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Abstract

This study explores the (strategic) drivers for cooperation in the Dutch construction industry with special focus on the role of innovation. Furthermore the
research examines what influence these drivers have on cooperation forms and
the size of the cooperation portfolio of organisations.
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Voorwoord

Voor u ligt het afstudeerrapport dat is geschreven ter afsluiting van mijn studie
Technische Bedrijfskunde onder de vakgroep Organisation Science and
Marketing. Dit afstudeerrapport komt mede voort uit een opdracht van Twynstra Gudde waar een aantal adviseurs bezig is met het ontwikkelen van het
onderwerp 'Organiseren tussen Organisaties ·. Dit rapport brengt onder meer de
inzichten over dit onderwerp naar voren uit de bouwsector. Mede door de
relevantie en uit persoonlijke interesse is het onderwerp innovatie hierbij
betrokken. Dit rapport is dan ook lczerswaardig voor iedereen die interesse
heeft in samenwerken. innovatie en/ of de bouwsector.
Ik ben zeer verheugd dat ik de kans heb gekregen om bij te dragen in het verder
ontwikkelen van dit onderwerp en wil dan ook graag Edwin Kaats en Wilfrid
Opheij bedanken voor hun begeleiding vanuit Twynstra Gudde. Vooral hct
enthousiasme waarmee zij over het onderwerp 'samenwerken• spreken hceft
mij erg gcholpcn om mij hierin te verdiepen en tot dit resultaat te komen.
Tevens wil ik de begeleiding vanuit de Technische Universitcit Eindhoven.
Geert Duysters en Victor Gilsing. bedanken voor de bijgedragcn expertise en
kritische aandachtspunten. Als laatste wil ik mijn naaste familie en vrienden
bedanken voor de steun tijdens mijn studie en het afstudcertraject.
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Inleiding
Samenwerken is een begrip <lat in vele organisaties een rol speelt. De laatste
jaren lijkt het in een stroomversnelling geraakt te zijn en is het veelbesproken
in het bedrijfsleven. Dat samenwerken als een kunde gezien moet warden blijkt
ook onder andere uit de wetenschappelijke literatuur waarin het sinds begin
jaren negentig veel aandacht krijgt. Twynstra Gudde is een organisatieadvies
bureau dat onder andere bezig is met het professionaliseren van samenwerken.
Er Z\jn al verschillende concepten ontwikkeld en men wil <lit nu verder uitwerken door onder andere te onderzoeken hoe samenwerken zich nu in een
bepaalde sector manifesteert. Dit wordt mede gedaan door middel van een
promotieonderzoek van een tweetal adviseurs. waar men specifiek wil onderzoeken hoe bestuurders van organisaties positie kiezen in het samenwerkingsspel en dan we! in de sectoren bouw en zorg. Dit onderzoek zal hier aan
bijdragen door inzicht te geven hoe samenwerken een rol speelt in de sector
bouw en welke aandachtpunten en ontwikkelingen er zijn.
Uit een orienterend onderzoek bleek verder <lat innovatie een relevant onderwerp is ten opzichte van samenwerken. Zo kunnen bijvoorbeeld technologieen
door middel van samcnwerken beter of sneller gecombineerd worden. Omdat
innovatie ook een specifieke rol lijkt te spelen in de bouwsector (zo lijkt
innovatie nog niet hoog op de agenda te staan bij bestuurders) en door mijn
persoonlijke interesse wordt ook innovatie in <lit onderzoek behandeld en dan
ook specifiek voor de bouwsector. De uiteindelijke vraagstelling die hieruit
voortgekomen is, is de volgende:

Welke strategische drijfi,eren kunnen bestuurders hebben bij het aangaan van
samenwerkingsrelaties in de bouwsector en in welke mate speelt innovatie
hierbij een rol en welke invloed lzee.ft dit op het aantal en type van samenwerkingsrelaties?
Hoe deze vraag precies tot stand is gekomen wordt duidelijk in hoofdstuk 2,
waar de aanleiding en probleemgebieden besproken worden. De onderzoeksvraag is zowel theoretisch als empirisch onderzocht in <lit onderzoek waarvan
de omschrijving van de aanpak le vinden is in hoofdstuk 3. gevolgd door de
relevante theorie in hoofdstuk 4. Hier wordt onder andere samenwerken en
innovatie uitgewerkt met de relevante aspecten en ontwikkelingen ervan in de
bouwsector. Er wordt ook een theoretisch framework in opgesteld met hypotheses die getoetst worden in het empirische gedeelte waarvan de resultaten
opgcnomen zijn in hoofdstuk 5. Hct empirische gedeelte bestaat grotendeels uit
resultaten van een opgestelde vragenlijst die is ingevuld door 68 bestuurders uit
de bouwsector. Uiteindelijk worden aan de hand van de resultaten conclusies
en aanbevelingen gedaan die te vinden zijn in hoofdstuk 6. Voordat er begonnen wordt met de verdere beschrijving van de aanleiding van het probleem en
de probleemanalyse zal begonnen worden met een korte beschrijving van
Twynstra Gudde en de denkwijzen van Twynstra Gudde over samenwerken.
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1

Bedrijfsbeschrijving

Dit afstudeeronderzoek vond plaats bij Twynstra Gudde. waar men onder
andere bezig is met bet professionaliseren van samenwerken tussen organisaties. waar ook dit onderzoek aan zal bijdragen. Daarom zal in dit hoofdstuk een
korte beschrijving gegeven worden over Twynstra Gudde. met daarbij een
beschrijving hoe samenwerken gezien wordt binnen Twynstra Gudde.

1.1

Twynstra Godde
Twynstra Gudde (TG) is een onafhankelijke organisatie adviesbureau dat ruim
40 jaar resultaat gericht adviseert en management functies vervult. De missie
wordt als volgt geformuleerd: Twynstra Gudde is een ona.fhankelijk en toonaangevend organisatieadviesbureau van organisalieadviseurs en managers.
Wij zetten ems in voor het succes van onze opdrachlgevers. Dal doen we door
hen in een duurzame relatie te he/pen het besle uit hun organisatie le ha/en,
hun kansen le benutten en hun ideeen in praktijk le brengen. Complexe vraagslukken van on::.e opdrachlgevers willen wij graag samen met hen vertalen in
succesvolle oplossingen. (Website Twynstra Gudde)
Een verdere eigenschap van TO is dat bet een netwerkorganisatie is waarbinnen samenwerking en kennisuitwisseling tussen diverse adviesgroepen en BV's
wordt gestimuleerd. TO excelleert in opdrachten die uniek en/ of complex zijn
en een integrale veranderkundige aanpak vragen. Dit komt onder andere tot
uitdrukking in de open cultuur van de ondememing. Een ander belangrijk punt
is dat TO eigendom is van de medewerkers. Elke medewerker kan certificaten
van aandelen aanschaffen. Deze participatie geeft medewerkers een extra
binding met de ondememing.
In 2004 had TO een omzet van 48 miljoen euro en dit werd behaald met 425
medewerkers, waarvan 310 adviseurs. TO onderscheidt een aantal markten
waarin zij opereren. waarvan zorg. overheid en ruimtclijke ontwikkeling de
grootste zijn.
TO biedt deze markten verschillende diensten aan waarbij de meeste onder de
vier kemcompetenties vallen. namelijk veranderkunde. organisatiekunde.
project- en programmamanagement en samenwerken. Dit onderzoek heeft de
meeste affiniteit met de kemcompetentie samenwerken. De hoofddoelen die
gesteld worden door TO voor de kemcompetentie samenwerken zijn:
• zicht hebben op de randvoorwaarden voor een effectieve samenwerking tussen mensen en organisaties
• vermogen om vitale samenwerkingsrelaties te organiseren en besturen
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1.2

vaardig in het vergroten van het vermogen tot samenwerken van individuen en organisaties

Twynstra Gudde over samenwerken
Er zijn een aantal adviseurs bezig met het ontwikkelen van deze kemcompetentie. Het onderwerp is dan ook nog relatief k:lein binnen TG. Dit is vooral te zien
aan het aantal adviseurs dat specifiek gericht bezig is met samenwerken. In
totaal zijn er drie adviseurs bezig met het ontwikkelen van het onderwerp
organiseren tussen organisaties. Uiteraard hebben veel disciplines wel raakvlakken met het onderwerp, zoals projectmanagement. risicomanagement of
contracting. Organiseren tussen organisaties is dan ook nog volop in ontwikkeling bij TG en dit heeft geleid tot een aantal denkwijzen en concepten. Uiteindclijk heeft dit geleid tot het boek 'Organiseren tussen organisaties' waarin de
gevondcn denkwijzen bcschreven staan. Het doe] van dit boek was om bestuurlijke, hruikbare en hanteerbare handvatten tc geven aan managers voor het
succcsvol initieren en onderhouden van samenwerkingsrelaties.
TG definieert vcrder samenwcrken als volgt: Organiseren tussen organisaties
is een vorm van samenwerken waarbij autonome organisaties ertoe overgaan
duurzame a.fspraken te maken om zo de/en van het werk op elkaar a.f te stemmen. Dit leidt tot een diversiteit aan samenwerkingsrelaties die een duurzame
intentie hebben, maar we/ eindig zijn.
Samenwerken is een ruim begrip en ook in de literatuur komen veel verschillende beschrijvingen voor en warden sommige termen door elkaar heen
gebruikt, zoals de Engelse term 'AIIiance.' In dit onderzoek zal daarom de
definitie gebruikt warden, zoals hij hierboven beschreven staat. TG vindt
verder dat professioneel samenwerken gekenmerkt wordt doordat het organisaties samenbrengt onder een gezamenlijke doelstelling. Dit kunnen verschillende doelstellingen zijn, zoals risico's delen. vaardigheden combineren, kwaliteit
verbeteren of het verhogen van de innovatiekracht.
Een succesvolle samenwerking wordt binnen TG gezien als het kiezen van de
juiste positie en de juiste vorm met medewerkers die over passende vaardigheden beschikken. Verder speelt samenwerken volgens TG op drie niveaus af.
namelijk op groeps-, relatie- en organisatieniveau. Op groepsniveau worden
vooral de denkwijzen beschreven die aangeven dat organisaties steeds vaker in
netwerken opercren en dus moeten acteren en dus positie moeten kiezen binnen
de groep. Tusscn twee of meerdere organisaties die samenwerken is een relatie
opgebouwd die op vcrschillende manieren getypeerd kunnen warden en als
laatste moet de organisatie verschillende samenwerkingsvaardigheden bezitten
om het spel goed te kunnen spelen.
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Promovendi
Nadat dit onderzoek afgerond was hebben twee adviseurs besloten om het
onderwerp verder uit te diepen en we! in de vorm van een promotieonderzoek.
Het doe] van dit promotieonderzoek is om verder voort te bouwen op het boek
'Organiseren tussen organisaties'. Het gaat hierbij om te onderzoeken in
hoeverre het fenomeen 'organiseren tussen organisaties' bij bestuurders op de
agenda staat en beleefd wordt. Waarom gaan bestuurders al dan niet samenwerkingsrelaties aan? Het doe! van dit onderzoek is het verkrijgen van meer
inzicht in de argumenten, motieven en drijfveren van bestuurders om al dan
niet samenwerkingsrelaties aan te gaan.
De bestuurder is belangri_jk voor samenwerken. omdat deze mede invloed heeft
op het keuzeproces en positie kiest in het samenwerkingsproces. Met positie
kiezen wordt bijvoorbeeld bedoeld het positie kiezen binnen de groep en de
keten. en het kiezen voor grootte of voor niches. De promotoren willen vooral
zich in het onderzock focussen op de bestuurder. Het gaat dan niet alleen om
de functie als functionaris. maar ook om de mens die de functie vervult.
Dit afstudeeronderzoek zal met de verkregen inzichten bijdragen aan dit
promotieonderzoek. Zo zal er meer inzicht verkregen warden in welke motieven bestuurders kunnen hebben en welke type of vormen van samenwerken zi_j
daarbij kunnen kiezen. Verder zal er onder meer duidelijk warden hoe zi_j zich
met samenwerken zouden kunnen positioneren en of ook sociale aspecten een
rol kunnen spelen. Dit kunnen de promotoren dan onder andere gebruiken door
met meer kennis over samenwerken met de bestuurders uit de sector aan tafel
te gaan. Meer informatie over de plaats van dit onderzoek ten opzichte van het
promotieonderzoek is te vinden in de volgende sectie.
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2

