijn worden in dit hoofdstuk
bevestigd:
- Lange termijn samenwerkingsverbanden,
- Het structureren van de informatiestromen,
- De houding van het management
- De ordening van de interne processen
- Het werken met vaste samenwerkingsverbanden
Figuur 4.2 geeft een schematisch beeld van de belangrijkste succesvoorwaarden uit
het voorgaande hoofdstuk en de genoemde voorbeelden van SCM voor de bouw uit dit
hoofdstuk.
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Lange termijn samenwerking

X

X

X

Belang van keten boven eigen belang/win-win
attitude
Gelijkheid en rechtvaardigheid

X

X

Vaste samenwerkingen met vaste partijen
Prefab en componentenbouw

X

Houding van het management
Wederzijds vertrouwen
Supply Chain Manager

X
X

X

Processen (intern en extern) Interne processen bij ketenpartners moeten op X
orde zijn
Vastgestelde conflictbeheersing
Vernieuwende contractsvormen
X
Gehele keten betrekken bij ontwerpfase
Focus op waardetoevoegende stappen
Zorgvuldig vastleggen van taak- en rolverdeling
Vooraf afspraken goed vastleggen van PVE,
planning en budget
Communicatie en
informatieuitwisseling

Standaardisatie van
X
informatietechnologie/Effectieve communicatie
Gestructureerde informatie-uitwisseling in een
virtuele werkomgeving
Lean Planning

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

Figuur 4.2 Conclusies uit voorbeelden van toepassing SCM in de bouw
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5 Praktijkvoorbeelden ketensamenwerking in Nederland
5.1 Inleiding
In de Nederlandse bouwpraktijk zijn meerdere partijen met pilotprojecten in
ketensamenwerking gestart. In dit hoofdstuk worden 5 pilotprojecten besproken. De
betreffende pilotprojecten zijn voorbeelden uit de corporatiewereld. De reden hiervoor
is tweeledig, ten eerste ligt de scope van dit onderzoek bij de initiatiefnemer. Ten
tweede worden bij de corporaties op moment van schrijven (eind 2010) wel enkele
projecten opgestart waarmee dit binnen de bouwsector de enige relevante voorbeelden
zijn. Deze voortrekkersrol heeft de sector overigens op initiatief van Deloitte, de
branchevereniging van corporaties Aedes en de TU Delft op zich genomen.
De voorbeelden vanuit de corporatiewereld zijn ingedeeld naar herkomst van de
samenwerking. De drie verschillende samenwerkingen zijn:
- Ketensamenwerking door opdrachtgever en aannemer bij nieuwbouw
- Ketensamenwerking door opdrachtgever en aannemer toegepast bij groot
onderhoud
- Ketensamenwerking van opdrachtgever en toeleverancier
In dit hoofdstuk zal antwoord worden gegeven op de volgende onderzoeksvraag:
- Welke lering kan er getrokken worden uit praktijkvoorbeelden voor de
woningbouw waarin ketensamenwerking is toegepast?
5.2 Ketensamenwerking door opdrachtgever en aannemer bij nieuwbouw
Ymere
Ymere heeft begin 2010 de strategische keuze gemaakt om van de
nieuwbouwproductie eenderde traditioneel aan te besteden, eenderde in bouwteam uit
te werken en eenderde in co-makership. De essentie van dit co-makership is dat een
op continuïteit gerichte samenwerking tot grote verbeteringen in het totale proces leidt.
Van de betrokken aannemers wordt verwacht dat deze zijn strategische partners als
co-maker betrekt. Er staan voor Ymere dus direct drie volledige ketens klaar.
Betrokken partijen
Doel/aanleiding

Bijzonderheden

Resultaten
Leerpunten/conclusies

De 3 geselecteerde co-makers zijn: Dura Vermeer, Era Contour en
Thunissen. Er wordt gewerkt met 6 pilots
Woningen moeten door co-makership sneller, goedkoper, beter en
leuker gerealiseerd worden. Veelal wordt de besparing in kosten
gebruikt om een beter product te realiseren. Een tweede doel is ook
een betere onderlinge werksfeer.
- De samenwerking maakt gebruik van een gemeenschappelijke
ruimte waar alle projectinformatie wordt gedeeld. In deze ruimte
vindt de samenwerking ook fysiek plaats.
- Verbetering van de teamgeest door ketensamenwerking speelt
ook een rol in de keuze voor deze pilots.
- Bewoners en/of toekomstige kopers worden vroegtijdig
betrokken zodat hun wensen meegenomen kunnen worden.
- Samenwerking op basis van vertrouwen en transparantie
- er zijn nog geen resultaten bekend
- Werksfeer als doel voor ketensamenwerking is een opvallende
keuze
- Strategische keuze om direct drie complete ketens te selecteren
de
- Opvallende keuze is dat maar 1/3 van de totale productie in
ketensamenwerking wordt gedaan en dat daarnaast
aanbesteding en bouwteam ook als samenwerkingsvorm worden
gehanteerd. De interne organisatie voor ketensamenwerking is
totaal anders dan bij traditionele samenwerkingsvormen.
- Externe programmamanager aangesteld die in dienst is bij de
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samenwerking, niet bij Ymere.
- Gekozen is voor een start obv eerste uitgangspunten en
gaandeweg verder te leren.
Bronnen

www.co-makershipymere.nl (div raadplegingen november 2010),
www.succesvolbouwen.nl (div raadplegingen november 2010), minisymposium op 8
juni 2010, congres 4 november 2010, Aedes (2009), Vrijhoef ea (2009), presentatie
Henk Homberg (directeur Era Contour) op 4 november 2010

Dura Vermeer en Comwonen
Corporatie en aannemer hebben een langjarige samenwerking om samen de eerste
stappen te zetten op het gebied van een ketensamenwerking. Deze pilot wordt
begeleid door adviseurs en onderzoekers vanuit Deloitte, TU Delft en UvA. De
begeleiding heeft als taak te adviseren in de start van de samenwerking, maar ook om
de resultaten meetbaar te maken zodat gekeken kan worden of de doelen bereikt
worden. Door langjarige projectongebonden afspraken te maken wordt een fundament
gelegd voor een vertrouwensband. Na eerste successen is op 10 september 2010 een
raamovereenkomst voor 5 jaar getekend die per jaar moet leiden tot
samenwerkingsovereenkomsten
Betrokken partijen
Doel/aanleiding
Bijzonderheden

Resultaten

Leerpunten/conclusies

Bronnen

Corporatie Comwonen en Dura Vermeer
kortere doorlooptijden en een lagere kostprijs door minder
faalkosten
- Door in een vroegtijdig moment met elkaar om de tafel te gaan
worden de processen afgestemd.
- Er is door het project heen totale openheid en transparantie.
- Alle projectinformatie wordt via het BIM-systeem (Building
Information Modeling) tussen de verschillende partijen
uitgewisseld.
- De eerste pilot is opgeleverd. Hierbij werd vanaf moment van
aanbesteding in ketensamenwerking samengewerkt.
- Volgende projecten starten vanaf begin in ketensamenwerking
- Samenwerking op basis van vertrouwen
Eerste pilot:
- 12% Onder budget (bouwkosten), dit bedrag wordt door
Comwonen benut voor scholing van medewerkers op gebied van
ketensamenwerking
- Vrijwel geen opleverpunten (4 tov landelijk gemiddelde van 15)
- Zware vorstperiode had geen invloed op opleverdatum
- Teamtevredenheid
- Tevreden bewoners/kopers
- Na succes in nieuwbouw project(en) is in september 2010 een
samenwerking aangegaan met Ballast Nedam voor groot
onderhoud van 2.500 woningen.
- Langjarige overeenkomst kent jaarlijkse ijkmomenten in de vorm
van een samenwerkingsovereenkomst waarin afspraken verder
worden vastgelegd. In deze contracten is het vertrouwen leading.
- Lean planning en BIM worden toegepast als hulpmiddelen
- Vooraf maakt het team op basis van traditionele werkwijze
(basecase) een inschatting van de mogelijke risico’s, de
gezamenlijke risicopot wordt beheerd door een externe
(kosten)deskundige. Vooraf worden afspraken gemaakt over de
verdeling van de risicopot.
- Training en coaching van medewerkers van alle betrokken
partijen was belangrijk om gezamenlijke doelen vast te houden.
Presentatie Margriet Drijver (bestuurder Comwonen) d.d. 19 november 2010,
www.succesvolbouwen.nl (div raadplegingen november 2010), expertmeeting op
PROVADA 9 juni 2010, Aedes (2009)
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Era Contour, KOW, Oranje en Eigen Haard
Corporatie Eigen Haard heeft bij de vernieuwing van de buurt Overtoomse Veld in
Amsterdam Nieuw West een selectie uitgeschreven met als doel de selectie van een
ketensamenwerking.
Betrokken partijen

Doel/aanleiding

Bijzonderheden

Resultaten
Leerpunten/conclusies

Bronnen

Era Contour (aannemer en ontwikkelaar), KOW (architect) en
Oranje (sloopbedrijf) zijn geselecteerd en zijn een samenwerking
met Eigen Haard aangegaan.
Wens van gemeente en Eigen Haard om in Overtoomse Veld een
klimaatneutrale wijk te bouwen en ambitie van Eigen Haard om
vernieuwende samenwerkingsvorm te introduceren.
- bij de start van het project zijn uitgangspunten geformuleerd door
Eigen Haard: klimaatneutraal, leefbaarheid, kostenneutraal,
lagere exploitatielasten, repeteerbaarheid.
- Eigen Haard was bij start bewust van de noodzaak voor het
toepassen van ketensamenwerking om de ambities te halen
- Selectie van partijen op basis van gezamenlijke visie van het
consortium gekoppeld aan de ambitie van Eigen Haard
- op basis van PVE van Eigen Haard door Facton een basecase
berekend, dit geeft het budget voor het project
- doel van de samenwerking is om voor budget van traditionele
samenwerking (basecase) een klimaatneutrale wijk te bouwen
- vooraf zijn afspraken gemaakt over de winstverdeling
- alle partijen leggen deze winstbedragen in een succespot. Indien
de KPI’s worden gerealiseerd keert de pot pas uit. Zijn de
doelstellingen niet gehaald moet vanuit deze pot gecompenseerd
worden. Ook architect en sloopbedrijf loopt financieel risico.
- Procesbegeleiding door TU Delft
- Architect faciliteert tekenwerk dmv BIM
- er zijn nog geen resultaten gevonden/gecommuniceerd
- project is medio 2010 gestart met schetsontwerpfase
- partijen laten winstuitkering afhangen van behalen
doelstellingen
- De architect en het sloopbedrijf nemen risico
- Het stadsdeel krijgt een duidelijke rol in samenwerking
- harde en zachte sturingsmechanismen vormen basis voor
samenwerking
- Era Contour geeft aan dat een belangrijke eerste stap is het op
orde brengen van de interne organisatie.
- Volgens Era Contour vereist co-creatie openheid, wederzijds
begrip en 100% vertrouwen. Resultaat: meer kwaliteit, meer
continuïteit en meer werkplezier.
- procesleider benodigd om onderlinge afstemming te verbeteren
Gesprek E. van Dongen d.d. 21 juni 2010, presentatie Henk Homberg (directeur Era
Contour) op 4 november 2010, interne projectpresentatie Eigen Haard d.d. dec 2010
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Figuur 5.1 Schematische weergave van verrekenmodel (presentatie Henk Homburg, directeur
Era Contour d.d. 4 november 2010)

