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26 mei 2021 

 

GEPRIKT 

  

Ik heb ‘m nog niet. Heb jij ‘m al, hoeveel ……, en welke dan? 

Ook voor jou herkenbare vragen de afgelopen weken? 

Natuurlijk heb ik het niet over de keuze aan elektrische auto’s die in een razend 

tempo over ons uitgestort wordt; ID3, ID4, Enyaq, Mustang, IX3, Kona, EV6 

etc. etc.  Zeker ook een heel dankbaar onderwerp. 

Nee, dit gaat over de P(rik) vraag en zegt daarmee meteen iets over de 

inschatting van de vraagsteller over je leeftijd. Maar vooral ook over zijn of haar 

wens om heel erg 2019 te doen. Weer lekker samen. 

  

2019 doen……, we zien er naar uit! En om er zeker van te zijn dat we daar als 

bestuur niet de enigen in zijn toetsten we dat 20 mei ook nog even onder de 

participanten. Leeft PKBN nog? 

Digitaal hebben we het afgelopen jaar weinig ondernomen. Langzaam aan 

maken we ons als bestuur klaar om met PKBN weer mooie en interessante 

dingen te ervaren. 

Gelukkig wordt die behoefte gedeeld bleek tijdens de digitale rondgang. Net 

voor de lock-down lanceerden we de ambitie “Slimmer in verbinding naar beter 

resultaat”. Daar staan we als PKBN voor. 

 

Onder aan de streep hadden de meesten van ons zeker wel een beter resultaat 

in 2020. Nu nog slimmer en vooral ook, samen. In dialoog met de 

opdrachtgever en in samenwerking in de keten. Een beter resultaat voor 

iedereen dus. 

 

Kortom, terug naar 2019 gaat nog meer mooie kansen geven. En onze 

participanten zien PKBN nog steeds als een van de platforms om die kansen 

ook daadwerkelijk te creëren én te benutten. 

En dan is het best wel even fijn om precies te weten wat van de ACM nu wel en 
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niet mag bij ketensamenwerking. Het webinar op 20 mei in samenwerking met 

de Leercirkel RGS bood daarin een prachtig praktisch handvat. Meer daarover 

verderop in dit nummer. 

  

Nu nog even de bouwvak over en dan gaan we ervoor; volle kracht samen 

weer vooruit. 

Fijne vakantie en tot gauw! 

  

Hartelijke groet, 

Robert 

   
 

 

Participantenbijeenkomst van 20 mei 

 

Verleden week donderdag 20 mei werd een korte digitale bijeenkomst 

gehouden van de participanten van PKBN. Dit voorafgaande aan het webinar 

over “resultaatgericht werken en mededinging”, waarover later in deze 

Nieuwsbrief meer. 

 

In de participantenvergadering werd stilgestaan bij de vraag: “hoe verder met 

PKBN?”; dit naar aanleiding van een rapport dat Levien de Jager opmaakte van 

een drietal sessies met bestuur en enkele andere participanten van PKBN 

waarin deze vraag centraal stond. We hadden de 20ste mei maar een half uurtje 
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en dat was duidelijk te krap; er ontstond een levendige discussie (voor zover 

digitaal mogelijk). De meeste insprekers hadden een gemeenschappelijk 

gevoel; in het ledenbestand worden de woningbouwcorporaties node gemist. 

Slechts Accolade en de Huismeesters zijn van de partij. Voorheen waren meer 

opdrachtgevers participant; in de bijeenkomsten werden ze echter te veel 

benaderd door opdrachtnemende participanten, waardoor het karakter van 

kennisvereniging verloren dreigde te gaan. De eerste opdracht aan het bestuur 

is dan ook om deze groep bij PKBN te halen. Want de behoefte aan een 

netwerkclub waar kennis wordt gedeeld is groot. Maar dan moet wel de hele 

keten zoveel mogelijk zijn vertegenwoordigd. 

 

Voorgesteld wordt zodra dit weer mogelijk is een bijeenkomst te beleggen 

waarbij elke participant één opdrachtgever meebrengt, om op deze manier 

deze groep er weer bij te betrekken. In zo’n bijeenkomst kan bijvoorbeeld de 

problematiek aan de orde komen, waarmee opdrachtgevers momenteel 

worstelen. Verder werd gesuggereerd in goed contact te blijven met 

Pioneering, waar goede initiatieven worden ontplooid. Of om een bepaald 

project op poten te zetten waaraan meerdere participanten deel nemen om op 

deze wijze kennis te vergaren en te delen. 

 

Dus samengevat is de conclusie: er is behoefte aan PKBN als vereniging waar 

kennis wordt gedeeld; zorg er echter wel voor dat opdrachtgevers deel van 

PKBN gaan uitmaken. 
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Blog Martijn Huizenga 
 

Het leuke van mijn werk als adviseur op het gebied van vastgoedprocessen is 

dat ik bij zoveel verschillende opdrachtgevers over de vloer kom. Bij 

zorginstellingen, woningcorporaties, onderhoudsbedrijven , schoolbesturen en 

gemeenten. Maar ook bij beleggers en bouwbedrijven. 