Vraagstelling

ln dit hoofdstuk zal de vraagstelling van het onderzoek beschreven worden.
Voorafgaand zal eerst de aanleiding voor het onderzoek uiteengezet worden.
met daaropvolgend het proces van initiele vraagstelling tot opdrachtformulering.

2.1

Aanleiding
Onder de aanleiding valt ten eerste het belang van samenwerken tussen
organisaties, dit zal eerst omschreven worden. Vervolgens zal omschreven
worden waarom dit van belang is voor de bouwsector en waarom innovatie ook
een belangrijke rol hierin kan spelen. Verder zal beschreven worden waarom
dit onderzoek interessant is voor Twynstra Gudde en welk belang zij hebben
voor het verkrijgen van meer inzicht in samenwerken in de bouwsector.

2.1. l

Samenwerken tussen organisaties
Samenwerken tussen organisaties wordt een steeds belangrijker onderwerp. In
de wetenschappelijke literatuur is het onderwerp sinds begin jaren negentig al
veel onderzocht, vooral met nadruk op allianties en strategische allianties. Zie
bijvoorbeeld de onderzoeken van. Hamel, Doz & Prahalad (] 989), Spekman. et
al ( 1996), Child & Faulkner ( 1998) en Duysters. et al ( 1999). Het bedrijfsleven
hield zich echter niet veel bezig met het onderwerp. Maar het aantal samenwerkingsrelaties is sinds eind jaren tachtig erg gestegen en het is nog altijd
stijgende (zie figuur 1). De gedachte is dan ook dat allianties een steeds groter
aandeel in de marktwaarde van ondernemingen gaan krijgen (zie figuur 2).
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Figuur I: Groei van strategische allianties (Bron: Duysters, et al. 1999)
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Figuur 2: Gedeelte van de marktwaarde van ondememingen. dat bcpaald wordt
door allianties (Bron: de Man & Duysters. 2003)
Echter is het opvallend dat ondanks dat het aantal samenwerkingsrclaties aan
populariteit wint, de faalkans van de samenwerkingsrelaties hoog is. Uit
verschillende studies (Kale, et al. (2002). Duystcrs (1999)) bli_jkt dat gemiddeld
ongcveer 40 tot 60 % van de allianties faalt. Redenen die hiervoor genoemd
worden is dater niet aan de verwachtingen van de samenwerking wordt
voldaan of dat doelstellingen niet gehaald worden. Mede door de hoge faalkans
van samenwerkingsrelaties is er steeds meer vraag naar onderzoek op dit
gebied
TG is hier onder andere op in gaan spelen en is dan ook begonnen met het
ontwikkelen van kennis en vaardigheden op samenwerkingsgebied. Men
constateerde onder meer dat het bedrijfsleven behoefte zou kunnen hebben aan
deze vaardigheden. TG is dan ook verschillende factoren tegengekomen die
zorgen voor een hoge faalkans. Zo geeft TG een aantal voorbeelden van
uitspraken waarom de faalkans hoog is: 'sleutelfiguren gedoogden de samenwerking, maar geloofden niet echt in de meerwaarde van de samenwerking.'
Of 'hoewel wi_j er zelf geen last van hebben, leken we voor onze partners
ongeorganiseerd en los zand.' Mede door dit soort problemen is men bi_j TG
begonnen met hct ontwikkelen van "organiseren tussen organisaties' om zo
klantcn extra waarde te kunnen aanbieden ter aanvulling van de competenties
die ze al hezitten. zoals bi_jvoorbeeld organisatieontwikkeling of veranderkunde.

2. 1.2

Ontwikkelingen bouw
Dit onderzock richt zich voornameli_jk op de bouwsector. Hier zal nader
verklaart worden waarom de bouwsector interessant is. wat betreft samenwerken. De bouwsector wordt over bet algemeen als 'star' gezien en men doet veel
processen op automatisme. De sector is echter altijd gedwongen tot samenwerken. Zo is een heel project nooit door een partij uit te voeren. Deze samenwerkingsrelaties worden vooral gekenmerkt door ad-hoc relaties. Bij elk project
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wordt er weer een ander team samengesteld. Er wordt vaak op de traditionelc
manier samengewerkt waarbij er een duidelijke opdrachtgever I opdrachtnemer scheiding is te zien. Deze scheiding komt vooral voort doordat er gericht
wordt op kostprijs. De opdrachtgever stelt bepaalde eisen, waar vervolgens een
bouwer voor gekozen wordt op basis van de laagste prijs en hierbij richt de
bouwer zich vooral op efficiency. Hierdoor is de focus van de bouwer niet echt
klantgericht en wordt er niet structureel gekeken naar hoe er verbeteringen of
ontwikkelingen in producten / processen kunnen worden aangebracht.
De bouwsector is een redelijk grote sector. Uit cijfers van de websites van het
CBS en Bouwend Nederland blijkt dat de bouwsector op dit moment sterk
groeiende is en met een totale omzet van 50 miljard euro is de sector zeker een
grote markt. Het representeert zo'n 11 % van de totale Nederlandse productie.
Hierdoor is de bouwsector ook een goede markt voor TG (zie ook figuur 3 ).
TG heeft al vecl klanten in de bouwsector met vooral projcctmanagement en
gebiedsontwikkeling opdrachten. Hierdoor heeft het tal van relaties in de sector
en is er potentieel om ook met andere diensten, zoals samenwcrken de sector te
bedienen .
•

Ruimteli_ike ontwikkeling (18%)
RIJf;sovert1el(j Cl 1:lo/cJ

■

Zotg (13%)

Ill Lokale O,,erheid (11%)
Bedrijf8leven (14%)
Financiee dienstverleninci (1 (%)

■ Veiligheicl (4%)
■

V\lerk & hkornen (-l%)

Figuur 3: Omzet per markt (bron: website TG)

2.1.3

lnnovatie
Naast samenwerken wordt ook in dit onderzoek innovatie onderzocht mcde
door de relevantie dit het met samenwerken kan hcbben. Hct probleemgebied
innovatie in dcze context zal hier verder wordcn tocgclicht. Het ontwikkelen
van nieuwe producten en het op de markt brengen hiervan wordt ook we]
innovatie gcnoemd. De innovaticgraad wordt in de bouw als redelijk laag
ervaren en dit wordt ook deels aangeschreven door het 'traditionele' denkcn. Er
zijn cchter ontwikkelingen gaande waarbij partijen mecr integraal samenwerken en men ook meer gaat kijken naar hoe de kwaliteit verbeterd kan worden.
Dit lcgt dan ook weer extra nadruk op de besturing van samenwerkingsrelaties.
Een voorbeeld hiervan is het plan om gevangenissen niet meer als traditioneel
op te leveren met een opdrachtgever - opdrachtnemer constructie. In plaats
hiervan wordt er ecn consortium opgericht waarbij bijvoorbeeld zowel de bouw
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onderneming (bijv. Hei_jmans) als de exploitant (in dit geval Securicor) in
betrokken zijn. Ook zijn er andere vormen bekend. zoals de Publiek - private samenwerking (PPS). waarbij ook de overheid bij betrokken is. Het belangri_jkste van deze vormen van samenwerken is dater een grote mate van geli_jkwaardigheid tussen de partijen bestaat. Hierdoor moeten de betreffende partijen ook
weer op een andere manier naar de samenwerking kijken en hebben hier ook
weer nieuwe vaardigheden voor nodig. Deze nieuwe vormen van samenwerken
zouden kunnen zorgen voor meer klant gerichtheid en daardoor ook voor meer
ontwikkeling en innovatie. De bouw onderneming heeft er namelijk direct
belang bij dat de kwaliteit zo goed mogelijk is. om zo de exploitatie opbrengsten te vcrhogen.
Samenwerken blijkt dan ook nauw gerelatecrd te zijn aan innovatie. Zo komt
het in andere sectoren al veel voor dat samenwerkingsrelaties worden gebruikt
om meer innovatie tc bchalen. Voorbeelden hiervan zijn gezamenli_jke Research & Development activiteiten. voor hct behalen van kennis en productontwikkeling. Maar er wordt ook samengewcrkt om een producten te implementeren, wat ook een onderdeel van innovatie is. Gedacht kan worden aan het
samenwerken voor het binnentreden van een bepaalde markt. Dat samenwerken voor innovatie zeer succesvol kan zijn blijkt we] uit de volgende voorbeelden: Sony- Ericsson (Mobiele tele_fonie) of Heineken - Krups (Beertender).
Maar ook de bouwsector komt soms in het nieuws met verregaande samenwerkingsvormen die aan innovatie gerelateerd zijn. Bijvoorbeeld de samenwerking
tussen BAM. Ballast Nedam. Siemens en ABN Amro voor het ontwikkelen
van een nieuw hogcsnelheidstransportmiddel.
Het blijkt dus dat innovatie een zeer belangri_jke rol kan spelen in de bouwsector en gerelateerd kan zijn aan samenwerken. Doordat partijen complementair
aan elkaar zijn. zijn ze in staat om kennis en vaardigheden te bundelen om zo te
kunnen innoveren.