5.3 Ketensamenwerking door opdrachtgever en aannemer bij groot onderhoud
Woonwaard
Corporatie Woonwaard uit Alkmaar werkt sinds enkele jaren volgens de theorie van de
ketensamenwerking voor het onderhoud van haar gehele woningbezit. Hiervoor zijn
zes aannemers geselecteerd waarmee meerjarige afspraken zijn gemaakt.
Woonwaard zet 80% van het jaarlijkse budget uit in ketensamenwerking. De overige
20% wordt traditioneel aanbesteed zodat nieuwe toetreders een kans kunnen krijgen.
Betrokken partijen

Doel/aanleiding
Bijzonderheden

Resultaten

Een zestal lokale aannemers
Met de aannemers is een meerjarige relatie opgebouwd, zij worden
geacht dit ook met hun partners te doen. Samenwerken op basis
van vertrouwen, kwaliteit en transparantie.
verkleinen van de overlast voor de zittende bewoners en
kostenbasparing.
- De projecten worden vooraf in een gezamenlijke sessie in een
lean planning uitgewerkt.
- Voor de prijsvorming werkt Woonwaard met een prijsboek waarin
de marktprijzen van diverse onderdelen zijn vastgelegd.
- Woonwaard wijst zelf geen concrete projecten toe aan de
ketenpartners. Per jaar worden de projecten door de
ketenpartners (aannemers) onderling verdeeld.
- Woonwaard deelt de ervaringen via de website
www.bouwketens.nl en stimuleert andere partijen via deze
website kennis te delen over ketensamenwerking.
- Beter samenwerken zorgt voor een kortere doorlooptijd en
daarmee minder overlast voor de bewoners
- De doorlooptijd is verkort met 35%
- De relatie en flexibiliteit naar de huurders wordt zeer positief
ervaren
- De werkvloer (bij de gespecialiseerde aannemer en bij de
corporatie zoals de opzichters participatie) vindt
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ketensamenwerking een zegen
- Behaalde besparingen (in geld) worden geïnvesteerd in
duurzaanheid
Uit evaluatie van Krijn Smallenburg (2009)
- Gezamenlijk projectdefintie opstellen (budget, planning, PVE ed),
maar ook de rolverdeling en verdeling van taken en
verantwoordelijkheden
- Alle werkzaamheden worden vastgelegd in een draaiboek
- Werkplanning opstellen in overleg met alle betrokken schakels
uit de keten (opdrachtgever, aannemer, onderaannemers), bv
volgens methode Lean planning.
- Het is van belang om af te stemmen met externe factoren, bij
woningonderhoud: de bewoners
- Gelijkwaardige verhouding tussen alle partijen en met inbreng
van elke partij. Doe wat je afspreekt (en spreek elkaar er op aan
als dat niet gebeurt)
Overige conclusies
- Meerjarige samenwerking met aannemers en onderaannemers.
op basis van vertrouwen en transparantie.
- Lean planning wordt gebruikt om vooraf alle werkzaamheden
goed op elkaar af te stemmen.
- Door vast prijzenboek voor onderdelen worden discussies over
prijsvorming voorkomen

www.bouwketens.nl (div raadplegingen november 2010), Smallenburg
(2009), Aedes (2009), Wattjes (2010), congres d.d. 4 november 2010 en
meedenksessie d.d. 18 november 2010.

5.4 Ketensamenwerking van opdrachtgever en toeleverancier
Woonzorg Nederland en VBI
De samenwerking tussen corporatie Woonzorg Nederland als corporatie voor
seniorenhuisvesting en VBI als leverancier van prefabbeton is ontstaan vanuit
persoonlijke contacten vanuit eerdere projecten is vanuit VBI en Woonzorg NL een
gezamenlijke visie geformuleerd. Op basis van de producten van VBI is een standaard
duurzaam casco voor seniorenwoningen ontworpen. Vanuit de samenwerking is
gezocht naar een aannemer, die in de ketensamenwerking het project verder wilde
uitwerken.
Betrokken partijen

Doel/aanleiding
Bijzonderheden

Resultaten

Woonzorg Nederland (opdrachtgever), van Wijnen (aannemer), VBI
(constructieve casco) en haar strategische partners Nathan
(klimaattechniek), Gyproc (binnenwanden) en Isolectra
(Electra/domotica).
duurzaamheid en flexibiliteit op een betaalbare wijze te realiseren.
- Vooraf duidelijk PVE vastgelegd vanuit Woonzorg NL
- Scheiding constructie en inbouw is leidend in geheel proces
- Strategische partners vanaf begin betrokken
- Een vast budget voor het project
- WKO en zonneboilers toegepast
- Door goede afspraken is just in time delivery mogelijk, aannemer
assembleert de geleverde onderdelen
- Domotica binnen 1 dag aangelegd (per appartement)
-

Korte bouwtijd (12mnd voor 56 appartementen)
Realisatiekosten conform budget
EPC van 0,56 (bouwbesluit schrijft 0,8 voor)
Tevreden bewoners
Dutch Golden Green Award van Building Business
Meerwaarde vanuit exploitatie voor Woonzorg NL
Samenwerking is succesvol, drie nieuwe projecten gestart
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Leerpunten/conclusies

- Initiatief vanuit toeleverancier en opdrachtgever is vernieuwend
- Vooraf duidelijke afspraken over de wensen van Woonzorg NL in
de vorm van een standaard PVE en budget
-

Bronnen

Gesprek J.M. Elias d.d. 9 juni 2010, presentatie VBI/Woonzorg NL d.d. maart 2010,
websites www.vbi.nl en www.woonzorg.nl d.d. 1 december 2010.

5.5 Conclusies praktijkprojecten
Een belangrijke conclusie uit deze pilots is dat een succesvolle ketensamenwerking
begint bij een duidelijke definitie van de wensen en verwachtingen van de
opdrachtgever. Dit wordt vastgelegd in het Programma van Eisen (PVE).
Uit de praktijkvoorbeelden blijkt daarnaast, dat het op orde brengen van de interne
organisatie belangrijk wordt geacht. Niet alleen de corporaties (opdrachtgevers), maar
ook de aannemers (opdrachtnemers) zijn gestart met het op orde brengen van hun
interne organisatie en deze voorbereid hebben op ketensamenwerking. Deze
aanpassingen bestaan uit het uitwerken van de interne procedures, het vastleggen van
de meerjarige relaties met leveranciers en het inrichten van de ICT systemen. Era
Contour heeft dat zeer zorgvuldig aangepast. Zij hebben niet alleen de interne
organisatie aangepakt, maar ze hebben ook bij de bouw van hun nieuwe kantoor
rekening gehouden met ruimtes waar projectteams van ketensamenwerkingen fysiek
kunnen samenwerken. Een op ketensamenwerking voorbereide aannemer is een
eerste belangrijke stap richting een succesvolle ketensamenwerking. Daarmee is ook
de relatie naar toeleveranciers en strategische partners voorbereid.
Opvallend is, dat bij aannemers meer focus op het op orde brengen van de interne
organisatie lijkt te liggen dan bij de corporaties. De oorzaak hiervan is tweeledig, ten
eerste spelen de verschillen in bedrijfscultuur tussen beide bedrijfstakken een grote rol.
Maar zeker niet onbelangrijk is het feit dat een geslaagde ketensamenwerking voor
aannemers van groot belang is voor de continuïteit. Voor corporaties speelt die
overweging een kleinere rol en is het goedkoper bouwen van woningen een belangrijke
drijfveer. Deze is overigens niet van doorslaggevend belang voor de continuïteit van de
organisatie.
In paragraaf 3.3 is een “meetlat” beschreven om de mate van ketensamenwerking te
kunnen aangeven, de zogenaamde ketensamenwerking-ontwikkelingsmeetlat. Op
deze meetlat is de ontwikkeling van een organisatie van de traditionele praktijk,
volgens twee tussenstappen, naar een optimale ketensamenwerking te volgen. De
stappen op de meetlat zijn:
- Stap 1: de traditionele praktijk, selectie op basis van de marktbenadering,
laagste prijs is leidend.
- Stap 2: ad hoc, er is een eerste pilot project in ketensamenwerking opgezet met
een beperkt aantal partners
- Stap 3: gelinkt, er lopen meerdere projecten in ketensamenwerking met
verschillende ketens
- Stap 4: optimale ketensamenwerking, bijna gehele productie in
ketensamenwerking met verschillende ketens, langjarige projectongebonden
samenwerkingen
Het merendeel van de beschreven voorbeelden bevindt zich in de fase van stap 2: ad
hoc toepassen van ketensamenwerking. De case van Woonwaard gaat daarbij
duidelijk twee stappen verder is op het niveau van optimale ketensamenwerking. Er is
daar al een aantal jaar ervaring in ketensamenwerking en er zijn meerdere ketens
waaronder het werk verdeeld wordt.
46

MRE Scriptie Barend Jonker

Ketensamenwerking in de woningbouw

Welke lering kan er getrokken worden uit praktijkvoorbeelden voor de woningbouw,
waarin ketensamenwerking is toegepast?
Belangrijke conclusies uit de praktijkvoorbeelden zijn:
- Aandacht voor training en coaching van medewerkers
- Het beschrijven van een basecase als kapstok om een budget en risicopot te
definiëren.
- Door het gehele traject blijven meten van de resultaten
- Vooraf duidelijke afspraken maken over winstdeling/gunnen van winst en
gezamenlijke risicopot
- Verdelen van werk door strategische partners onderling
- Gebruik van prijzenboek voor prijsvorming
- Samenwerken vanuit een gezamenlijke fysieke werkruimte
- Gebruikers en afdelingen beheer/onderhoud een plaats geven in de keten
- Ketensamenwerking als middel inzetten om een betere werksfeer te creëren
- Een goede planning (Lean) maakt just in time delivery mogelijk
- Het is een strategische keuze om meerdere ketens te selecteren
Daarnaast zijn in de parktijkvoorbeelden enkele succesfactoren uit de voorgaande
hoofdstukken bevestigd:
- Belang van een duidelijke afbakening/definitie (PvE en budget) van de opgave
aan de start van een project
- Lange termijn samenwerkingen
- Het op orde brengen van interne processen
- De noodzaak tot goede informatieuitwisseling
- Samenwerken op basis van vertrouwen
- Samenwerking in openheid en transparantie
- Gehele keten betrekken bij het proces
- Aandacht voor informatieuitwisseling (in een virtuele en/of in fysieke
werkomgeving)
- Meerdere ketens selecteren
- Het inzetten van een ketenregisseur of supply chain manager
Van deze leerpunten valt op dat er variatie is in de wijze waarop vaste
samenwerkingen tussen partijen worden aangedragen. Bijvoorbeeld een
samenwerking tussen aannemer en toeleverancier, maar ook die van opdrachtgever
en aannemer en opdrachtgever en toeleverancier. Overal zullen vaste relaties ontstaan.
In de woningbouw kan een mate van aanbodgedreven ketensamenwerking ontstaan,
waarbij aannemers proactief vaste productlijnen ontwikkelen.
Daarbij kan worden geconcludeerd dat iedere vorm van ketensamenwerking zijn eigen
vorm kiest en het proces op een geheel eigen wijze inricht. Met telkens andere
accenten op de wijze van samenwerken, motivatie van de werkvloer en winstverdeling
Ook zijn er verschillende aanleidingen om tot ketensamenwerking over te gaan.
Uit de beschreven praktijkvoorbeelden blijkt, dat er meerdere initiatieven zijn om
ketensamenwerking in de bouw toe te passen. Ook blijkt het lastig om concrete
resultaten te laten zien die niet makkelijk te kwantificeren zijn. Hier is echter wel
aanvullend onderzoek voor nodig. Op grond van de eerste resultaten wordt wel de
conclusie uit het vorige hoofdstuk bevestigd, dat ketensamenwerking voordelen heeft
voor de bouwsector in de vorm van kwaliteitsverbetering, efficiente processen en
hogere winstgevendheid voor betrokkenen.
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6 Theorievorming voor praktijktoetsing
6.1 Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken is een groot aantal succesfactoren voor
ketensamenwerking gevonden. Een deel van deze succesfactoren is op basis van de
beschikbare literatuur gevonden door onder andere de theorie van SCM te vertalen
naar de bouwsector. Daarnaast is ook een aantal succesfactoren gevonden door
vanuit de literatuur naar praktijkvoorbeelden in Nederland te kijken. In dit hoofdstuk
wordt op basis van deze uitkomsten een theorie gevormd die ter toetsing voorgelegd
zal worden aan de praktijk. Dit hoofdstuk vormt daarmee ook de afsluiting van het
theoretisch kader van dit onderzoek zoals in paragraaf 1.5 bedoeld is.
Allereerst wordt in paragraaf 6.2 een overzicht gegeven van alle succesfactoren. In
paragraaf 6.3 worden enkele stellingen en aannames gedaan die voorgelegd worden
aan de respondenten.