En ze zijn allemaal op zoek naar het optimaliseren van hun bedrijfsvoering. 

Bijvoorbeeld door de verbetering van hun vastgoedsturing en optimaliseren van 

de organisatie van onderhoudsprocessen. Of met het verbeteren  van de 

continuïteit en daarmee efficiëntie van het bedrijf. 

 

Het uiteindelijke doel is bij allen hetzelfde; een model en proces dat optimaal 

aansluit bij de organisatie en bedrijfsdoelstellingen. Niet alleen voor nu, maar 

ook voor de lange termijn. 

 

Daar over nadenken met deskundige marktpartijen en partijen die jou als 

organisatie beter kunnen maken leidt tot optimalisatie. Want alleen ga je 

wellicht sneller, samen kom je toch verder. 

Vergeet daarbij echter niet dat je het niet doet om er louter zelf beter van te 

worden maar dat ook de belangen van de andere ketenpartners optimaal 

moeten worden ingevuld in de ketensamenwerking. Indien er echt sprake is 

van gedeelde belangen en er in de samenwerking sprake is van SAMEN 



6

 

zoeken naar het beste voor beide organisaties, zal er pas een duurzame en 

fijne samenwerking ontstaan. 

 

In de afgelopen jaren heb ik mogen participeren in enkele 

ketensamenwerkingen waarbij de vorm ketensamenwerking voor zowel 

opdrachtgever als (de meeste) uitvoerende partners grotendeels of helemaal 

nieuw was. Het is best verfrissend als je dan met onbevooroordeelde partijen 

vanaf de start gaat samenwerken. Voor een opdrachtgever is het soms best 

spannend om regie te voeren, maar ook om los te laten. Uitdagend  voor 

uitvoerende partijen en leveranciers waar een grote inbreng in de plan- en 

scenariovorming wordt verwacht. En dan moet men ook nog eens rekening 

houden met de belangen en expertise onderling. Dat geeft zeker de nodige 

gezonde spanningen, maar is heel leerzaam voor alle partijen. 

 

Iedere keer weer is na de planvorming en uitvoering de conclusie dat deze 

vorm van samenwerking zorgt voor  een optimaal resultaat en een plezierig en 

efficiënt (uitvoerings)proces. Voor alle partijen in de keten. Niets voor niets 

blijven die ketens vaak in volgende projecten ook samen optrekken. 

 

De kern van dit verhaal is dat ketensamenwerking of vergelijkbare manieren 

van samenwerking optimaal renderen en duurzaam zijn als er 

onbevooroordeeld en zonder een te groot ego wordt samengewerkt. En 

ervaring in ketensamenwerking speelt daarin echt een ondergeschikte rol. 

Neem de onervaren partner mee in de samenwerking. Dan zal blijken dat bijna 

iedere vastgoedpartner een goede ketenpartner kan zijn. Als je maar echt wilt 

samenwerken. 
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Webinar “Samenwerken binnen de kaders van mededinging 

ACM” 

  

Op 20 mei werd een seminar gehouden over bovenstaand onderwerp. Yvonne 

Maasdam en Misha Lutje Beerenbroek, beide juristen met een langjarige 

expertise op het gebied van de mededingingsregels van de Autoriteit 

Consument en Markt legden uit wat wel en niet is toegestaan bij het aangaan 

van contracten op basis van Resultaatgericht samenwerken. Ze werden daarbij 

bijgestaan door Marijn Huijbers, een jurist die met de dagelijkse praktijk van 

onderhoudscontracten te maken heeft. 

Wat absoluut verboden is: 

*   Aanbestedingsafspraken maken tussen concurrenten (bid rigging) 

*   Prijzen afstemmen of prijsinformatie uitwisselen tussen concurrenten 

*   Werken of gebieden verdelen tussen concurrenten 

*   Concurrentiegevoelige informatie uitwisselen 

 

Dit alles geldt voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Zo mag een 

opdrachtgever niet bekend maken welke opdrachtnemers is gevraagd in te 

schrijven en dient deze meervoudig te selecteren. Opdrachtnemers mogen 

geen vooroverleg voeren en geen onderlinge aanbestedingsafspraken maken. 

Het werd een levendig symposium, waar veel praktische voorbeelden werden 

aangehaald (soms uit de dagelijkse praktijk) die bij nadere beschouwing niet 

geheel aan de regels van ACM voldoen. 
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De gebruikte sheets vindt men hier:  

https://www.dropbox.com/s/i5atus57b6s20fu/Presentatie-Gedragscode-

Mededinging-20%20mei-2021%20%281%29.pdf?dl=0  
 

 

   

 

Het bestuur van PKBN wenst u allen een mooie zomer toe; vol ontspanning en 

inspiratie voor de tijden erna (terug naar 2019). 

 

De volgende Nieuwsbrief kunt u verwachten op woensdag 25 augustus 2021. 

   
 

 

   

Copyright © Platform Ketensamenwerking Bouwkolom Noord-Nederland;. Alle rechten voorbehouden. 

 

Ons algemene e-mailadres is: 

info@pkbn.nl 

 

Wilt u de wijze waarop u deze nieuwsbrief ontvangt wijzigen? Update uw gegevens of meld u af. 
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