2.1.4

Promotieonder:zoek

Mede door de factoren die hierboven geschetst zijn. de interessante vraagstukken die hieruit volgen en door de toegenomen populariteit van het onderwerp
samenwerken. hebhen een tweetal adviseurs van Twynstra Gudde een promotieonderzoek opgezet om een aantal vragen omtrent organiseren tussen organisaties te heantwoorden. Dit ondcrzoek zal daarin onder andere een hijdragc aan
levcren. Hier zal mcer ingcgaan worden op wclke doelstelling de promovendi
voor ogen hebbcn en de relcvantie met dit onderzoek.
De adviseurs hebben het volgende onderzoeksdoel geformuleerd: 'Het verkrijgen van mcer inzicht in de mate waarin en de wijze waarop bestuurders van
organisaties positie kiezen in het samenwerkingsspel. · De sectoren waarin dit
onderzocht zal gaan worden zijn de gehouwde omgeving en de zorg. Deze zijn
gckozen, omdat in deze sectoren organisaties samenwerken vooral zien als
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incidentele oplossing of een structureel instrument. Om de vraag te beantwoorden zullen een aantal deelvragen beantwoord worden. Deze zijn weergegeven
in figuur 4.
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Figuur 4: Onderzoeksfasering en onderzoeksvragen promotieonderzoek

Als tweede stap zit er in het onderzoek een sectororientatie. De onderzoekers
zi_jn van mening dat de aanpak een aanvullende verkenning van het thema
nodig heeft in de genoemde sectoren als voorbereiding voor de diepteinterviews. Het gaat dan niet alleen om theoretische verkenning, maar ook om
praktische verkenning waarin in hoofdli_jnen de volgende vragen centraal staan:
•
•

Welke samenwerkingsrelaties, samenwerkingsverbanden spelen in de
genoemde sectoren?
Welke argumenten / overwegingen hanteren bestuurders bi_j Organiseren tussen organisaties? Wat zijn de thcma, sen dilemma's?

Er is voor gekozen om deze fase te verdiepen in de vorm van twee afstudeeropdrachten, waarvan een opdracht zieh op de gehouwde omgeving zal richten
en een op de zorg. Dit onderzoek zal het onderwerp in de gebouwde omgeving
behandelen. De bovenstaande vragen gaven dan ook de initiele vraagstelling
van dit onderzoek aan. Deze is verder uitgewerkt, waarvan de uitwerking le
vinden is in de volgende sectie.
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2.2

Probleemstelling
In deze sectie zal de probleemstelling uitgewerkt worden. waarin het probleemgebied. atbakening. doelstelling en de uiteindelijke onderzoeksvraag
geformuleerd worden. Deze onderzoeksvraag is verder onderverdeeld in een
aantal deelvragen.

2.2.1

Probleemgebieden
De probleemgebieden die aan de orde zijn in dit onderzoek vallen onder
samenwerken, innovatic en de bouwsector. Naar samenwerken is al veel
onderzoek gedaan. alleen specificeert veel onderzoek zich op een bepaald type
van samenwerken. zoals bijvoorheeld op uithestedingrelaties of supplierrelaties en is er veel onderzoek gedaan naar strategische allianties. Dit onderzoek richt zich niet op een hepaald type samenwerkingsrelatie en neemt het
hegrip samenwerken heel ruim. zoals ook uit de definitie hlijkt uit hoofdstuk I.
Wei moet erhij gezegd worden dat fusies niet als samenwerken wordcn
getypeerd in dit onderzoek en dus ook buiten het ondcrzoek vallen.
Bij samenwerken kunnen verschillende onderzocken gedaan worden in
verschillende fases van het samenwerkingstraject. Het hele samenwerkingsproces is hij benadering in vijf fasen in te delen. namelijk initiatie. partner selectie,
set-up, realisatie en evaluatie. Dit is weergegeven in figuur 5. aangepast uit
Marxt & Link (2002).

Partner Selection
ts

~ = Go-operation process

Set-Up

.r"'

~ = Miiestone with risk and
__
chance rnanagernent-ac11v1t1e;,
Figuur 5: Het samenwerkingsproces (Bron: Marxt & Link. 2002)

In de initiatiefase gaat het er vooral om de strategische keuze van de ondememing of een bepaald doe! behaald moet worden door middel van samenwerken
of dat het doe! bereikt moet worden met eigen middelen. In de partner selectie
fase wordt gekeken welke partner het heste past hij een eventuele samenwcr-
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king. Het gaat hier niet alleen om wat de partner strategisch te bieden heel't en
wat voor competenties het heeft, maar ook om de culturele fit. Ook moet er
gekeken worden of de partner past bij de gestelde doelen en of er we! een echte
win-win situatie is.
In de set-up wordt de samenwerking verder uitgewerkt, zoals de vorm van de
samenwerking en de financiering. Hier wordt als het ware de inrichting van de
samenwerking bepaald. In de realisatie fase vallen vooral de bedrijfsprocessen.
zoals projectmanagement. Belangrijk hierbij is ook <lat er steun van het
management blijft bestaan. Uiteindelijk wordt de samenwerking geevalueerd
en wordt gekeken of het beeindigd wordt of <lat er opnieuw doelen worden
gesteld. In het laatste geval begint het hele traject weer van voor af aan. (Marxt
& Link. 2002)
De focus van dit onderzoek ligt vooral op het keuze- en motivatieproces van de
samenwerking. Dit zijn vooral de initiatie en partner selectie fase. Er wordt dus
vooral gekeken naar 'waarom' bestuurders gaan samenwerken. Verder wordt er
onderzocht in wat voor vormen en met welke partners er kan worden samengewcrkt. De specifiekc inrichting van de samenwerking en de realisatie vallen
dus buiten <lit onderzoek.
Buiten het probleemgebied samenwerken wordt ook innovatie in <lit onderzoek
meegenomen. Het onderwerp innovatie is gekozen omdat er aanwijzingen zijn
<lat er ecn relatie is met samenwerken en omdat er relatief nog weinig onderzoek is gedaan in de bouwsector naar innovatie. al lijkt het wel een belangrijk
en relevant onderwerp te zijn. Dit blijkt onder andere uit onderzoeken in andere
sectoren (o.a. Eisenhardt & Schoonhoven. 1996). Ook komt het begrip innovatie steeds vaker voor in publicaties en missies van ondememingen in de bouw.
Bij het onderzoek naar <lit gebied zal er vooral gekeken worden naar welke rol
innovatie in de strategie van de organisatie speelt. Er wordt dus niet gekeken
naar de output kant of ontwikkel productiviteit van ondememingen uit de
bouw.
Zoals al is aangegeven, spelen samenwerken en innovatie een interessante en
specifieke rol in de bouwsector, vandaar <lat ook voor deze sector is gekozen.
Verdcr lijkt hct erop <lat samenwerken zich op een bepaalde manier laat
afspelen in de bouwsector. Zo zijn er indicaties <lat samenwerken in de bouw
op de automatische pi loot gebeurd en <lat veel relaties op ad-hoc basis gebeuren. Er zijn indicaties <lat samenwerkingsrelaties in de bouw geprofessionaliseerd kunnen worden. Dit onderzoek zal ook trachten hier meer inzicht in te
geven. De bouwsector is een zeer ruim begrip. Een verdere afbakening van dit
begrip zal gegeven worden in de volgende sectie.
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2.2.2

Afbakening bouwsector

Een verdere afbakening is gemaakt in de houw sector. De houwsector kan
glohaal ingedeeld warden in twee categorieen. De Bouw en Utiliteitssector (B
& U). waar vooral woning-. kantoor- en utiliteitshouw onder vallen. en de
Grond Weg en Waterbouw (GWW). Er is voor gekozen om vooral het onderzoek te richten op de B & U sector. Er is hier voor gekozen. omdat ten eerste
de verscheidenheid van opdrachtgevers in deze sector grater is. In de GWW
sector zijn de meeste opdrachten van de overheid. Ten tweede lijkt het innovatie vraagstuk in de B & U sector beter tot zijn recht te komen. omdat erop lijkt
dat sommige organisatie meerwaarde voor de klant willen realiseren. zoals
sommige woningbouwcorporaties.

2.2.3

Doelstelling van het onderzoek
De doelstelling van het onderzoek is om ecn hijdrage te levcren aan hct
promotie onderzoek 'Waarom hestuurders al dan niet samenwerkingsrelatics
aangaan?' Voor dit onderzoek heeft de promotor diepte-interviews gepland met
hestuurders uit de bouwsector. Voordat deze interviews uitgevoerd kunnen
worden. moet er een goed heeld zijn over de ontwikkelingen van samenwcrken
in de bouwsector. Dit afstudeeronderzoek zal hierin bijdragcn en zal inzicht
geven in hoe samenwerken een rol speelt in de bouwsector en neemt hierbij
specifiek de aspecten motief, type. aantal en innovatie mee.

Een andere doelstelling van dit onderzoek is om een bijdrage te leveren aan de
wetenschap over samenwerken en dan specifiek in de bouw sector. Het pure
samenwerken is nog weinig onderzocht in de bouw en literatuur in de houw
over samenwerken gaat vaak over de vormen van samenwerken. maar niet over
het motivatieproces en de relevantie met innovatie.

2.2.4

De.finitieve opdrach(formulering
Na uitdieping van de bovenstaande probleemgebieden is een opdrachtformulering vastgesteld. De onderwcrpen sluiten aan bij de belangen van Twynstra
Gudde en hij het ondcrzoeksthema van de Technische Universiteit Eindhoven.
Cooperation strategies and structures within and between tec/znolog_v intensive
organizations. In samenspraak met Twynstra Gudde en de Technische Universiteit Eindhoven is de volgcnde vraagstelling opgesteld:

Welke strategische drijfveren kunnen bestuurders hebben bi) het aangaan van
samenwerkingsrelaties in de bouwsector en in welke mate speelt innovatie
hierbij een ro/ en welke invloed hee_ft dit op het aantal en type van samenwerkingsrelaties?
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2.2.5

Onderzaeks( deel)vragen
Omdat de vraagstelling enkele verschillende concepten omvat kunnen er een
aantal deelvragen warden opgesteld. Ten eerste zal er onderwcht warden
welke dri_jfveren organisaties kunnen hebben om te gaan samenwerken en
waaruit deze kunnen ontstaan. Zo zal er meer inzicht ontstaan in waarom
organisaties gaan samenwerken en het motivatieproces van samenwerken. Dit
zijn dan waarschijnlijk ook belangri_jke factoren voor de rol van de bestuurder
in het samenwerkingsproces en dit is dan ook een van de factoren die interessant is voor het promotieonderzoek. De volgende deelvraag kan hiervoor
warden opgesteld:
•

Wat voor motieven kunnen organisaties hebben bij het aangaan van
samenwerkingsrelaties in het algemeen en in de bouwsector specifiek
en in welke mate speelt innovatie hierhi_j een rol?