X
X
X

Houding van het management
Wederzijds vertrouwen
Supply Chain Manager
Ketensamenwerking als middel om
werksfeer te verbeteren

X
X

Cultuur en HR

X
X

X

X
X
X

X
X

Gehele keten betrekken bij ontwerpfase
Zorgvuldig vastleggen van taak- en
rolverdeling

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

Training en coaching van medewerkers van
alle betrokken partijen
Processen (intern en Interne processen bij ketenpartners moeten
extern)
op orde zijn

Interviews

Samenwerken in openheid en transparantie
Lange termijn samenwerking
Belang van keten boven eigen belang/winwin attitude
Vaste samenwerkingen met vaste partijen
Prefab en componentenbouw
Strategische keuze: meerdere ketens
selecteren
Vooraf winstdeling/winst gunnen/verdeling
risicopot afspreken
Strategische partners, gebruikers en
beheer/onderhoud vanaf start betrekken

Cases

Strategie en
samenwerking

Toepassing SCM

Succesvoorwaarden ketensamenwerking

Partnering

Rubriek

Theorie

6.2 Gevonden succesfactoren
Onderstaande figuur geeft een samenvatting van de genoemde succesfactoren. In de
laatste kolommen is terug te lezen in welk deel van het onderzoek deze factoren
gesignaleerd zijn.
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Vooraf afspraken goed vastleggen van PVE,
planning en budget
Continu resultaten blijven meten
Communicatie en
Standaardisatie van informatietechnologie/
informatieuitwisseling effectieve communicatie
Gestructureerde informatie-uitwisseling in
een virtuele en/of fysieke werkomgeving
Lean Planning
Door goede planning en voorbereiding is
just in time delivery mogelijk op de
bouwplaats

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

Figuur 6.1 samenvatting van gesignaleerde succesfactoren voor ketensamenwerking

6.3 Uitgangspunten voor de praktijktoetsing
In deze paragraaf wordt een aantal conclusies van het theoretisch kader getrokken die
vervolgens aan experts uit de praktijk zullen worden voorgelegd ter commentaar en
aanvulling. Daarnaast worden enkele stellingen geponeerd die in de interviews worden
meegenomen. De geformuleerde succesfactoren vormen de basis voor deze
conclusies.
Er zijn veel verschillende manieren van de toepassing van ketensamenwerking
gevonden. Voor het doel van dit onderzoek is het van belang om conclusies op
hoofdlijnen te beschrijven in plaats van een beschrijving van vele projectspecifieke
factoren. Uit de samenvatting van figuur 15 zijn de volgende algemene conclusies te
destileren die van belang zijn voor succesvolle ketensamenwerking de kern van
ketensamenwerking weergeven:
- Samenwerken in openheid, transparantie en vertrouwen
- Standaardisatie van informatieuitwisseling
- De houding van het management
- Lange termijn samenwerking
- Belang van de totale keten boven het eigen belang
- De interne processen bij de ketenpartners moeten op orde zijn
Daarnaast blijkt uit de succesfactoren dat het belangrijk is om vooraf heldere afspraken
te maken om tot een goede start van een project met ketensamenwerking te komen.
Deze onderdelen zijn:
- Cultuuromslag bij het personeel, vanaf het topmanagement naar de werkvloer
- Hoe invulling te geven aan de voorwaarde om het gezamenlijk belang te laten
prevaleren boven het eigen belang
- Hoe wordt de openheid, transparantie en vertrouwen praktisch vormgegeven
Uit de gevonden succesvoorwaarden blijkt dat op de volgende punten vooraf heldere
afspraken moeten worden gemaakt.
- Winst risico verdeling van de strategische partners
- Besteding van de besparingen (budget -/- werkelijke kosten)
- Rollen en verantwoordelijkheden van de strategische partners
- PVE en budget
De theorie van ketensamenwerking gaat uit van de vastgoedwaardeketen. In deze
studie is een definitie van deze waardeketen gegeven. Ook deze zal worden
voorgelegd aan de praktijk ter toetsing.
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Het gebruik van een ketenregisseur is als succesfactor vanuit zowel de theorie van
SCM als uit enkele praktijkvoorbeelden geformuleerd. De wenselijkheid van een
dergelijke centrale rol in het project zal eveneens aan de praktijk worden voorgelegd.
Daarnaast zijn er in de theorie meerdere redenen gevonden die motiverend kunnen
werken voor de teamleden van een ketensamenwerking. Deze redenen zijn:
- Samenwerken binnen ketensamenwerking werkt prettiger dan in het
tradiotionele vechtmodel
- De andere manier van samenwerken gaat uit van waardering voor elkaars rol
en competenties
- Toepassen van ketensamenwerking geeft een kostenbesparing die mogelijk
meer winst oplevert
- De toepassing van ketensamenwerking genereert een hogere kwaliteit voor de
eindgebruiker
Ketensamenwerking gaat uit van een gedeelde verantwoordelijkheid binnen de keten.
Ook de financiële exploitatie valt onder deze gedeelde verantwoordelijkheid. Elk
initiatief van ketensamenwerking heeft een andere opzet. Aan de praktijk zal worden
voorgelegd welke onderdelen gedeeld worden. Deze onderdelen zijn:
- Grondkosten
- Bouwkosten
- Advieskosten
- Bijkomende kosten (precario, aansluitkosten, notaris ed)
- Verkoop/verhuurkosten
- Winst en risico reservering
In de literatuur wordt vaak de vergelijking tussen ketensamenwerking en het werken in
bouwteams wordt gemaakt. De volgende drie stellingen geven wezenlijke verschillen
tussen bouwteam en ketensamenwerking weer.
- Ketensamenwerking gaat uit van lange termijn samenwerking ipv wisselende
samenstellingen van bouwteams, hierdoor is er ook een leereffect
- Bij Bouwteam staat belang van organisaties boven het projectbelang, bij
ketensamenwerking staat (gezamenlijk) projectbelang boven alles
- Bij ketensamenwerking werk je in openheid en transparantie met elkaar samen,
bij bouwteam is veel minder transparantie, bv inkoopproces van aannemer is bij
bouwteam niet transparant.
Naast de genoemde vergelijking met bouwteams worden in de literatuur meerdere
kritische stellingen over ketensamenwerking ingenomen. Het is interessant te weten
wat de reactie van de praktijk is op de volgende stellingen.
- Is Ketensamenwerking een hype ontstaan door de crisis of gaat het wezenlijk
iets veranderen?
- Is het een modebegrip zoals duurzaambouwen destijds of moeten we het de tijd
geven net zoals het bij Dubo ca 15 jaar heeft geduurd voordat het goed op de
agenda staat
- Is Ketensamenwerking niet een manier voor aannemers om de markt onderling
te verdelen?
- Ketensamenwerking is best mogelijk ondanks aanbestedingsregels en
mogelijke aanbestedingsplicht
- Langjarige samenwerkingen sluiten de markt en zorgen ervoor dat nieuwe
toetreders geen kans krijgen
- Marktwerking in het selectieproces zal niet meer op prijs, maar op zachtere
aspecten plaatsvinden.
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Tenslotte is reeds meerdere malen geconcludeerd dat geen enkel proces van
ketensamenwerking gelijk is. In de interviews zal ook aandacht worden geschonken
aan de aanleiding en het doel waarmee initiatiefnemers gestart zijn met een project
van ketensamenwerking.
In het volgende hoofdstuk worden deze conclusies van de praktijktoetsing in de vorm
van interviews beschreven.
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Toetsen van resultaten aan ervaringen uit de praktijk

7.1 Inzicht en achtergrond van de praktijktoetsing
In het vorige hoofdstuk is de theorie over ketensamenwerking voor dit onderzoek
gevormd vanuit de theorie van ketensamenwerking en praktijkvoorbeelden. Naast
enkele hypotheses en stellingen is een aantal voorwaarden beschreven die van belang
zijn voor een succesvolle ketensamenwerking. De meest dominante
succesvoorwaarden zijn:
- Samenwerken in openheid en transparantie
- Standaardisatie van informatieuitwisseling
- De houding van het management
- Lange termijn samenwerking
- Belang van de totale keten boven het eigen belang
- De interne processen bij de ketenpartners moeten op orde zijn
Zoals in paragraaf 1.5 aangegeven wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van een
ontwerpende onderzoeksmethodiek. Hierbij wordt vanuit de literatuur een hypothese
gevormd, die vervolgens in de praktijk wordt getoetst. De praktijktoetsing zal in de vorm
van een beperkt aantal interviews plaatsvinden. Deze interviews zijn opgezet aan de
hand van open vragen.
Voor de interviews zijn twee groepen respondenten geselecteerd. Alle respondenten
hebben aangegeven ervaring te hebben met ketensamenwerking. De eerste groep
respondenten hebben een rol als strategische partner bij een (of meerdere)
ketensamenwerkingen en kunnen vanuit die rol een reactie op de geformuleerde
conclusies geven. Deze groep bestaat uit de volgende personen:
Naam
Rob Steijn
Lukas Deurwaarder
Peter van Ieperen
Edward van Dongen
Jan Maarten Elias
Feike Oosterhuis
Marcel Noordhuis
Menno Lammers

functie
Regiodirecteur
Directeur
Directeur
Directeur
Haed new business
Adviseur
Director
Adviseur Leiderschap

organisatie
Dura Vermeer Leidschendam
J.P. Deurwaarder
Van Ieperen
KOW architecten
VBI
Oosterhuis advies
Deloitte
Vernieuwing Bouw