Er zal hij de dri_jfveren extra nadruk in dit onderz:oek gelegd worden op
innovatie. De gedachte is dat innovatie een helangrijke rol kan spelen in het
motivatieproces van samenwerken en dat dit onder andere voortkomt uit de
strategiebcpaling van de organisatie. In de houwsector li_jkt het er ook op dat
innovatic een specifieke rol speelt. De volgende deelvraag wordt hiervoor in
het onderzoek opgenomen:
•

Welke rol kan innovatie spelen in de strategie van organisaties (in de
bouwsector)?

Buiten het motivatieproces zal er ook gekeken warden naar welke vormen
samenwerken kan aannemen. Zo ontstaat er meer inzicht in de samenwerkingsrelaties in de bouwsector wat onder andere belangrijk is voor de beeldvorming
van hoe samenwerken zich nu manifestecrt in deze sector. Dit uit zich in de
volgende vraag:
•

Welke vormen kunnen samenwerkingsrelaties aannemen in het algemeen en in de bouwsector?

De laatste dcelvraag gaat specifick in op de vcrhanden tussen de hierhoven
gcnocmde onderwerpen. Het li_jkt er nameli_jk op dat deze onderwerpen invloed
op elkaar hebhen. Zie bi_jvoorheeld de omschrijving van het samenwerkingsproces in figuur 5. Met dcze laatstc vraag wordt dus als het ware een brug
geslagen tussen alle losse hesproken aspcctcn van samenwerken. Heeft bijvoorheeld innovatie invloed op het aantal samenwerkingsverbanden? De vraag
die hieruit volgt is:
•

Is er een verband tussen het aantal. motief. type (van samenwerkingsrelaties) en de prioriteit van innovatie in de strategie?

15/94

Twynstra Gudde

Dit onderzoek wcrd parallel uitgevoerd met een ander afstudeeronderzoek,
waar vooral de sociale aspecten van de bestuurder naar voren komen, Met dit
onderzoek is nauw samengewerkt en daarom zullen ook resultaten en inzichten
uit dat onderzoek worden meegenomen in dit onderzoek. Zo wordt er meer
duidelijk over aan de ene kant de strategische motieven en aan de andere kant
de sociale motieven van de bestuurder om samenwerkingsrelaties aan te gaan.
Een extra dee!vraag is daarom in dit onderzoek:
•

In welke mate spelen socialc aspecten van de hestuurder mee in het
besluitvormingsproces bij het aangaan van samenwerkingsrelaties?
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3

Gevolgde aanpak

In dit boofdstuk zal de gevolgde metbode van bet onderzoek uiteengezet
worden. die gebruikt is om bovenstaande vragen te beantwoorden. De opzet
van bet onderzoek is vooral in de vonn van een onderzoeksopdracbt. waarbij
zowel met tbeoretiscb als empiriscb onderzoek een antwoord op de hovenstaande vragen verkregen moet worden. Met behulp van Kempen & Keizer
(2000) is biervoor een structuur opgezet. Deze structuur is in vier fasen in te
delen. namclijk orientatiefase, analysefase. onderzoeksfase en evaluatiefase.
De fasen zullcn hieronder besproken worden.
Orientatiefase
In deze fase is georienteerd waar de opdracht over zal gaan. Vanuit de eerste
opdrachtformulering is een externe en interne verkenning uitgevoerd. Het doe]
van deze fase was om snel een inzicht le verkrijgen wat de belangrijkste
aspecten van deze onderwerpen waren en hoe hinnen TG hiermee werd
omgegaan. Voor de interne verkenning is er ten eerste gekeken naar hronnen
binnen TG. Dit betrof dan vooral publicaties over de houwsector en over
samenwerken. waaronder het boek 'Organi seren tussen organisaties'. wat een
van de voorlopers van dit onderzoek was. Verder zijn er met verschillende
mensen vanuit TG gesprekken gevoerd die vooral affiniteit hadden met de
bouwsector en/ of samenwerken. Voor de exteme verkenning zijn vooral
bronnen geraadpleegd die een goed overzicht gaven over de onderwerpen
samenwerken en de bouwsector. Dit was onder andere wetenschappelijke
literatuur, maar ook publicaties op internet en populaire magazines, zoals
Cobouw. De fase duurde ongeveer 3 weken en resulteerde uiteindelijk in de
eerste vraagstelling. Wat voor samenwerkingsvormen zijn er tussen organisaties in de gebouwde omgeving en wat ::,(jn de motieven en hoe kan dit een
bijdrage leveren aan meer innovatie in de betreftende sector.?
Analysefase
In deze fase werd uit de globale verkenning van de vorige fase een diepere
analyse uitgevoerd. De focus werd smaller en het startpunt van deze fase was
de vraagstelling uit de vorige fase en dit leverde de volgende opdrachtformulering op.
• Het in kaart brengen van de vormen van samenwcrkingsrelaties in de
bouw. met de daarbij hehorende motieven
• Het in kaart brengen hoe innovatie een rol speelt in de bouw sector en
bij welke partijen dit het meeste een rol speelt.
• De relatie leggen van samenwerkingsvormen in de bouw naar innovatie.
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Om deze drie aspecten le analyseren is vooral gebruik gemaakt van literatuuronderzoek. Hierbij is literatuur geraadpleegd over de onderwerpen innovatie en
samenwerken (allianties) en literatuur waarbij deze onderwerpen specifiek voor
de bouwsector behandeld werden. Over de onderwerpen innovatie en samenwerken was veel literatuur beschikbaar. echter kwamen deze onderwerpen
minder naar voren voor de bouwsector specifiek. Er was minder literatuur
hiervoor beschikbaar en een andere factor was dat de terminologie vaak afweek
van de algemene literatuur over samenwerken. Ook zijn in deze fase een aantal
gesprekken gevoerd met experts uit de bouw van TG. Het doe! van deze
gesprekken was onder andere om te achterhalen wat nu bij elke partij in de
bouw de belangrijkste ontwikkelingen zijn en tot wat voor samenwerkingsrelaties dit kon leiden. Hierbij had elke expert specifieke informatie over een
bepaalde soort partij.
Het resultaat van deze fase is het hoofdstuk literatuuronderzoek in dit rapport
wat ecn uitwerking is van de genoemde onderwerpen en met de verbanden
hiertussen. Dit is onder andere weergegeven in het opgesteldc model (Jiguur
14). Dit opgestelde model was ook gelijk de basis voor het vervolg van het
onderzoek.

Onderzoeksf'ase
Vervolgens is aan de hand van dit model de vraagstelling dieper onderzocht.
Nadat de theorie was opgesteld was het doe] van deze fase om de veronderstellingen / hypothesen de toetsen in de praktijk en om exploratief meer informatie
uit de bouwsector te behalen. Er is in deze fase ook een verdere afbakening
gemaakt van de bouwsector om zo een goede focus van het onderzoek te
verkrUgen. Er is gekozen om projectontwikkelaars. woningcorporaties en
aannemers / bouwondememingen verder te onderzoeken. Hier is voor gekozen
omdat deze partijen de spil in de bouwsector zijn. ingeval in de B & U sector.
Woningcorporaties en projectontwikkelaars zijn hier vaak opdrachtgever en
aannemers / bouwondememingen vaak de opdrachtnemer. Er wordt dan ook
verondersteld dat deze partijen een belangrijke invloed hebben op samenwerken en innovatie in de bouwsector.
Om le cmderzoeken hoe deze onderwerpen door deze partijen ervaren worden
is een vragenlijst afgcnomen aan bestuurders van deze organisaties. Er wordt
aangenomen dat de bestuurder een belangrijke invloed in samenwerken kan
hebben en dat deze ingeval kennis heeft over samenwerken in de organisatie.
De onderzoeksvorm van een vragenlijst is gekozen. omdat ten cerste cen breed
beeld van de bouwsector gewenst was en ten tweede er relaties onderzocht
werden. waar een kwantitatieve analyse voor nodig was. Yoor beide aspecten
is een relatief grote sample size gewenst. waardoor een vragenlijst in dit
onderzoek beter op zijn plaats was. dan interviews of een casestudie.
Omdat dit onderzoek parallel liep aan een afstudeeronderzoek over samenwerken in de zorgsector zijn beide onderzoeken in de vragenlijst opgenomen en is
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dezelfde vragenlijst in de bouw- en de zorgsector afgenomen. De onderwerpen
uit beide onderzoeken kunnen zo niet alleen gecombineerd worden. maar er
kan ook een vergelijking gemaakt worden tussen de resultaten van de zorg- en
de bouwsector en kunnen de relaties in beide sectoren getoetst worden. Een
verder beschrijving van de vragenlijst is te vinden in hoofdstuk 5.
De gegevens uit de vragenlijst zijn verder in deze fase geanalyseerd. Deze
analyse bestond uit een beschrijvend onderzoek en een kwantitatief onderzoek
naar de relaties tussen de hoofdonderwerpen. Bij elk gedeelte worden de
resultaten weerlegt in een discussie. De resultaten en discussie zijn beschreven
in hoofdstuk 5.

Evaluatie fase
Nadal in de resultaten van het empirische onderzoek opgestcld waren. zijn dcze
in deze fase gecvaluecrd. Aan de hand van de resultatcn zijn ten eerste conclusics getrokken. Dcze z~jn eerst per declvraag beschrcven. wat uiteindelijk
uitmondt in de conclusies van de onderzoeksvraag. Bovendicn is in deze fasc
onderzocht hoe de resultatcn nu gei°nterpreteerd moctcn wordcn door de
bouwsector en hoe TG de rcsultaten kan gebruiken voor het promotieonderzoek. Dit wordt uiteindelijk beschreven in een aantal aanbevelingen. Tot slot is
gekeken hoe de inzichten verkregen met dit onderzoek kunnen bijdragen aan
vervolgonderzoek en welkc kansen er liggen voor vervolgonderzoek. De
uitkomsten van deze fase staan beschreven in hoofdstuk 6.
De gehele gevolgde methodiek van dit onderzoek staat verder nog schematisch
weergegeven in figuur 6. Nadat nu een beschrijving is gegeven van de stappen
die in dit onderzoek doorlopen zijn, zal nu eerst de theorie beschreven worden,
wat dee] uitmaakte van de analysefase.
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Figuur 6: Onderzoeksmodel
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4

Samenwerken, Innovatie en de Bouwsector

Dit hoofdstuk bevat de uitkomsten van het literatuuronderzoek. Het literatuuronderzoek was hoofdzakelijk gericht op de drie hoofdonderwerpen, namelijk
samenwerken, innovatie en de behandeling van deze onderwerpen in de
bouwsector. Deze onderwerpen komen rechtstreeks uit de vraagstelling. Bij het
onderzoeken van de onderwerpen is we] van tevoren een afhakening gemaakt_
zoals ook al blijkt uit hoofdstuk 2. Bij samenwerken en innovatie word! vooral
naar het keuzeproces gekeken. Het onderzoek richt zich hier vooral op het
motief / doelstelling van de samenwerking en de keuze van het type (vorm) van
de samcnwcrking. Om eerst goed inzicht te verkrijgen wat de achterliggende
gedachten bij organisaties kunnen hebben om te gaan samenwerkcn zal in
sectie 4.1 begonnen worden met het uiteenzetten vanuit welke perspectieven,
organisaties naar samenwerken kunnen kijken en welke motieven hieruit
kunnen komen. Hier heeft ondcr andere ook de context van de onderneming
invloed op wat vervolgens ook besproken wordt. Factoren die in deze context
een rol kunnen spelen zijn de omgeving, de strategic van de organisatie en de
sociale positie van de bcstuurder. Er zal ook specifiek besproken worden wat
de relatie is tussen de strategie elemcnten en de motivatie om te gaan samenwerken. Ook de rol van innovatie in het motivatieproces zal hier al kort
geschetst worden.
Hoe innovatie verder precies een rol kan spelen wordt in sectic 4.2 behandeld.
Ook bij innovatie word! vooral naar het keuze proces gekeken. Er zal niet
gekeken worden hoe innovatief bedrijven precies zijn, maar er zal meer
gekekcn worden naar welke prioriteit innovatie heeft in de strategie en op
welke manier ondernemingen wensen ofkunnen innovercn. Ook zal er hier
aandacht zijn voor wat de relevantie is tussen innovatie en de intentie om te
gaan samenwerken. De ondernemingen die namelijk geheel kunnen innoveren
met eigcn middelen zijn zeer schaars en misschien zijn zc er we] hclemaal niet.
Er zal dus aandacht zijn voor wat nu de relatie kan zijn tussen samcnwcrken en
innovatie.
Naast het motivatieproces van samenwerken wordt er ook onderzocht welke
typen van relaties kunnen voorkomen en op welke manier het motivatieproces
hierop van invloed is. Met het bespreken van deze typen ontstaat er ecn beter
beeld hoe samenwerken zich onder andere kan uiten. In de bouwsector zegt het
type van de samenwerking vaak ook iets over de intentie van de samenwerking. Dit zal besprokcn worden in sectie 4.3. Uitcindelijk zullen alle aspecten
samengebracht worden in een theoretisch framework in sectie 4.4. Dit geeft als
het ware de bril weer op welke manier er in dit onderzoek naar samenwerken
gekeken wordt.
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Daarna zal er in sectie 4.5 specifiek gekeken warden hoe deze onderwerpen in
de bouwsector voorkomen en hoe bet hierin specifiek past. Om dat goed te
omschrijven zal eerst een beschrijving worden gegeven van de ontwikkelingen
en problemen die spelen in de bouwsector. Er zal onder andere ook ingegaan
worden hoe samenwerken en innovatie een rol kunnen spelen met bet omgaan
van deze problemen en ontwikkelingen.
Dit hoofdstuk is dus zo opgezet dater eerst een visie wordt geschetst vanuit
samenwerken. wat vervolgens leidt tot een theoretisch framework (zie figuur
14). Deze visie wordt vervolgens geprojecteerd op de bouwsector.

4.1

Samenwerken
Zoals eerder geschetst in hoofdstuk I kan samenwerken zeer ruim gei"nterpreteerd worden en kunnen er verschillende definities opgesteld worden. Daarom
zal de definitie nog een keer omschreven worden. Bij samenwerken maken
autonome organisaties duurzame afspraken om zo delen van het werk op
elkaar af le stemmen. Het eerste wat bij samenwerken van belang is het doe]
van de samenwerking. Dus wat is het onderliggende motief voor het aangaan
van een samenwerking 7 Hierbij speelt vooral de afweging een rol van kunnen
we het doe] alleen bereiken of hebben we daar een partner voor nodig 7 Om in
deze afwegingen een eerste inzicht in te verkrijgen zal er vanuit de theorie
gekeken worden met welke bril er vanuit de literatuur naar samenwerken
gekeken kan worden. In de literatuur zijn er namelijk cnkele verschillende
perspectieven te onderscheiden die motieven voor samenwerken deels kunnen
verklaren. Deze perspectieven voor samenwerken zullen in de volgende
paragraaf behandeld worden als hulpmiddel voor het achterhalen van enkele
motieven.

4.1.1

Motieven vanuit theoretische perspectieven
Er zijn vanuit de literatuur zes veel gebruikte theoretische perspectieven van
waaruit samenwerken kan worden bekeken (Barringer & Harrison. 2000). Deze
zijn weergegeven in figuur 7. De perspectieven moeten niet als alleenstaande
theorieen gezicn warden van waaruit samenwerken verklaard kan worden.
Geen een theorie beschrijft het hele samenwerkingsvraagstuk. maar ze geven
complementair wel een goed beeld van de ideeen en motieven van waaruit
samenwerken kan ontstaan.
In de figuur is ook te zien dater een onderscheid bestaat van waaruit samenwerken beschreven wordt. Globaal gezien is er de uiterste vorm aan de linker
kant die het puur vanuit de economische rationaliteit bekijkt en is het andere
uiterste het gedrag die de samenwerking bei"nvloed. Daartussen zijn beide
aspecten meer complementair.
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Figuur 7: Theoretische perspectieven van samenwerkingsrelaties tussen
organisaties (Bron: Barringer & Harrison. 2000)
De perspectieven die het meest relevant zijn voor dit onderzoek zijn Transaction costs economics, Resource dependency. Stategic Choice en Organizational
Learning. Deze warden in de literatuur het meest behandeld en de meeste
motieven die relevant zijn voor dit onderzoek komen uit deze vier perspectieven. De laatste drie genoemde perspectieven geven vooral motieven relevant
voor innovatie. terwijl het transaction costs perspectief vooral intercssant is
voor de bouwscctor. omdat het erop lijkt dat de sectoromstandigheden ervoor
zorgen dat veel organisaties volgens dit perspectief denken. De vier pcrspectieven zullen kort worden beschreven met daaruit volgend de mogelijke motieven
voor samenwerken. Deze zijn deels opgesteld met literatuur van Glaister &
Buckley (1996). Child & Faulkner (1998) en Barringer & Harrison (2000).

Transaction Costs Economics
Dit is het perspectief dat samenwerken het meeste rationeel vanuit de economische kant beschrijft. Het uitgangspunt van deze theorie is dat de manier waarop
organisaties de activiteiten buiten de onderneming organiseren verklaard wordt
aan de hand van de minimalisatie van de som van productiekosten en transactiekosten. Transactie kosten warden veroorzaakt door het regelen. managen en
evalueren van transacties (samenwerkingsrclaties) in markten. Organisatie
kijkcn vanuit dit perspectief dus heel rationecl naar wat hrengt het opals het
doc] zelf behaald moet worden en wat brengt het op als het doc] behaald moet
worden met een partner en op welke manier dit zo efficient mogelijk gedaan
kan warden. Dus welke inrichting of vorm kicst men bij de samenwerking
waardoor dit zo veel mogelijk oplevert.
Een van de prominentste uitdragers van dezc theorie is Oliver Williamson. Hij
hecft onder andere vijf factoren gei'dentificeerd die relevant zijn voor het
maken van beslissingen van transacties. Deze zijn opportunisme. begrensde
rationaliteit. kleine aantallen. onzekerheid en complexiteit. en informatie
impact (Child & Faulkner. 1998). Deze vijf factoren bepalen onder andere de
manier waarop organisaties tegenover haar transactie kosten en opbrengsten
kijken.
De motieven die hieruit voortvloeien zijn vooral kosten (budget) gericht. zoals
risicoverdeling. het behalen van schaalvoordelen / efficiency en kostenverlaging. Deze motieven hebben niet direct iets met innovatie te maken. maar
lijken wel relevant te zijn voor de typering van samenwerken in de bouwsector
die vooral op efficientie gericht is. zoals ook zal blijken uil sectie 4.5. Zo wordt
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er verder in de bouwsector ook veel gekeken naar de (pr~ject)vorm van
samenwerken.

Resource dependency
Deze theorie gaat ervan uit dat organisaties moeten zoeken naar uitwisselingen
met haar omgeving om resources te behalen. Het richt zich speciaal op de
exteme bronnen die een organisatie nodig heeft om te overleven. Deze behoefte creeert afuankelijkheden tussen organisaties. Om deze afuankelijkheden te
managen argumenteren de voorstanders van deze theorie dat organisaties
controle moeten krijgen over kritische bronnen om afhankelijkheden op andere
organisaties te verkleinen en om de afhankelijkheden van andere organisaties
op de eigen organisatie te vergroten. Er is hier dus vooral sprake van het
verkrijgen van of behouden van macht van de organisatie en men gaat als
organisatie dan ook samenwerken om gebruik te maken van speciale competenties van de partner. De motieven die hierbij horen zijn dan ook vaak het
verkrijgen van schaarse resources of producten / diensten. Dit kan ook indirect
met innovatie te maken hebben. Als een organisatie namelijk wil innoveren kan
het bepaalde (schaarse) resources nodig hebben om bepaalde producten of
diensten te ontwikkelen. Dit kan dan een reden zijn om een samenwerkingsrelatie aan te gaan met een organisatie om toegang te krijgen tot dezc specifieke
resource.
Strategic Choice (market power)
Dit perspectief sluit gedeeltelijk aan bij het resource dependency perspectief.
Volgens het strategic choice perspectief gaan organisaties samenwerkingsverbanden aan om meer macht in de markt te verkrijgen. De belangrijkste motieven die hierbij genoemd worden zijn vooral groei van omzet en winst. Samenwerkingsverbanden warden aangegaan om de concurrentiepositie te vergroten.
Dit overlapt als het ware het resource dependency perspectief. omdat het in
handen krijgen van bepaalde (schaarse) resources ook als een concurrentiemiddel en vergroten van de machtspositie gezien kan warden.
Verder bepaald volgens het strategic choice perspectief vooral de structuur van
de industrie en de omgeving de le volgen strategie, zoals kostfocus of productdifferentiatie. Dit komt ook tot uiting in de bouwsector, waar het erop lijkt dat
de specifieke structuur van de sector invloed heeft op de manier van samenwerken. Verder kan ook innovatie in dit perspectief een rol spelen. Als innovatie belangrijk is voor de kern activiteiten van de organisatie kan het een
belangrijk concurrentiemiddel zijn voor de organisatie en daardoor een rcden
zijn om te gaan samenwerken. zoals ook al bleek uit het resource dependency
perspecti ef.