De tweede groep bestaat uit “sleutelfiguren” die als opdrachtgever directe
betrokkenheid hebben bij ketensamenwerkingen bij corporaties en commerciële
ontwikkelaars. Ondanks het feit, dat over de gehele breedte van de vastgoedwereld
bedrijven veel interesse bestaat voor het onderwerp ketensamenwerking, blijken de
commerciële ontwikkelaars veel minder benaderbaar voor gesprekken. Slechts twee
van de acht sleutelfiguren bleken zijn werkzaam bij een commerciële ontwikkelaar. De
corporatiewereld bleek makkelijker benaderbaar. Hier is in de communicatie naar
buiten veel openheid en uitwisseling van ervaringen. Wellicht speelt hierin mee, dat in
de corporatiewereld, waarin iedere corporatie een eigen werkgebied heeft, geen tot
weinig concurrentie bestaat, in tegenstelling tot de commerciële wereld. De groep
sleutelfiguren opereert op strategisch- en/of directieniveau en bestaat uit de volgende
personen:
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Naam
Donald Goudeketting

Functie
Hoofd productie

Peter Kramer
Caroline Sijtsma
Martin van Hoogevest
Charlie Martens

Directeur projectontwikkeling
Manager allianties
Extern projectleider
ketensamenwerking
Directeur

Henri van Dam
Jan Bon
Jurgen van de Laarschot

Hoofd gebiedsontwikkeling
Hoofd vastgoedbeheer
Projectontwikkelaar

organisatie
Woonbron Ontwikkelbedrijf
(vh Kristal)
Stadgenoot
Stadgenoot
Ymere
Ballast Nedam
Ontwikkelmaatschappij
Synchroon
Woonwaard
Eigen Haard

Door de mix van strategische partners en sleutelfiguren die zich met
ketensamenwerking bezighouden, wordt geprobeerd de conclusies en terugkoppeling
uit de praktijk meer algemener toepasbaar te maken.
Voor de interviews is de gespreksleidraad gebruikt die in bijlage 2 is opgenomen. De
vragen in de interviews moeten enerzijds de stellingen uit het theoretisch kader toetsen,
anderzijds is er de mogelijkheid om praktijkkennis over het opstarten van een
ketensamenwerking te verzamelen. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt deze
leidraad gevolgd
7.2 Initiatief tot ketensamenwerking
De eerste vragen hebben betrekking op de ervaring met ketensamenwerking en de
aanleiding voor respondenten om met ketensamenwerking te werken. De ervaring van
de verschillende respondenten in projecten met ketensamenwerking is zeer divers. Op
één geval na is het initiatief tot ketensamenwerking vanuit de opdrachtgevende partij
gekomen. Men is overtuigd dat dit ook de enige is die hier vanuit strategische
overwegingen een keuze in kan maken. Uit slechts één gesprek bleek dat
opdrachtgever en strategische ketenpartner gezamenlijk deze keuze hebben gemaakt.
De aanleiding om tot een ketensamenwerking te komen en het doel van de
samenwerking is eveneens voor alle respondenten verschillend. De organisatie van
processen volgens de traditionele samenwerkingsvorm in een versnipperde
waardeketen zorgt voor hoge structuurkosten door veel dubbelingen in advies en
tekenwerk. Door in ketensamenwerking te werken kan hierin ook een deel van de
kosten bespaard worden. In alle gevallen spelen het beheersen en verlagen van de
kosten en doorlooptijden een rol. Ook het beheersen van de kwaliteit is een belangrijke
overweging. Enkele respondenten zijn een samenwerking gestart vanuit de overtuiging
dat de traditionele wijze van samenwerken tekortschiet en niet leidt tot een efficiënt
proces. Een ander argument is dat de vraag vanuit de markt in korte tijd drastisch is
veranderd. Er wordt nu vaker een integrale aanpak gevraagd en anders naar de
eindproducten gekeken. Dit zorgt ervoor dat ondernemingen zich intern anders moeten
organiseren. De toepassing van ketensamenwerking leidt tot meer specialisme, focus
op de toegevoegde waarde en taken uitbesteden aan die partners die daarin
gespecialiseerd zijn. Een enkele respondent geeft aan dat ketensamenwerking bij kan
dragen aan een verantwoorder imago voor de eigen onderneming.
Het inzetten van een ketenregisseur is in de helft van de gevallen concreet in de
samenwerking benoemd. Daar waar deze is toegepast geeft men de voorkeur aan een
externe adviseur voor invulling van deze rol. De reden daarvoor is dat alleen een
onafhankelijke adviseur vanuit de keten kan denken en niet gehinderd is door enige
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binding met de eigen organisatie. Geconcludeerd wordt dat een ketenregisseur
voornamelijk bij de opstartfase van een ketensamenwerking een meerwaarde heeft. In
de gevallen waar geen concrete regisseur is benoemd heeft een stuurgroep met
deelnemers van de ketenpartners deze rol in de startfase ingenomen. De regisseur
heeft dan ook expliciet een rol in het proces en niet in de inhoud.
De waardeketen zoals gedefinieerd in deze scriptie (zie figuur 5) wordt door de
respondenten herkend en bevestigd. Zoals bij het opstellen van de waardeketen ook
reeds genoemd zijn er over de plaats van de financiering verschillende inzichten.
Genoemde aanvullingen hebben betrekking op de rol van de klant cq huurder in de
waardeketen, deze zou explicieter meegenomen kunnen worden in de schakel gebruik.
Bij twee gesprekken wordt gesteld dat de gemeente een rol in de
vastgoedwaardeketen moet krijgen.
7.3 Invulling ketensamenwerking
De volgende vragen hebben betrekking op de inrichting van het proces van
ketensamenwerking vanaf de start. Bij de start van een initiatief van
ketensamenwerking is het van belang om een aantal uitgangspunten vast te leggen.
Deze uitgangspunten hebben betrekking op zeer concrete projectgebonden afspraken,
maar er dienen ook meer zachtere uitgangspunten worden afgestemd die betrekking
hebben op de samenwerking.
De eerste groep uitgangspunten heeft betrekking op de projectspecifieke onderdelen
zoals het programma van eisen en de budgetten voor het project. Een duidelijk
programma van eisen (PVE) is naar de mening van de respondenten van zeer groot
belang. Hierin heeft de opdrachtgever zijn verwachtingen van het eindproduct
gedefinieerd op basis van ruimtelijke en energetische wensen. Dit PVE vormt de basis
waarop het budget wordt opgesteld. Hiervoor worden veelal onafhankelijke adviseurs
ingeschakeld. In een enkel geval komt het budget tot stand door opgave van de
aannemer of zijn er vooraf vastgestelde eenheidsprijzen. Deze laatste vorm van
budgetteren, toegepast in de renovatiebouw, lijkt daar ook beter bij aan te sluiten. De
verwachting is dat een budget in de toekomst ook best door de ketenpartners
gezamenlijk kan worden opgesteld op basis van de ervaringen in eerdere projecten.
Duidelijk is dat er op projectniveau grote behoefte is aan een duidelijk startpunt.
De zachtere afspraken zijn veel moeilijker vooraf vast te leggen. Het gaat hierbij om de
rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen de samenwerking, maar vooral om
begrippen als transparantie, vertrouwen en samenwerken op basis van competenties.
Voor partijen en zeker ook de individuele medewerkers die gewend zijn om samen te
werken op traditionele wijze, op basis van de laagste prijs, betekent
ketensamenwerking een grote cultuuromslag. Alle respondenten geven aan dat hierin
de kern van een succesvolle ketensamenwerking ligt. Dat vergt een nieuw soort
leiderschap en drastisch ander gedrag. Aangegeven wordt dat het niet iets is wat
mensen zomaar kunnen veranderen. Een respondent benoemde het als volgt: “het zit
in je, of niet”. Voor enkele respondenten is dit dan ook een selectieafweging bij
reorganisaties geworden, men wil alleen nog medewerkers die mee willen gaan met
deze nieuwe manier van samenwerken. Elke organisatie blijkt op andere manieren
deze mentale switch bij de medewerkers om te zetten. In de interviews zijn
teambuildingsbijeenkomsten, trainingen, coaching en workshops genoemd. Ook een
training om de gehele keten mee te krijgen in de theorie van leanplanning blijkt een
goed middel om het teamdenken terug te brengen op de werkvloer. Belangrijk is dat
alle partijen in de samenwerking hierbij betrokken worden. Ook wordt geconcludeerd
dat de jongere generatie er meer open voor staat dan medewerkers die al 20 jaar op
de traditionele manier werken. Een van de respondenten signaleerde dat het knelpunt
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in het doorvoeren van de gewenste cultuuromslag met name ligt bij de
managementlaag tussen het management en de werkvloer.
In de interviews is een aantal redenen voorgelegd die medewerkers mogelijk extra
motiveren om goed samen te werken. Hiervan wordt de andere vorm van
samenwerken en waardering voor elkaars competenties door de respondenten
bevestigd. Het feit dat kostenbesparing door ketensamenwerking meer winst oplevert
zou mensen op de korte termijn wel kunnen motiveren, maar is geen structurele
motivatie. Andere argumenten die genoemd worden sluiten aan bij de waardering van
elkaars competenties. Deze argumenten zijn: de voldoening van teamspel, het
gezamenlijk iets creëren en het feit dat iedereen kan meepraten en vooraan in het
proces betrokken wordt. Wat medewerkers ook motiveert. Uit een publicatie op de
website www.bouwketens.nl (geraadpleegd december 2010) blijkt dat bij Woonwaard
de werkvloer ketensamenwerking een zegen vindt.
Tenslotte is de respondenten ook voorgelegd voor welke delen van de vastgoed- (of
opstal)exploitatie binnen de ketensamenwerking gezamenlijke verantwoordelijkheid
kan worden gedragen. De meerderheid gaf aan dat de gehele vastgoedexploitatie in
een samenwerking gedeeld wordt. In een enkel geval wordt ook de grondexploitatie in
de samenwerking betrokken terwijl een andere respondent juist de grondcomponent uit
de samenwerking haalt. De overweging van de laatste respondent is dat voor de
grondverwerving een duidelijke verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever ligt die niet
beïnvloed kan worden door de strategische partners. Door de besparing in de planning
kunnen de rentekosten op deze kosten echter wel in de samenwerking beïnvloed
worden. In het geval waar de grondexploitatie ook in de samenwerking wordt
ingebracht is het wel gebruikelijk om zich bij de budgetten te baseren op grondige
risicoanalyses en referentieprojecten. Bij commerciële partijen is meer weerstand
tegen het uitgangspunt om alle posten van de exploitatie te delen dan bij corporaties.
Hierbij worden veel onderdelen van de vastgoedexploitatie gezamenlijk gedragen,
maar bij de verdeling in commercieel risico (en winstmarge) en het risico op de
bouwkosten wordt de voorkeur gegeven aan een pragmatische insteek. Hierbij dragen
de partijen die daar meer invloed op hebben zelf de bijbehorende risico’s, de verdeling
wordt dan ingezet op basis van competenties en belangen.
7.4 Reactie op succesfactoren ketensamenwerking
Aan de respondenten is tevens een reactie gevraagd op de gesignaleerde
succesfactoren, die vanuit de theorie zijn gevonden. De voorwaarden “samenwerken in
openheid en transparantie” en een “lange termijn samenwerking” werden door alle
respondenten herkend en onderschreven.
Op het onderdeel ”houding van het management” zijn enkele aanvullingen genoemd.
Zonder support van bovenaf is het onmogelijk om iets te veranderen in een bedrijf dus
ook voor ketensamenwerking is topmanagementsupport van belang. Het zijn de
mensen op de werkvloer die het moeten doen en waarmaken. Geadviseerd wordt om
met een groep medewerkers te beginnen die er ook vol in gelooft. Bij het behalen van
successen zullen de andere medewerkers in een latere fase meegaan, zo is de
verwachting van één respondent. Door enkele respondenten wordt benadrukt dat het
management het voortouw moet nemen door goed leiderschap en door duidelijk te
maken welke richting men op gaat, de spreekwoordelijke stip aan de horizon moet
duidelijk zijn. Het management moet daarbij ook het leerproces van de organisatie
faciliteren.
Het belang van standaardisatie in informatieuitwisseling is voor alle respondenten
herkenbaar. Over de wijze waarop wordt verschillend gedacht. Voor een groep
respondenten is BIM (Building Information Model) daarin hèt antwoord. Hiermee
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worden tekeningen in 3D opgezet op basis van componenten. Ook bevat de tekening
informatie over deze componenten die voor bijvoorbeeld leveranciers van belang is. Zo
bevat het tekenmodel alle benodigde informatie. Zie ook bijlage 3. Bijkomend voordeel,
aldus een respondent, is dat door het 3D tekenen met componenten het project reeds
wordt gebouwd in de tekenfase. Afstemmingsproblemen tussen componenten
(bijvoorbeeld wanden en leidingen) worden dus ook al eerder gesignaleerd. Hiermee
zijn faalkosten te voorkomen. Een respondent geeft aan dat zijn ervaring is dat de
toepassing van BIM het tekenproces ook stroperiger heeft gemaakt waardoor het meer
tijd kost om in een later stadium een kleine wijziging door te voeren. Andere
respondenten waarschuwen dat BIM slechts een middel is en geen doel op zich moet
worden. Uiteindelijk dient de informatie goed gedeeld te worden, maar er zijn meerdere
manieren om dat vorm te geven.
In de theorie van de SCM wordt nadrukkelijk gewezen op het feit dat het eigen belang
van iedere ketenspeler ondergeschikt is aan het belang van de totale keten. In de basis
wordt deze gedachte ook gedeeld door de respondenten, maar uiteindelijk is de eigen
continuïteit voor elke ondernemer het belangrijkste. Een goede ketensamenwerking
kan daar een belangrijke bijdrage aan geven, maar de samenwerking is uiteindelijk niet
belangrijker dan de eigen onderneming. Het gaat bij ketensamenwerking om: “het
streven naar wederzijds zakelijke voorwaarden op basis van wederzijds zakelijk
vertrouwen” aldus een van de respondenten.
Tenslotte is aan de respondenten de conclusie uit de theorie voorgelegd dat de interne
processen op orde moeten zijn voordat een ketensamenwerking succesvol kan worden
aangegaan. Hierin zijn duidelijk twee kampen te ontdekken. Een groep respondenten
bevestigt deze stelling en geeft ook aan daar voorafgaand aan de samenwerking veel
aandacht aan besteed te hebben. Hiervoor wordt veelal ook een externe adviseur
ingeschakeld. Enkele andere respondenten stellen juist dat je weliswaar de wil moet
hebben om te veranderen, maar dat je nog niet alles intern uitgedacht hoeft te hebben.
Het gaat ook om blijven leren en willen aanpassen gedurende de eerste concrete
projecten in ketensamenwerking. Deze respondenten geeft aan dat ze geloven in
learning by doing. Wel nuanceren ze hun insteek door aan te geven dat het uiteraard
wel professionele partijen moeten zijn. Alle respondenten bevestigen dat de processen
en afspraken met betrekking tot het samenwerken wel goed afgestemd moeten zijn. De
commerciële partijen neigen eerder naar de pragmatische aanpak.
7.5 Verschil bouwteam en ketensamenwerking
In de interviews zijn drie wezenlijke verschillen tussen bouwteam en
ketensamenwerking aan de respondenten voorgelegd.
I. Ketensamenwerking gaat uit van lange termijn samenwerking ipv wisselende
samenstellingen van bouwteams, hierdoor is er ook een leereffect
II. Bij bouwteam staat belang van organisaties boven het projectbelang, bij
ketensamenwerking staat (gezamenlijk) projectbelang boven alles.
III. Bij ketensamenwerking werk je in openheid en transparantie met elkaar samen, bij
bouwteam is veel minder transparantie, bv inkoopproces van aannemer is bij
bouwteam niet transparant.
Over het algemeen delen de respondenten deze stellingen. De tweede stelling werd
enkele keren genuanceerd met de opmerking die ook al in paragraaf 5.4 aan de orde
geweest, de continuïteit van de eigen onderneming is het allerbelangrijkste.
Aanvullingen op deze verschillen zijn:
- Een bouwteam is een contractsovereenkomst met een hierarchie. In deze
overeenkomst wordt met name het afscheid nemen geregeld.
56

MRE Scriptie Barend Jonker

-

Ketensamenwerking in de woningbouw

ketensamenwerking is een projectongebonden relationele afspraak waarin het
optimaal komen tot een eindproduct geregeld is
Zowel ketensamenwerking als bouwteam beogen het vroegtijdig in het proces
inbrengen van competenties. Bij een bouwteam gaat dat vaak fout omdat de
belangen van partijen niet transparant geregeld zijn
Bij een ketensamenwerking wordt vanaf het begin duidelijkheid gegeven over
de bouwkosten, bij een bouwteam wordt er pas in een late fase (bij een DO of
bestek) echt gerekend, wat een schijnzekerheid geeft gedurende het voortraject
Een ketensamenwerking is nog het best te vergelijken met een
projectongebonden design and build contract

Het belangrijkste verschil ligt in het feit dat een bouwteam een contractsvorm is en dat
ketensamenwerking een projectongebonden relationele afspraak is zonder de
noodzaak van een contract als basis. Uit de interviews blijkt ook dat de meeste
respondenten aangeven dat er geen grote contracten aan een ketensamenwerking ten
grondslag liggen. De meest voorkomende vorm is een intentieovereenkomst waarin de
afspraak is vastgelegd om samen te werken op basis van vertrouwen en dat de
afspraken per concreet project verder in een vervolgcontract worden ingevuld. Die
contracten hebben een vorm die meer overeenkomsten vertoond met een
samenwerkingsovereenkomst met dan een klassieke aannemingsovereenkomst. Deze
samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten tussen de opdrachtgever en de
strategische partners. Een respondent gaf concreet aan dat er geen verwijzingen naar
de DNR of SR meer worden gemaakt. Ten opzichte van de traditionele praktijk is dat al
behoorlijk vernieuwend.
7.6 Reactie enkele stellingen ten aanzien van ketensamenwerking
Tenslotte is een aantal stellingen aan de respondenten voorgelegd welke hieronder
worden besproken.
I. Is ketensamenwerking een hype ontstaan door de crisis of gaat het wezenlijk iets
veranderen?
II. Is ketensamenwerking een modebegrip zoals duurzaambouwen destijds of moeten
we het de tijd geven net zoals het bij Dubo ca 15 jaar heeft geduurd voordat het
goed op de agenda staat?
Geconcludeerd is dat de noodzaak voor ketensamenwerking door de crisis weliswaar
wat urgenter is geworden, maar dat het uiteindelijk wel wezenlijke verschillen in de
samenwerking zal brengen. Op termijn ontstaat er een tekort aan goede
arbeidskrachten in de bouwsector, daarop kan met ketensamenwerking door efficiënt
samenwerken op worden ingespeeld. Ook wordt er gewaarschuwd voor het feit dat
bedrijven ketensamenwerking wel als marketingtool inzetten en dat de oprechtheid van
de keuze niet overal gelijk zal zijn.
III. Is ketensamenwerking niet een manier voor aannemers om de markt onderling te
verdelen?
IV. Langjarige samenwerkingen sluiten de markt en zorgen ervoor dat nieuwe
toetreders geen kans krijgen.
Ketensamenwerking is geen label dat je voert, je proces moet er op worden ingericht.
Er zullen altijd aannemers zijn die er wel en die er niet in mee gaan.
Ketensamenwerking zal wel als gevolg hebben dat een deel van de opdrachtgevers
met enkele ketens langjarige projectongebonden samenwerkingen aangaat, maar niet
de hele markt zal op deze manier werken. Partijen moeten zich van hun beste kant
laten zien bij de selectie van samenwerkingspartners en het vormen van de ketens.
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Daarna zal meer concurrentie tussen de ketens onderling ontstaan. Opdrachtgevers
zullen altijd open staan voor nieuwe partners als deze beter werk leveren dan de
bestaande partners. Enkele respondenten geven aan dat men naast het werk in
ketensamenwerking ook op meer traditionelere wijze blijft samenwerken. Al gelden
voor de traditionele samenwerking wel dezelfde waarden die aan de hand van
ketensamenwerking zijn geformuleerd. Hiermee wordt ook feeling met de markt
gehouden en kunnen nieuwe toetreders hun plek veroveren op basis van geleverde
kwaliteit.
V. Ketensamenwerking is best mogelijk ondanks aanbestedingsregels en mogelijke
aanbestedingsplicht
VI. Marktwerking in het selectieproces zal niet meer op prijs, maar op zachtere
aspecten plaatsvinden.
Het is op dit moment reeds mogelijk om selecties en aanbestedingen op andere
argumenten te doen dan alleen de laagste prijs. Daar zal het selecteren van een keten
of ketenpartner goed in passen. Enkele respondenten hebben bij de selectie van de
ketenpartners voor een eerste pilot al een selectie op basis van visie en kwaliteit
uitgeschreven. Een andere respondent stelt dat het project centraal moet komen te
staan bij selecties. Dus de visie en het concept moeten leidend zijn in plaats van alleen
maar de financiën.
7.7 Conclusies uit interviews
In alle gevallen spelen het beheersen en verlagen van kosten en doorlooptijden een rol
om te starten met ketensamenwerking. Ook het beheersen van de kwaliteit is een
belangrijke overweging. Enkele respondenten geven aan deze samenwerking te zijn
gestart vanuit de overtuiging dat de traditionele wijze van samenwerken tekort schiet
en niet leidt tot een efficiënt proces. Een ketenregisseur heeft voornamelijk bij de
opstartfase van een ketensamenwerking een meerwaarde. De ketenregisseur heeft
echter expliciet een rol in het proces en niet in de inhoud.
De waardeketen zoals gedefinieerd in deze scriptie wordt door de respondenten
herkend en bevestigd. Genoemde aanvullingen hebben betrekking op de rol van de
klant cq huurder in de waardeketen, deze zou explicieter meegenomen kunnen worden
in de schakel gebruik.
Van de zaken die vooraf vastgelegd moeten worden is een duidelijk programma van
eisen (PVE) naar mening van de respondenten van zeer groot belang. Dit PVE vormt
de basis waarop het budget wordt opgesteld. Daarnaast moet een cultuuromslag
plaatsvinden, dat zal zeker een belangrijke mental-switch geven voor partijen en
individuele medewerkers die gewend zijn op samen te werken op de traditionele wijze.
Dat vergt van het management een nieuw soort leiderschap en ander gedrag of andere
competenties.
In de interviews is een aantal redenen voorgelegd die medewerkers mogelijk extra
motiveren om goed samen te werken. De andere vorm van samenwerken en
waardering voor elkaars competenties worden door alle respondenten bevestigd.
De meerderheid gaf aan dat in een ketensamenwerking de gehele vastgoedexploitatie
als gezamenlijke opgave wordt gezien. Enkele partijen laten de grondcomponent
daarbuiten, anderen betrekken ook de grondexploitatie daarin. Er is dus ook hierin
geen eenduidige methode van werken.
Zo is er bij de commerciële partijen meer weerstand tegen het uitgangspunt om alle
posten van de exploitatie te delen dan bij de corporaties. Voorkeur van de
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commerciëlen is de partijen die invloed hebben op bepaalde risico’s deze ook zelf te
laten dragen. Bij de corporaties speelt een ander argument, omdat zij ontwikkelen voor
eigen portefeuille en uiteindelijk alle kosten ook dragen is het makkelijker om daarin
risico’s te delen in tegenstelling tot de commerciëlen die juist geld verdienen door
risico’s de nemen.
Vanuit de theorie zijn enkele succesfactoren voor ketensamenwerking gevonden. Deze
zijn voorgelegd aan de respondenten. De voorwaarden “samenwerken in openheid en
transparantie” en een “lange termijn samenwerking” werden door alle respondenten
herkend en onderschreven. Op het onderdeel ”houding van het management” zijn
enkele aanvullingen genoemd. Het management heeft, naar hun mening, voornamelijk
de taak het leerproces van de organisatie te faciliteren.
Het belang van standaardisatie in informatieuitwisseling is voor alle respondenten
herkenbaar. Over de wijze waarop wordt verschillende gedacht. Voor een groep
respondenten is BIM (Building Information Model) daarop het antwoord. Andere
respondenten waarschuwen dat BIM slechts een middel is en geen doel op zich.
Uiteindelijk gaat het er om dat informatie goed gedeeld wordt, maar er zijn meerdere
manieren om dat vorm te geven.
Het gaat bij ketensamenwerking om: “het streven naar wederzijds zakelijke
voorwaarden op basis van wederzijds zakelijk vertrouwen” aldus een van de
respondenten. Daarbij staat de continuïteit van de eigen organisatie bovenaan, maar