Learning Theory
Het laatste perspectief dat relevant is behandelt het gedachtegoed dat organisaties samenwerken om mogelijkheden te exploreren om de 'lerende organisatie'
le verkrijgen. Deze rationele denkwijze voor alliantie vorming wordt breed
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gedragen door ondcrzoek dat suggereert dat hedrijven haar competitieve positie
moeten versterken door supcrieure kennis. Vee! van de gebruikte motieven
gaan dan ook over het verkrijgen van technologische capaciteiten van de
partner organisaties. Sommige onderzoekers verdelen de theorie in twee
activiteiten, namelijk exploratie en exploitatie. Bij exploratie worden nieuwe
ideeen voor waarde creatie opgedaan. Dit kan onder andere inventie en innovatie omvatten. B~j de exploitatie wordt gekeken hoe het ontwikkelde het beste
naar de markt gebracht kan worden. Men kijkt dan naar bijvoorbeeld het
verhogen van productiviteit en kostenreductie.
Wat opvalt aan deze theorie is dat ook weer de competitieve positie van de
organisatie wordt genoemd. Echter legt deze theorie er vooral de nadruk op dat
dcze positic verkregen moet worden met superieure kennis, terwijl hijvoorbeeld in de resource dependency theorie de nadruk ook kan liggen op andere
competenties. Het lijkt er dan ook op dat de mate waarin deze theorie tot uiting
komt afhankelijk is van de omstandigheden in de sector. In bijvoorbeeld de
biotechnologie sector is superieurc kennis veel belangrijker dan in financiele
dienstverlening. Dit zal dan ook een bclangrijke rol spelen bij de behandeling
van samenwerken in de houwsector.
De motieven die uit dit perspectief voort komen hehben een duidelijk raakpunt
met innovatie en dit is dan ook extra relevant voor dit onderzoek. Het blijkt dan
ook hieruit dat innovatie een helangrijke rol kan spelen bij het aangaan van
samenwerkingsrelaties. Dit onderstreept nog eens de relevantie van de vraagstelling. Hoc innovatie verder een rol kan spelen, zal blijken uit sectie 4.2.
Uit de verschillende perspectieven zijn dus verschillende soorten motieven te
verklaren om te gaan samenwerken. De motieven vanuit elk perspectief zijn
nog eens samengevat in tabel 1. Het achterhalen van deze motieven was ook
een van de vragen van dit onderzoek. Het zal dan ook verder worden uiteengezet, met name op het onderwerp innovatie. Ook zal er aandacht zijn voor de
context van de ondememing. omdat uit de perspectieven al hlijkt dat sectoromstandigheden een bclangrijke factor kan zijn in het motivatieproces. Echter
voordat dit beschrcven zal worden. zullen eerst nog cnkele nadelen van
samenwerken worden beschreven. Er kleven namelijk ook risico's aan samenwerken en voor de beeldvonning voor de drijfveren om te gaan samenwerken
is het relevant dat hier enige aandacht aan wordt besteed.
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Tahel I : Perspectief en motief van samenwerken

Perspectief
Transaction cost economics

Resource dependence

Strategic choice

Organizational learning

4.1.2

Motief voor samenwerken
Minimaliseren van de som van productie en
transactiekosten. Onzekerheid reductie
• Risico verdeling
• Schaalvoordelen
• Kostenverla!!ing
Toegang krijgen tot schaarse resources of
speciale hehoefte
• Gebruik maken van competenties van de
partner
Verhagen van de vaardigheid om superieure
producten te produceren of competitie verlagen
in de industrie
• Consolideren markt positie
• Verhetering concurrentie positie
Zo veel mogelijk kennis verkrijgen. verhogen
van organisatie competenties
• Uitwisselen van kennis / technologie
• Jnnovatie
• Verbeteren van kwaliteit product/ dienst

Barrieres en risico 's van samenwerken
Zoals eerder omschreven neemt samenwerken ook bepaalde risico's met zich
mee. Dit hangt natuurlijk af in welke situatie de organisatie verkeert of met
welk doe! het wil gaan samenwerken en ook de partnerkeuze heeft hier invloed
op. Het is daarom helangrijk om ook deze risico's in ogenschouw te nemen.

De belangrijkste risico's zijn het verlies van helangrijke kennis en het afhankelijk worden van de partner (Barringer & Harrison. 2000. Hagedoom. 1993). Bij
het samenwerken kan het zijn dat er belangrijke informatie uitgewisseld moet
worden voor het hehalen van de doelen. Het kan dan zijn dat er direct of
indirect informatie uitlekt naar de concurrentie die daarmee concurrentievoordeel kan opdoen. Verder kan door informatie-uitwisseling een organisatie heel
erg afhankelijk worden van een partner. omdat die partner bijvoorbeeld
specifieke informatie. zoals patenten in handen heeft gekregen. Of men kan
bang zijn dat men overgenomen wordt (Marxt & Link, 2002) . Dit wordt ook
deels onderschreven door de resource dependency theorie. Zo kunnen schaarse
resources van partners interessant zijn om te gaan samenwerken. maar partners
kunnen andersom ook proberen resources van de eigen organisatie te gehruiken
of misbruiken.
Een ander nadeel kan zijn dat de transactiekosten van de samenwerking hoger
uitkomen dan dat de relatie uiteindelijk oplevert. Dit nadeel wordt ook deels
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verklaard vanuit het transactiekosten perspectief. Samenwerking vraagt een
goede communicatie en coi)rdinatie om het werk van de partners goed op
elkaar af te stem men en deze factoren vergen veel aandacht. Als dit verkeerd
georganiseerd wordt of als bijvoorbeeld de communicatie zeer stroef verloopt.
kan dit hoge kosten opleveren. Kosten die uiteindelijk misschien we! meer zijn
dan de uiteindelijke baten. Ook kunnen conflicten of verschillen van inzicht tot
kosten leiden zo geven Marxt & Link (2002) aan. Bijvoorbeeld als bestuurders
verschillende management stijlen hebben die elkaar niet liggen. Maar er
kunnen ook conflicten ontstaan op lagere managementlagen. Dit komt dan
vooral voor als er weinig draagvlak voor de samenwerking is vanuit onderaf
van de organisatie. Het vermijden van hoge transactiekosten kan ook een van
de redenen zijn wa'arom bedrijven uit de bouw in relatief simpele projectvormen samenwerken. Organisaties in de bouw richten zich immers vooral op
efficiency, zoals ook uit sectie 4.5 zal blijken.
Bedrijven moeten dus constant afwegen of de voorgenomen motieven en haten
we] opwegen tegen de risico 's die de samenwerking met zich meebrengt en of
het ook past bij de context en organisatie. Ook het vertrouwen in de samenwerkingspartner speelt hierbij een belangrijke rol. Yerder kunnen strategieen van
partners voor een samenwerking verschillen en dit kan ook leiden tot het
mislukken van de samenwerkingsrelaties. Ook het niet passen van de culturen
van een samenwerking is een veelgebruikt reden. De ene partner kan ook de
samenwerking veel minder helangrijk vinden dan de partner of probeert de
samenwerking uit te buiten in plaats van te kijkcn naar het gezamenlijke
belang.
Deze redenen geven ook aan dat bedrijven samenwerken niet moeten onderschatten en dat vaardigheden en kennis van samenwerken heel belangrijk is.
Dat deze nadelen zeker in ogenschouw moeten blijven, blijkt uit het feit dat
veel van de samenwerkingsrelaties falen, namelijk ongeveer 40-60 % (de Man
& Duysters. 2002: Kale. et al.. 2002).
Deze risico's, waarbij verlies van kennis we! een van de belangrijkste factoren
is. geven dus cnig tegenwicht van de motieven die er zijn om te gaan samenwerken. De beschreven pcrspectieven geven ook bij de nadelen enige verklaring. Deze motieven en risico ·s kunncn ook verschillen per sector/ context,
zoals onder andere hlijkt uit de beschrijving van de perspecticven strategic
choice en organisational learning. Omdat dit een belangrijke invloed kan
hebben in het motivatieproccs van samenwerken zal hier vcrder op worden
ingegaan in de volgende paragraaf.

4.1.3

Context van de onderneming
Bij de behandeling van de perspectieven hleek al dat context invloed kan
hehben op het motivatieproces van samenwerken. ledere organisatie opereert
namelijk in een bepaalde context en bepaald onder andere aan de hand daarvan
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welke strategie het voert. Deze context bepaalt ook mede met welke bril er naar
samenwerken wordt gekeken en welke motieven er gekozen worden om te
gaan samenwerken (zie figuur 8).

Sector omstandigheden
Motieven voor
samenwerken
Strategie organisatie
► Innovatie

Figuur 8: Context op motieven
Eisenhardt & Schoonhoven ( 1996) en Varadarajan & Cunningham (1995)
geven aan dat er onder andere twee aspecten zijn die bepalen wat die context
kan zijn. Ten eerste zijn dat de sector/ markt omstandigheden waarin de
organisatie opereert en ten tweede de strategic van de organisatie of wel de
karakteristieken van de organisatic. De sector omstandigheden kunnen hijvoorbeeld direct invloed hebben op de noodzaak van samenwerken. Zo wordt er
gezegd dat wanneer de concurrentie hoog is, de resources zeer schaars zijn en
soms zelfs het bestaan van de organisatie op het spel kan staan. Hierdoor is de
organisatie we] genoodzaakt om partners te vinden om het hoofd boven water
te houden. Deze redenatie wordt ook onderschreven door de resource dependency gedachte. Verder speelt de soort markt ook een rol. Het lijkt erop dat in
een groei markt de noodzaak van samenwerken hoger is dan in een meer
stabiele markt. In een sterk groeiende markt kunnen met behulp van samenwerken zo (financiele) risico' s worden afgedekt en kan er snel kennis worden
overgedragen om de ontwikkelingen door te zetten.
Hoe de sectoromstandigheden verder een rol kunnen spelen, zal vanuit de
theorie over samenwerken niet verder worden beschreven. De focus ligt vooral
op de invloed van strategie op samenwerken en dan met name innovatie. Hoe
de sectoromstandigheden uit de bouwsector invloed hebben op samenwerken
zal nog we] verder worden beschreven in sectie 4.5. Het lijkt erop dat de
bouwsector vooral een stabiele markt is en hieruit minder zal worden samengewerkt.
Zoals uit figuur 8 ook al bleek hebben de sector omstandigheden indirect ook
invloed op samenwerken via de strategie van de organisatie. De organisatie
moct haar strategie aanpassen aan de omstandigheden waarin het opereert. Er
staat ook een pijl terug richting sectoromstandigheden, omdat als de organisatie
machtig is, of als het bepaalde belangrijke competenties heeft ook terug
invloed kan uitoefenen op de omstandigheden in de sector. Eisenhardt &
Schoonhoven (J 996) geven verder aan dat de keuze van innovatie in deze
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strategie ook een belangrijke rol heeft op samenwerken. Misschien we] de
duidelijkste.
Dat strategie invloed heeft op motieven van samenwerken. blijkt onder andere
uit de studies van Varadarajan & Cunningham (1995). Zo is de kans groot
wanneer een ondememing bepaalde gestelde doelen wil behalen. zij dit in hun
samenwerkingsverbanden ook wensen re doen en dat deze doelen overeenstemmen met de doelen gesteld in de organisatie. Vooral in de strategische
samenwerkingsverbanden van de organisatie is dit waarschijnlijk het geval. He!
kan zo bepaalde strategische kennis binnen halen. die het niet alleen heeft om
de doelen te behalen. Voor de kleinere samenwerkingsverbanden. zoals
uitbestedingrelaties gaat dit minder op. Hier gebruikt de organisatie vooral
samenwerken voor delen van hct werk waarin het geen kemcompetenties heeft.
Dat motieven ook invlocd kunnen uitocfenen op verschillende typen van
samenwerkingsrelaties zal verder uitgelegd wordcn in sectie 4.3.

4.1.4

Aanta/ samenwerkingsrelaties
Behalve dat naar de motivatie voor samenwcrken gckeken kan worden kan ook
naar de samenwerkingsportefeuille van de organisatie gekeken worden om te
bekijken hoe organisaties tegenover samenwerken staan. Een organisatie
opereert namelijk door een aantal relaties met haar omgeving le onderhouden.
Het beheert als het ware een portefeuille van samenwerkingsrelaties. Er zijn
twee aspecten te onderscheiden die hier een rol bij kunnen spelen. namelijk het
aantal van relaties en de verscheidenheid van relaties. Er zal verder vooral
aandacht worden besteed aan het aantal van relaties.

De strategie van de ondememing bleek een belangrijke rol te kunnen spelen bij
het aangaan van samenwerkingsrelaties. Dit zou ook misschien tot uiting
kunnen komen in het aantal samenwerkingsrelaties van een organisatie.
Eisenhardt & Schoonhoven ( 1996) geven aan dat er twee belangrijke factoren
zijn bij het aangaan (en daaruit volgend het aantal) van samenwerkingsrelaties.
namelijk de strategische positie van de organisatie en het sociale netwerk van
de bestuurder (zic figuur 9). Hoe deze twee aspecten invloed kunnen hebben op
het aantal samenwerkingsrelaties zal hier verder uitgewerkt worden. te beginnen met de strategische positie van de organisatie en de rol van innovatie
daarin.
Eisenhardt & Schoonhoven ( 1996) bekijken naast de context (sector omstandigheden en concurrentie) vooral de mate van innovatie in de strategie in de
organisatie. Zij geven aan dat dit een van de belangrijkste factoren bij het
aangaan van samenwerkingsrelaties is. Ook andere onderzoeken. zoals een
overzichtsliteratuurstudie van de Man & Duysters (2002). geven aan dat
innovatie belangrijk kan zijn bij het aangaan van samenwerkingsrelaties. De
nadruk zal daarom gelegd worden op innovatie in de verdere analyse. De
hiervoor genoemde studies zijn vooral uitgevoerd in technologie sectoren.
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zoals bijvoorbeeld de semi-conductor- of auto-industrie. Het is daarom interessant om te kijken hoe de aspecten in de bouwsector spelen.

Sector omstandigheden

f----t,

-----.

Strategie
organisatie
► lnnovatie

1\

v

Aantal samenwerkingsrelaties

Sociale
netwerk
bcstuurder

Figuur 9: Context in relatie tot aantal samenwerkingsrelaties
Buiten de keuze van een innovatiestrategie kunnen bcdrijven ook andcre
strategische kcuzcs maken. Uit de literatuur over corporate strategy (o.a.
Johnson & Scholes. 2002) blijkt dat er stratcgische keuzes kunnen worden
gemaakt tussen operational excellence. customer intimacy of product leadership. Ondcr operational excellence wordt vooral efficientie van de onderneming verstaan. Het gaat hier met name om de kosten zo Jaag mogelijk le
houden om zo een ]age scherpe prijs te kunnen aanbieden. Het lijkt op het
eerste gezicht, dat in de bouw veel ondememingen deze strategie volgen,
omdat er hoge concurrentiedruk is en dit drukt de prijs. Dit zal later nog
intensiever behandeld worden. Bij customer intimacy wordt vooral de relatie
met de klant belangrijk geacht. Er wordt veel met de klant gecommuniceerd en
samengewerkt om zo de klant zoveel mogelijk toegevoegde waarde le bieden.
Ten derde houdt product leadership in dat de organisatie een superieur product
wil vervaardigen. Kwaliteit is hierbij heel belangrijk en ook dus innovatie. De
organisatie moet constant de concurrentie voorblijvcn door haar producten en
processen le blijven innoveren
Buiten deze strategieen kunnen organisaties ook een strategic bepalen wat
betreft markt. Zo kan het kiezen voor het constant vergroten van haar mark! om
zo omzet te vergroten. Vooral grotc bcdrijven die globaal over de wereld zitten
hebben dit vaak als strategic. Maar men kan ook kiezen voor bepaalde niche
markten om zo een kleine (geografische) markt te bedienen en daar met
specialiteiten op in te spelen. Voor de meeste ondememingen in de bouw is dit
het geval. De bouwsector is alleen landelijk gericht en alleen de grote ondernemingen. zoals Heijmans of Ballast Nedam zitten over heel Nederland. De
rest van de bouwondememingen opereren vooral op locale markten (CAP
Analysis). Buiten deze strategie elementen ligt de nadruk van dit onderzoek
vooral op innovatie en dit zal hier verder worden uitgewerkt.
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4.2

Innovatie in de strategic
Uit het voorgaande bleek al dat innovatie een motief kan zijn om te gaan
samenwerken en dat het ook een belangrijke rol kan spelen in de strategie van
de organisatie. Ook zijn er aanwijzingen dat innovatie een rol speelt in de
bouwsector door de sectoromstandigheden die daar op inwerken. Mede door
deze problematiek en de invloed die het kan hebben op samenwerken wordt er
in dit onderzoek extra aandacht aan besteed. In deze sectie zal verder uitgelegd
worden wat innovatie precies inhoud. wat het belang van innovatie is voor
organisaties en wat de relevantie is met samenwerken.

Definitie en belang voor organisaties
Om precies aan te geven waar het over gaat. zal eerst innovatie gedefinieerd
worden. lnnovatie wordt in veel gevallen verschillend geinterpreteerd zowel in
de theorie als in de praktijk. In dit onderzoek wordt de volgende definitie
gehantcerd.
Het op grand van .1pec(fieke kennis, kunde en ervaring ontwikkelen en implementeren of'introduceren van iets nieuws in de 11watschappij (Collcgcsheets
Innovatiemanagement. Halman & Weggeman)
Het gaat er dus om dat organisaties kennis ontwikkelen om zo haar competenties te vergroten. Met deze opgebouwde competenties kunnen organisaties een
concurrentievoordeel verkrijgen. Innovatie wordt dan ook we] gezien als een
belangrijk middel voor het verkrijgen van concurrentievoordeel (Tidd. Bessant
& Pavitt. J 997)). Er is een tijd geweest dat vooral de grootte van de organisatie
en eigen machtsmiddeien gebruikt werden voor concurrentievoordeel. Echter
bleek dit voor veeI organisaties niet goed te werken. Men ging terug naar haar
core businesses en kwam erachter dat men meerwaarde moest bieden om de
concurrentie voor te blijven.
Innovatie is dan ook niet iets dat komt aanwaaien. Het komt voort uit de
bewuste keuze van de strategic van de organisatie. De keuzes die men hierin
maakt hangcn we] veel van de omgeving (sector) van de organisatie af. Zo zal
waarschijnlijk de druk om te gaan innoveren veel groter zijn in de vlicgtuigindustric dan in de bouwsector. Zo zijn de ontwikkclingen en vcrnicuwingen in
de vlicgtuigindustrie erg hoog. tcrwijl dat in de bouwsector veel minder is.
Daar is men veel mcer, zo lijkt hct. bczig met kostenbesparingcn. Innovatie
neemt ook investeringen met zich mce. Men moet invcsteren in ontwikkeling
om in de toekomst concurrentievoordeel te blijven behouden. Dit gaat natuurlijk gepaard met de nodige risico's. Zo geven Tidd. Bessant & Pavitt. (1997)
aan dat in veel organisaties maar 1 op 10 innovaties echt een succes wordt.
Deze risico's kunnen onder andere gedeeld worden door het aangaan van
samenwerkingsrelaties. Echter heeft niet elke innovatie strategie evenvcel
risico's. Zo is innovatie weer in verschillende soorten in te delen.
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4.2. l