deze wordt uiteraard gegarandeerd door een goede ketensamenwerking. De theorie
stelt het belang van de keten boven het individuele belang. Op dit punt wijkt de theorie
dus behoorlijk af van de opvattingen in de praktijk.
Tenslotte is aan de respondenten de stelling voorgelegd dat de interne processen op
orde moeten zijn voordat een ketensamenwerking succesvol kan worden aangegaan.
Er zijn duidelijk twee kampen te ontdekken. Hierin is ook het belangrijkste verschil van
opvatting tussen de experts in de groep strategische partners en de sleutelfiguren die
vanuit opdrachtgeverszijde ervaring met ketensamenwerking hebben. De
overheersende opvatting van de sleutelfiguren is dat organisaties kunnen groeien en
leren in een eerste pilot van ketensamenwerking. De strategische partners bevestigen
de stelling dat eerst de interne organisatie op orde moet zijn.
In de interviews zijn ook verschillen tussen bouwteam en ketensamenwerking
besproken. Het belangrijkste verschil dat wordt bevestigd is het feit dat een bouwteam
een contractsvorm is en dat ketensamenwerking een projectongebonden relationele
afspraak is zonder de noodzaak van een contract als basis. Uit de interviews blijkt
tevens dat er vaak in de praktijk geen uitgebreid uitgewerkte contracten aan een
ketensamenwerking ten grondslag liggen.
Tenslotte zijn er enkele stellingen voorgelegd. Aan de hand daarvan wordt
geconcludeerd dat de noodzaak voor ketensamenwerking door de crisis weliswaar wat
urgenter is geworden, maar dat het uiteindelijk wel wezenlijke verschillen in de
samenwerking zal brengen. Ook wordt geconcludeerd dat ketensamenwerking als
gevolg zal hebben dat een deel van de opdrachtgevers met enkele ketens langjarige
projectongebonden samenwerkingen aangaan, maar dat niet de hele markt op deze
manier zal werken. Er zal uiteindelijk meer concurrentie tussen de ketens dan tussen
losse bedrijven ontstaan, zo is de verwachting. Wat de mogelijkheden voor een
aanbesteding van een ketensamenwerking betreft wordt gesteld dat het op dit moment
reeds mogelijk is om selecties en aanbestedingen op andere argumenten te doen dan
alleen de laagste prijs. Daar zal het selecteren van een keten of ketenpartner goed in
passen.
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8 Conclusies en aanbevelingen
8.1 Conclusies
De definitie van ketensamenwerking geeft aan dat ketensamenwerking betrekking
heeft op het optimaliseren van de processen binnen de waardeketen met
samenwerking van alle actoren/schakels zodat de waardeketen als eenheid efficiënter
opereert met een beter eindresultaat voor de klant en uiteindelijk een hogere
winstgevendheid voor de gehele keten.
Bij het opstellen van een vastgoedwaardeketen voor dit onderzoek is gebleken dat de
financiering van een project een steeds belangrijkere rol heeft gekregen. Dat zal bij de
keuze van de ketenpartners een gaan rol spelen.
Vanuit het theoretisch kader van dit onderzoek zijn meerdere succesvoorwaarden
gevonden. Deze zijn in hoofdstuk 6 weergegeven. Vandaaruit is een aantal
voorwaarden geselecteerd welke in interviews aan de praktijk zijn voorgelegd. Hieruit is
een aantal conclusies getrokken.
De belangrijkste conclusie is dat in de interviews een duidelijke tweedeling in
benadering van een initiatief tot ketensamenwerking is gebleken. Er zijn hierin twee
stromingen te onderscheiden:
I. De stroming van de “theoretici”. Deze groep wil voor de start van een
ketensamenwerking eerst de organisatie grondig uitwerken, de interne processen
op orde brengen en vervolgens pas met een eerste pilot starten.
II. De stroming van de “pragmatici”. Deze groep wil op basis van een nuchtere visie
op ketensamenwerking snel een pragmatische start maken met een of meerdere
pilots.
In beide gevallen zijn voorwaarden als houding van het management, het zogenoemde
nieuwe leiderschap en de benodigde cultuuromslag, van groot belang. In gesprekken is
duidelijk geworden dat de eerste (de theoretische) aanpak in het bijzonder door de
adviseurs en strategische partners van ketensamenwerkingen wordt aangehangen en
dat veel opdrachtgevers uit de interviews meer zien in een pragmatische aanpak. Deze
groep gaf aan dat de theoretische aanpak in meer of mindere mate afschrikt en tot
extra vragen en/of weerstand kan leiden. Dat wordt tevens als reden gegeven om voor
een meer pragmatische aanpak te kiezen.
Dit onderzoek is gericht op de initiatiefnemer die voor eigen portefeuille of eigen
gebruik projecten realiseert. Hierdoor komen alle kosten van ontwikkeling en exploitatie
voor rekening van deze partijen. In ketensamenwerking geven deze partijen de hele of
het merendeel van de vastgoedexploitatie in de samenwerking in te brengen.
Commerciële ontwikkelaars zien meer in het delen van verantwoordelijkheden en
risico’s in ketensamenwerkingen. Dit is het belangrijkste verschil tussen commerciële
ontwikkelaars en ontwikkelaars voor eigen portefeuille. Deze insteek druist weliswaar
in tegen de theorie van ketensamenwerking, het is echter wel duidelijk dat in de praktijk
pragmatische keuzes worden gemaakt.
Geconcludeerd is dat er verschillende opvattingen zijn over het opzetten van een
initiatief tot ketensamenwerking en dat elke partij op zijn eigen wijze vorm geeft aan
deze initiatieven. Een standaard stappenplan is daarom niet te formuleren. Wel is
duidelijk geworden dat opdrachtgevers op een aantal onderdelen belangrijke stappen
moeten zetten om een initiatief succesvol te laten worden. Dit wordt in 8.2.2
beschreven.
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8.2 Beantwoording onderzoeksvraag
In de voorgaande hoofdstukken zijn de subvragen van dit onderzoek stuk voor stuk
beantwoord. In dit hoofdstuk zal antwoord worden gegeven op de onderzoeksvraag. In
hoofdstuk 1 zijn de volgende doelstelling en hoofdvraag geformuleerd:
Doelstelling:
Het formuleren van een stappenplan en voorwaarden voor succesvolle
ketensamenwerking.
Vraagstelling:
Wat zijn de stappen en voorwaarden voor een initiatiefnemer om tot een succesvolle
ketensamenwerking te komen?

8.2.1

Succesvoorwaarden ketensamenwerking

X
X
X

Houding van het management
Wederzijds vertrouwen
Supply Chain Manager
Ketensamenwerking als middel om
werksfeer te verbeteren

X
X

Cultuur en HR

X
X

X

X
X
X

X
X

Gehele keten betrekken bij ontwerpfase
Zorgvuldig vastleggen van taak- en
rolverdeling
Vooraf afspraken goed vastleggen van PVE,
planning en budget
Continu resultaten blijven meten

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

Training en coaching van medewerkers van
alle betrokken partijen
Processen (intern en Interne processen bij ketenpartners moeten
extern)
op orde zijn

Interviews

Samenwerken in openheid en transparantie
Lange termijn samenwerking
Belang van keten boven eigen belang/winwin attitude
Vaste samenwerkingen met vaste partijen
Prefab en componentenbouw
Strategische keuze: meerdere ketens
selecteren
Vooraf winstdeling/winst gunnen/verdeling
risicopot afspreken
Strategische partners, gebruikers en
beheer/onderhoud vanaf start betrekken

Cases

Strategie en
samenwerking

Toepassing SCM

Succesvoorwaarden ketensamenwerking

Partnering

Rubriek

Theorie

De meest belangrijke succesvoorwaarden voor ketensamenwerking zijn:
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Communicatie en
Standaardisatie van informatietechnologie/
informatieuitwisseling effectieve communicatie
Gestructureerde informatie-uitwisseling in
een virtuele en/of fysieke werkomgeving

X

X
X

Lean Planning
Door goede planning en voorbereiding is
just in time delivery mogelijk op de
bouwplaats

X

X

X

X

X
X

X
X

Figuur 8.1 concluderend schema met succesvoorwaarden ketensamenwerking

8.2.2 Stappenplan
Eerder is geconcludeerd dat het niet mogelijk is om een concreet en eenduidig
stappenplan te formuleren. De reden is een te grote diversiteit aan manieren om
ketensamenwerking toe te passen, verschillende verwachtingen en het feit dat geen
enkel project en/of initiatiefnemer gelijk is. De in paragraaf 8.2.1 genoemde
succesvoorwaarden bieden wel een aanknopingspunt voor een initiatief voor
ketensamenwerking. Onderstaand wordt op hoofdlijnen een stappenplan geformuleerd
om een initiatief toch richting te geven.
Stap 1.

Strategische keuze. Deze stap is een strategische beslissing op het
hoogste managementniveau om een start te maken met
ketensamenwerking. Hiermee wordt de eerste stap gezet die zal moeten
leiden tot een cultuuromslag om draagvlak te krijgen op alle niveaus. Het
veranderen van een cultuur vergt continue aandacht. Belangrijk is dat het
management het veranderingsproces op de werkvloer moet faciliteren
Tevens dienen keuzes gemaakt te worden op het gebied van:
- De te volgen aanpak, kiest men de theoretische of pragmatische route?
- De doelen voor de toepassing van ketensamenwerking, wat wil je
bereiken?
- Op welke wijze er een start gemaakt gaat worden, eerst 1 pilot of direct
meerdere strategische partners selecteren?
Aanbevelingen:
- Het management moet een bewuste strategische keuze maken,
hiervoor dient men zich in de materie te verdiepen en de keuze niet te
laten beïnvloeden door de schijnbare hype die om het onderwerp hangt
- Intern en extern open en transparant (blijven) communiceren over de
beweegredenen van de keuze voor ketensamenwerking

Stap 2.

Strategie Afhankelijk van de keuze bij stap 1 wordt de strategie voor de
start van het keteninitiatief verder vormgegeven:
- Theoretische aanpak: start met op orde brengen van interne processen
voordat de selectie van strategische partij(en) aan de orde is
- Pragmatische aanpak: start met stap 3
Aanbevelingen:
- Indien gekozen is voor de theoretische aanpak: Betrek externe
adviseur(s) bij het in kaart brengen van de interne processen

Stap 3.

Plan van aanpak. Deze stap heeft als doel een plan van aanpak op te
stellen waarin keuzes voor de volgende onderdelen worden beschreven en
voorbereid:
- Intern projectteam formeren met gemotiveerde medewerkers op alle
niveaus
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Projecten selecteren die als pilotproject gaan fungeren
Uitwerken van de selectie van strategische partij(en)
Formuleren van programma van eisen (functioneel en technisch)
Opstellen van het budget voor pilotproject(en)
Betrekken van kennis in de organisatie over beheer en gebruik in de
definitie en ontwerpfase

Aanbevelingen:
- Maak gebruik van een ketenregisseur, bij grote voorkeur een
onafhankelijke externe adviseur
- Bij selectie van pilotprojecten rekening houden met de haalbaarheid. Te
veel ambitie zorgt voor een onnodig ingewikkelde opgave. Hoge
ambities (bv klimaatneutraliteit) kunnen echter wel extra motiveren
- Het PVE moet eenduidig en volledig van opzet zijn
- Het opstellen budget vanuit de “total cost of ownership” insteken, daarbij
ook open en eerlijk de opbrengstenkant (bedrijfswaarde of
beleggingswaarde) delen met de ketenpartners
Stap 4.

Selectie van partner(s) In deze stap wordt de selectie van een of meerdere
ketenpartners geëffectueerd. Hierin wordt ook de wijze van samenwerking
vastgelegd en komen keuzes aan de orde op de volgende onderwerpen:
- Welke mate van risico/winst deling?
- Welke onderdelen van de exploitatie worden gedeeld?
- Vastleggen van afspraken/intenties
- Onderlinge taakverdeling
Aanbevelingen:
- Selecteer een beperkt (overzichtelijk) aantal strategische partners
binnen de keten bij de eerste pilotprojecten
- Als de pilots succesvol zijn, kan het aantal strategische partners
uitgebreid worden
- Taakverdeling op basis van competenties verdelen, durf bepaalde taken
uit handen te geven
- Gunnen van elkaars verdienste in het project (bijvoorbeeld
kostendekking en redelijk winstdeel)
- Gezamenlijke keuze maken voor wijze van informatiedeling,
bijvoorbeeld door middel van BIM

Stap 5.

Startpunt. Deze stap heeft als doel het vastleggen van de concrete
uitgangspunten voor een of meerdere pilotproject(en) tussen de
initiatiefnemer en de ketenpartner(s). Hierbij kan gedacht worden aan een
Programma van Eisen (zowel ruimtelijk als functioneel), een totaal budget,
wenselijke planning ed.
Aanbevelingen:
- Samenwerkingsovereenkomst sluiten op basis van vertrouwen en met
de ambitie om langjarig samen te werken
- Concrete invulling van afspraken per project in separate overeenkomst
regelen
- Training voor bijvoorbeeld een leanplanning draagt bij aan het
groepsgevoel binnen een samenwerking

63

MRE Scriptie Barend Jonker

Stap 6.

Ketensamenwerking in de woningbouw

Aan de slag de echte start van de ketensamenwerking. De eerste
pilotprojecten worden concreet in ketensamenwerking uitgewerkt.
Aanbevelingen:
- Continu aandacht op coaching van de betrokken medewerkers zodat de
cultuuromslag een blijvende verandering is
- Gedurende de samenwerking blijven meten van de resultaten
- Van tijd tot tijd evaluaties om te kijken of alles nog volgens wens en
afspraak verloopt
- Aandacht houden voor cutuuromslag bij werkvloer en
middelmanagement
- Communiceren van successen binnen en buiten de eigen keten, dit
motiveert alle medewerkers, zowel die aan de pilotprojecten werken als
de andere collega’s

Stap 7.

Implementatiefase. Bij succesvolle ervaringen uit de pilotproject(en) kan de
werkwijze van ketensamenwerking breder in de organisatie worden
toegepast.

8.3 Aanbevelingen tot vervolgonderzoek
De juridische kant van ketensamenwerking is in dit onderzoek buiten beschouwing
gebleven. Uit meerdere publicaties en gesprekken blijkt dat het echter nog een
zoektocht is naar de juiste contractvormen. De vraag die met name speelt is op welke
wijze begrippen als transparantie en vertrouwen in samenwerkingsovereenkomsten te
regelen zijn.
Het selecteren van ketenpartners gebeurt op andere criteria dan bij traditioneel
aanbesteden. Op het eerste oog lijken de (Europese) aanbestedingsregels met name
te spreken over selectie op basis van de traditionele regels. Geconcludeerd kan
worden dat selecties op basis van kwaliteit eveneens binnen de aanbestedingsregels
passen. De verwachting is echter dat met name overheidsdiensten huiverig zullen zijn
om ketensamenwerking in de praktijk een kans te geven. Een duidelijk richtinggevend
advies over de mogelijkheden van een selectie voor een ketensamenwerking binnen
de aanbestedingsregels lijkt zeer belangrijk.
Zoals Marcel Noordhuis veelvuldig verkondigt is er grote behoefte aan concrete
resultaten die laten zien welke voordelen ketensamenwerking heeft. De eerste
pilotprojecten laten een financieel voordeel van 10 tot 15% in de directe bouwkosten
zien. Deze besparing is dus gerealiseerd voordat de voordelen en leereffecten van een
langjarige samenwerking effect hebben. Bovendien zijn er bij ketensamenwerking ook
besparingen te verwachten in de bijkomende kosten en de exploitatiekosten. Om meer
organisaties te overtuigen van de resultaten van ketensamenwerking zijn meer van
deze klinkende uitkomsten noodzakelijk.
In dit onderzoek staat de initiatiefnemer centraal. Uit de praktijktoetsing blijkt dat
commerciële ontwikkelaars op enkele punten anders tegen de basisafspraken van
ketensamenwerking aankijken. Met name de winst-risico verdeling wordt door
commerciële partijen anders in een ketensamenwerking ingestoken dan de
initiatiefnemers (ontwikkelaars voor eigen portefeuille). Vervolgonderzoek naar de
verschillen van insteek tussen deze groepen kan helpen om de uitkomsten van dit
onderzoek ook voor de commerciële partijen toepasbaar te maken.
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8.4 De toekomst van ketensamenwerking in Nederland
Uit de interviews is een beeld verkregen over de toekomstverwachting die de experts
hebben over de ontwikkeling van ketensamenwerking in de komende jaren. In deze
paragraaf zal over deze toekomstverwachting een aantal conclusies worden getrokken.
De verwachting is dat het toepassen van ketensamenwerken een grote
cultuurverandering in de bouwsector zal opleveren. Deze wijzingen hebben uiteindelijk
positieve resultaten voor de samenwerkingen en producten, maar zullen ook een
impact hebben op de uitstraling en het imago van de bouw.
Ketensamenwerking is gebaseerd op het werken op basis van competenties. Dit geeft
meer voldoening voor alle betrokkenen. Als ketensamenwerking verder wordt
toegepast zal dat de werksfeer in de bouw bevorderen.
Ketensamenwerking kan een antwoord zijn op een groeiende vraag tot efficiënter
samenwerken binnen de vastgoedwaardeketen. De noodzaak hiervoor zal in de nabije
toekomst door het tekort aan vaklieden alleen maar groter worden.
Door projecten in ketensamenwerking uit te werken wordt er gewerkt met andere
normen en waarden dan de traditionele praktijk. De verwachting is dat als een deel van
de markt in ketensamenwerking werkt dat de nieuwe normen en waarden ook (deels)
in de traditionele praktijk zal worden toegepast. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over het
respecteren van elkaars kennis en ervaring en het samenwerken op basis van
aanvullende competenties
8.5 Ketensamenwerking als middel voor meer ethisch besef in de vastgoedsector
Het imago van de vastgoedsector heeft de afgelopen jaren enkele forse deuken
opgelopen. Van tijd tot tijd komen verhalen in de pers over fraude door bouwende
partijen. Denk aan de grootschalige bouwfraude van een aantal jaar geleden en nog
recenter de berichten over fraude bij overheidsopdrachten in Limburg (Financieel
Dagblad, december 2010). Daarnaast liggen de verhalen over vastgoedfraude nog
vers in het geheugen. Overigens stelt Ten Have (2010) dat fraude en vastgoed een
lange relatie hebben, reeds in 1530 worden de Amsterdamse makelaars streng
geïnstrueerd door het stadsbestuur om fraude tegen te gaan. Het zijn voorbeelden van
gedrag waarbij personen misbruik hebben gemaakt van de omstandigheden en primair
gedreven door eigen belang. De versnipperde vastgoedwaardeketen zonder
transparantie en met een primaire focus op de laagste prijs stellen individuen in staat
om misbruik te maken en lokt dit onethisch gedrag uit. Ethiek en vastgoed blijken dus
duidelijk op gespannen voet te leven.
Een zoekopdracht met de woorden “ethiek en vastgoed” geeft op
www.vastgoedkennis.nl (zoekdatum 17 december 2010) slechts een drietal resultaten.
De minst recente publicatie is van Nozeman (2008) de twee andere publicaties zijn van
Ten Have. Een van deze publicaties met de titel “Ethiek en vastgoed” is van recentere
datum (2010). Hierin geeft Ten Have aan dat de vastgoedcyclus, de grote diversiteit
aan belanghebbenden en de kenmerken die aan onroerende zaken zijn verbonden,
structuurkenmerken leveren die inzicht geven in de complexiteit van de vastgoedsector.
Deze kenmerken geven op meerdere niveaus gelegenheid tot onethisch of frauduleus
gedrag. Nozeman (2008) stelt dat ethisch gedrag niet af te dwingen of te voorkomen is
met regelgeving.
De uitkomsten van dit onderzoek bieden een handreiking voor nieuwe initiatieven van
ketensamenwerking. Ook is het duidelijk dat ketensamenwerking een geheel
vernieuwende manier van denken en samenwerken binnen de vastgoedwaardeketen
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met zich meebrengt. Deze nieuwe manier zal ongetwijfeld een bijdrage leveren aan
andere omgangsvormen waarmee minder kans op onethisch gedrag is. Daarbij zal de
toepassing van ketensamenwerking meer werkplezier op de werkvloer opleveren.
Bij ketensamenwerking wordt gewerkt met andere normen en waarden die veel beter
aansluiten bij dit gewenste gedrag. Er wordt gezocht naar de meest optimale uitkomst
voor de gehele keten. Men moet dus verder kijken dan het eigen belang en kiezen voor
het belang van de samenwerking. Door meer als keten te denken speelt het primair
nastreven van het eigenbelang een minder grote rol en lokt het minder onethisch
gedrag uit. In de interviews is eveneens geconcludeerd dat ketensamenwerking
bijdraagt aan een verbetering van het imago van de vastgoedsector.
De verwachting is dat ketensamenwerking in de nabije toekomst een geheel nieuwe
standaard van samenwerking teweeg zal brengen. Samenwerken op basis van
vertrouwen en gebaseerd op elkaars competenties zal veel meer voldoening geven
dan de traditionele conflictcultuur. Daarnaast kan ketensamenwerking een antwoord
zijn op de wens vanuit de klanten voor betere gebouwen tegen lagere prijzen, met
meet klanttevredenheid. Dit sluit aan bij de recente sterke aandacht naar de wensen
van de klant die in de vastgoedsector gesignaleerd is.
Uiteraard moet ketensamenwerking niet worden gezien als een wondermiddel
waarmee in een keer alle problemen uit de wereld zijn geholpen. Veranderingen als
ketensamenwerking moeten altijd open en kritisch bekeken worden. De eerste
resultaten zijn positief en nodigen uit tot meer pilotprojecten waardoor nog meer
positieve resultaten bekend worden.
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BIJLAGE 2: Vragenlijst Interviews
In welk van onderstaande vormen van Ketensamenwerking heeft u ervaring?
I.
Ketensamenwerking vanuit opdrachtgever en aannemer (co-makership)
II.
Ketensamenwerking vanuit toeleverancier en opdrachtgever
III.
Ketensamenwerking aangestuurd door adviesburo
IV.
Ketensamenwerking bij onderhoud
V.
Anders, namelijk:
Inleidende vragen, graag kort en bondig beantwoorden:
- Beschrijving van proces en organisatie van Ketensamenwerking
- Welke partijen
- Samenwerkingsvorm
- Aard project
- Voordelen/nadelen van deze aanpak
1. Welk doel heeft de Ketensamenwerking voor uw project?
- Lagere kosten
- Snellere doorlooptijd
- Meer kwaliteit (duurzaam of materialen/overmaat)
- Minder fte’s, AK beter afgestemd op organisatie
- Betere mogelijkheid tot realiseren van wensen van klanten
- Continuïteit voor de onderneming
- Noodzaak tot innovatie in de bouw
- Anders, namelijk:
2. wie is in uw project de initiator van de Ketensamenwerking?
- Opdrachtgever
- Afnemer
- Aannemer
- Combinatie (welke?)
- Anders, namelijk:
3. is de genoemde partij in vraag 2 ook de ketenregisseur?
4. Ik zie 3 wezenlijke verschillen tussen bouwteam en Ketensamenwerking, bent u het
hiermee eens en/of heeft u aanvullingen?
- Ketensamenwerking gaat uit van lange termijn samenwerking ipv
wisselende samenstellingen van bouwteams, hierdoor is er ook een
leereffect
- Bij Bouwteam staat belang van organisaties boven het projectbelang, bij
Ketensamenwerking staat (gezamenlijk) projectbelang boven alles.
- Bij ketensamenwerking werk je in openheid en transparantie met elkaar
samen, bij bouwteam is veel minder transparantie, bv inkoopproces van
aannemer is bij bouwteam niet transparant.
- Anders, namelijk:
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5. De belangrijkste uitdagingen die vooraf vastgelegd moeten worden zijn:
- Cultuuromslag
- Gezamenlijk belang boven eigen belang
- Hoe gaan we openheid en transparantie praktisch vormgeven
- Anders, namelijk:
6. Onderstaand is een waardeketen van vastgoed gedefinieerd. Op welke onderdelen
heeft uw organisatie een toegevoegde waarde?
aankoop

planontwikkelen bouw: materiaal

financiering

bouw: arbeid

bouw:
leveranciers

gebruik

herontwikkeling

onderhoud

7. Heeft u nog aanvullingen op bovenstaande beschrijving van de waardeketen?
8. kernbegrippen transparantie en vertrouwen, hoe leg je dat vast? Moet je dat wel
vastleggen? Zijn er nog aanvullende acties ondernomen om hier een verandering
in teweeg te brengen, bv workshops ed?
9. Wat moet er voorafgaand aan een samenwerking worden vastgelegd?
- Winst risico verdeling van de deelnemende partijen
- Besteding van de besparingen (budget -/- werkelijke kosten)
- Rollen en verantwoordelijkheden
- PVE en budget
- Anders, namelijk:
10. Hoe motiveer je de teamleden om goed samen te werken?
- Samenwerken werkt beter dan het vechtmodel geeft
motivatie/voldoening
- Waardering voor elkaars rol en competenties geeft motivatie/voldoening
- Kostenbesparing levert meer winst op, dat motiveert ook mensen
- Hogere kwaliteit voor de eindgebruiker motiveert
- Anders, namelijk:
11. Welke onderdelen van de KBA kan je binnen Ketensamenwerking als gezamenlijke
verantwoordelijkheid nemen?
- Bouwkosten
- Advieskosten
- Bijkomende kosten (precario, aansluitkosten, notaris ed)
- Verkoop/verhuurkosten
- Winst en risico reservering
- Anders, namelijk:
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12. Succesfactoren ketensamenwerking zijn:
- Samenwerken in openheid, transparantie en vertrouwen
- Standaardisatie van informatieuitwisseling
- De houding van het management
- Lange termijn samenwerking
- Belang van de totale keten boven het eigen belang
- De interne processen bij de ketenpartners moeten op orde zijn
13. Kritische stellingen (eens of oneens, motivatie)
- Is Ketensamenwerking een hype ontstaan door de crisis of gaat het
wezenlijk iets veranderen?
- Is het een modebegrip zoals duurzaambouwen destijds of moeten we
het de tijd geven net zoals het bij Dubo ca 15 jaar heeft geduurd voordat
het goed op de agenda staat
- Is Ketensamenwerking niet een manier voor aannemers om de markt
onderling te verdelen?
- Ketensamenwerking is best mogelijk ondanks aanbestedingsregels en
mogelijke aanbestedingsplicht
- Langjarige samenwerkingen sluiten de markt en zorgen ervoor dat
nieuwe toetreders geen kans krijgen
- Marktwerking in het selectieproces zal niet meer op prijs, maar op
zachtere aspecten plaatsvinden.

74

MRE Scriptie Barend Jonker

Ketensamenwerking in de woningbouw

BIJLAGE 3: Toelichting op enkele begrippen
Bij het werken in ketensamenwerking wordt vaak de theorie van Lean gebruikt. Wattjes
(2010) heeft een toelichting op Lean gebaseerd op een observatie van een Leanexpert.
Deze is hieronder overgenomen:
“Bij de Lean filosofie wordt vanuit de klant geredeneerd, de filosofie begint en eindigt bij
de klant. Er wordt gekeken naar wat waarde toevoegt. Binnen de filosofie nemen de
volgende vijf pijlers een centrale plaats in:
1. Waarden, het proces van waardecreatie wordt vanuit de klant bezien.
2. Waardenstroom, welke activiteiten voegen waarde toe, waar zitten
verspillingen?
3. Flow, wat zijn de tussentijden, wachtrijen/intervallen, zijn deze noodzakelijk?
4. Pool, de waardestroom is vraaggedreven (de stroom komt pas op gang als
er een order geplaatst is)
5. Perfectie, het streven om continue te verbeteren
Er zijn diverse tools die helpen bij het elimineren van verspillingen, bijvoorbeeld de lean
planning”, aldus Wattjes”
LEAN BOUWEN en LEAN PLANNING
Rutten (2010) geeft een beschrijving van Lean Bouwen welke hieronder letterlijk is
overgenomen:
“Met lean bouwen benoem je gezamenlijk datgene wat werkelijk van waarde is voor je
eindproduct en benoem je dus ook die werkzaamheden en die elementen die dat niet
zijn. Vervolgens maak je ook samen de planning (lean planning). Als je dat twee of drie
keer hebt gedaan, wordt het een automatisme. Dan gaan mensen vanzelf al het
initiatief nemen. “kan jij eerder?”, “Ja, maar dan moet jij dit of dat alvast doen.” Die
manier van samenwerken geeft mensen energie. Als je de planning gaat inkrimpen
wordt je gedwongen de verspilling aan te pakken, aldus Rutten.”
BIM
(bron: http://www.ibis4bim.nl/index.php/nl/product-informatie/bim.html)
Definitie BIM
BIM staat voor Building Information Model (in het Nederlands vaak geduid als digitiaal
bouwmodel of Bouw informatie model)
BIM is meer dan een bouwmodel
Vanuit eisen, wensen of doelstellingen ontwikkelen we doorgaans een bouwmodel.
Een (bouw)model is een beschrijving van de (toekomstige) werkelijkheid dat met
behulp van een verzameling standaarden en definities wordt vastgelegd. Ooit is de
bouwpraktijk begonnen met modelleren op papier,zoals bouwtekeningen en
bouwschetsen. Dit wordt ook wel 2D modelleren genoemd. Het resultaat van het
digitaliseren van deze informatie van papier in een computersysteem heet een Building
Information Model (BIM). Een BIM kan bestaan in een 3D, 4D of nD model, net hoever
u wilt gaan. Uiteindelijk gaat BIM verder dan digitale bouwmodellen en CAD software.
BIM is bedoeld om informatie op te slaan van alle disciplines die bij een bouwproject
zijn betrokken of zijn ingeschakeld gedurende de hele levenscyclus van een
bouwproces.
BIM bestaat uit twee componenten:
1. Een driedimensionale grafische weergave waarin de geometrie vastligt;
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2. Een gerelateerde database waarin alle data, zoals eigenschappen, relaties,
prestaties et cetera, vastliggen.
Een BIM in optimale vorm biedt toegang voor alle berekeningen op het gebied van:
- Regelgeving
- Normering
- Financiën
- Planning
- Prestaties
Een BIM kan worden gekoppeld aan andere informatiesystemen (in organisaties),
zoals productiesystemen, logistieke systemen of financiële systemen waardoor het
totale bedrijfsproces kan worden beheerst. Een BIM is pas een BIM als het wordt
samengesteld. Hiervoor bestaat speciale software waarin alle data kan worden
vastgelegd. Het gaat om data ten behoeve van:
-

de opdrachtgever: projectdefinitie, eisen, wensen en prestaties;
het ontwerpteam: opbouw van een compleet virtueel model van het project,
meestal op basis van tekeningen;
- controlerende instanties: toetsing aan regelgeving;
- uitvoerende partijen: inkoop en realisatie;
- de gebruiker: facility management.
Tekst: (Centre for Process Innovation in building & construction (CPI) op website
www.ibis4bim.nl.
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