Verschillende soorten innovatie en strategieen
Ten eerstc kan de indeling gemaakt warden tussen incrementele en radicale
innovatie (Tidd, Bessant & Pavitt. 1997). lncrementele innovatie is vooral een
continu proces waarin stapsgewijs verbeteringen in producten en processen
warden aangebracht. Bij radicale innovatie wordt een compleet nieuw product/
proces gebruikt. Een voorbeeld van incrementele innovatie in de bouwsector is
het stapsgewijs verbeteren van het vervaardigen van funderingen. zoals
verbeteringen in het bouwproces of het gebruik van andere materialen. Het lijkt
erop dat de bouwsector vooral incrementeel innoveert. Radicale innovatie komt
bijvoorbeeld voor als organisaties besluiten om complete nieuwe systemen te
gebruiken. Een voorheeld hiervan is het gebruik van een metalen pre-fab
contructie in de hooghouw in Nederland. Dit was tot enkele jaren terug nog
nooit in Nederland ecrder geheurd. Het is dan we] geen innovatie voor de
wereldmarkt, maar voor de Nederlandse markt was het zeker uniek en de bouw
in Nederland speelt zich voomamelijk af binnen de landsgrenzen.
Een andere verdeling die aangegeven wordt in de literatuur (o.a. door Tidd,
Bessant & Pavitt, 1997) is die tussen product en proces innovatie. Proces
innovatie is vooral de verandering in de processen van de organisatie. Dit
levert vooral vaak meer efficientie en kostenbesparing op. Een voorbeeld
hiervan is het beter afstemmen van bepaalde werkprocessen. Product innovatie
is erop gericht om nieuwe (eind)producten te verkrijgen. Ook is er de term
service innovatie. Deze wordt vooral gebruikt hij bijvoorbeeld een nieuw
product van een bank of verzekeraar. Dit wordt ook wel diensten innovatie
genoemd. Het is in principe een procesvemieuwing (ie kan het niet in je
handen houden). maar voor de betreffende partij is het een nieuw product. In
de bouwsector komen vooral procesinnovaties voor. waar de product innovaties vooral door de leveranciers gemaakt worden, zo geven Pries & Janszen
(1995) aan.
Een organisatie kan dus kiczen om op verschillende manieren le innoveren. Er
wordt hier vaak niet ecn ex.pliciete keuze in gcmaakt. zo kan ecn organisatie op
een onderdeel juist kiezen om geleidelijk te innoveren. terwijl het op andere
ondcrdclen vooral heel radicaal innoveert. Tidd. Bessant & Pavitt (1997) geven
verdcr ook aan dater onderscheid is tussen de innovatie volger en de innovatie
]cider. Leiders !open vooral voorop en nemen veel risico met het ontwikkelen
van producten of processen. Volgers kijken als het ware of icts succesvol kan
zijn bij een andcre onderneming en proberen dit dan zo goed mogelijk na le
maken of tc implementeren in hun bedrijf. Hierdoor heeft de ondememing een
stuk minder risico's van ontwikkelingen die niet slagen. Echter is er we] weer
de kans dat er te laat op ontwikkelingen wordt ingespeeld en de grate groei
winsten warden misgelopen. Het is hierbij zaak om de omstandigheden en de
organisatie goed te kennen. In de bouw zullen waarschijnlijk de organisaties
een wat hehoudender strategic kiezen. De ontwikkelingen gaan niet zo hard als
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in andere sectoren. dus het risico om achter de concurrentie aan te ]open is ook
minder.

4.2.2

lnnovatie en samenwerken
lnnovatie kan dus een belangrijke rol spelen in de strategic van de ondememing. De strategic van de ondememing kan weer een belangrijke rol spelen
voor het aangaan van samenwerkingsrelaties. zo hlijkt uit het vorige. Hier
wordt nog speciale aandacht geschonken aan hoe innovatie invloed kan hehben
op samenwerken of waarom het willen innoveren een helangrijke drijfveer kan
zijn om te gaan samenwerken.
Als eerste blijkt dat uit onderzochte literatuur dat allianties een positief verband
kunnen hehben op innovatie. Tidd. Bessant & Pavitt (2001) geven onder
andere in een framework aan dat zowel strategic en samenwerkingsrelaties
gemanaged moeten worden in het innovatieproces. Verder blijkt uit een
literatuurstudie van de Man & Duysters (2002) dat van de onderzochte studies
over allianties in relatie tot innovatie 73 % van de studies een positief verband
heeft. Voor dit verhand geven zij enkele verklaringen.

Ten eerste verlaagt samenwerking met partners het risico van innovatie. Om te
innoveren zijn vaak forse investeringen nodig. waar risico's aan verhonden
zijn. Zo zullen niet alle projecten slagen. Door samen te werken kunnen de
partijen deze investeringen delen en dus ook de risico's. Nadeel is we] dat de
winsten ook gedeeld worden. Uit sectie 4.1 hleek ook al dat samenwerken
gehruikt kan warden om risico's te verminderen. Dit bleek onder andere uit het
perspectief van de transaction costs economics. zie ook tahel 1.
Eisenhardt en Schoonhoven (1996) geven aanvullend aan dat niet alle hedrijven de kennis in huis hebben om een hepaalde innovatie te realiseren. Zij
bekijken het dan ook sterk vanuit de resource based view. Er kan hijvoorheeld
specifieke kennis nodig zijn over hepaalde onderdelen en daardoor is een
samenwerking met een leverancier noodzakelijk of een innovatie is vooral van
belang voor een grote klant waardoor daar goede uitwisseling van kennis nodig
is. Ook kan er doordat partners complementaire kennis in huis hebben een
versterkt creatief proces ontstaan. doordat de samenwerking zorgt voor betere
uitwisseling van kennis.
Een andere reden waarom innovatie samenwerken kan versterken komt door
het feit dat de partner meer toegang krijgt tot nieuwe technologieen en informatie. Hierdoor ontstaan potentiele investeringen en technologische optics.
Kennisdeling is hierbij dus heel helangrijk. Innovatie wordt ook we] gezien als
een combinatie van twee technologieen waaruit weer een nieuwe technologie
ontstaat. Als twee organisaties twee aan elkaar gerelateerde technologieen
bezitten. zijn er in principe twee opties: de ene organisatie necmt de technolo-
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gie of organisatie van de ander over of de organisaties gaan samenwerken en
werken en exploiteren eventueel samen de nieuwe technologie.
Als laatste kan samenwerking het tempo van innovatie verhogen. Door samen
te werken kan men sneller tot specifieke kennis komen en daardoor sneller een
product ontwikkelen. Ook samenwerken in de keten levert hier veel op. Het
proces van marketing is dan ook veel korter. Snclheid is een heel belangrijk
concurrentie voordeel. Als de concurrentie hoog is in een sector dan levert het
vaak veel op om als eerste ergens mee op de markt te komen. Uit onderzoek
blijkt dat bijvoorbeeld het verlagen van de ontwikkeltijd met l jaar, miljoenen
kan opleveren in sommige sectoren. Zeker in de bouw is dit ook een belangrijk
aspect. Aangezien er veel kapitaal wordt weggezet, levert verkorting van de
doorloopti_jd een aanzienlijke winst op.
De redenen om te gaan samenwerken vanuit innovatie gelden waarschijnli_jk
niet voor alle samenwerkingsrelaties. maar vooral de strategische relaties.
Transactionele of uitbestedingsrelaties spelen hierbij een minder belangrijke
rol. Het valt op dat een aantal van de redenen van innovatie om te gaan samenwerken ook staan in de motieven voor samenwerken uit de perspectieven.
zoals het verdelen van risico's ofhet uitwisselen van kennis en technologie.
Als er dan ook teruggekeken word! naar de vraagstelling van het onderzoek
kan de volgende hypothese opgesteld warden.
Hypothese 1: Organisaties die innovatie als belangrijk achten in de strategie
hebben in de motieven voor samenwerken vooral risicovermindering of
innovatie / kennisontwikkeling als motief voor strategische samenwerkingsvormen.
Innovatie wordt in studies vaak op verschillende manieren onderzocht. Zo kan
het aan de input of aan de output kant onderzocht worden. Aan de input kant
wordt vooral naar de strategie gekeken (zoals ook in dit onderzoek). Aspecten
die hierbij gemeten kunnen worden zijn bijvoorbecld de prioriteit van innovatie. de impact die men verwacht op het bedrijfsresultaat of het bedrag wat men
aan Research & Development uitgeeft. Aan de output kant wordt vooral
gekeken naar productiviteit. Men meet dan bijvoorbeeld het aantal nieuwe
producten of de omzet behaald uit nieuwe producten. Dit onderzoek is gericht
op de input kant en dan met name in welke mate innovatie in de strategie van
de organisatie is opgenomen.
Naas! de hypothese over innovatie op moticf van samenwerkingsrelaties kan
ook de hypothese opgesteld worden van innovatie op het aantal samenwerkingsverbanden. Uit hct bovenstaande blijkt dat in andere sectoren organisaties
die innovatief zijn meer samenwerkingsrelaties onderhouden. Dit wordt nog
eens onderbouwd door Abodor (2002). Hij geeft aan dat organisaties die meer
op innovatie gericht zi_jn een groter alliantie vormend gedrag hebben. Het gaat
hier dan wel vooral om de structuur van de organisatie. Eisenhardt & Schoon-
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hoven ( 1996) verklaren het verder dat bedrijven die een technische innovatievere strategie hebben een grater aantal aan bronnen nodig hebben om deze
strategie te kunnen doen slagen. Ook omdat een innovatieve strategic vaak op
de lange termijn gericht is. Verder komen dan vooral de voordelen van samenwerken naar voren, zoals die hierboven genoemd zijn. Hieruit kan dan de
volgende hypothese opgesteld warden.
Hypothese 2: Organisaties die innovatie meer als prioriteit stellen in de strategie hebben meer samenwerkingsrelaties.
De vraag is dan natuurlijk ook of bedrijven in de bouw nu we] zo veel waarde
hechten aan innovatie en als ze dat doen of ze dan ook meer samenwerkingsrelaties hebben. Dit zal ondermeer in hoofdstuk 5 beschreven warden.

4.2.3

Sociale positie bestuurder
Naast de strategie en innovatie wordt de bestuurder genoemd als mogelijke
factor voor het aangaan van samenwerkingsrelaties. Hij speelt dan ook niet
alleen een rol in de strategievorming van de organisatie waar hiervoor al veel
over is besproken. maar zijn sociale positie heeft ook invloed op het aangaan
van samenwerkingsrelaties, volgens Eisenhardt & Schoonhoven ( 1996 ).
Behalve dat organisaties elkaar moeten complementeren met strategieen en
doelen. moeten ze elkaar ook wel vinden. Het gedachtegoed is hierbij dat de
bestuurder van de organisatie een significante rol speelt in samenwerkingsrelaties. Vooral bij strategische samenwerkingsrelaties is vaak de bestuurder
persoonlijk bij betrokken of is hij hier ingeval van op te hoogte.
Er wordt dan ook gesteld dat (top)bestuurders van de organisatie voor een
belangrijk dee! verantwoordelijk zijn voor alliantieformatie. Dit leidt onder
andere tot de bewering dat bestuurder die meer waarde hechten aan sociale
contacten ook meer contacten hebben. Zij steken er immers ook meer energie
in. Verder geldt dan ook dat als bestuurders ook meer contacten hebben zij ook
meer kans hebben om in contact te komen met potentiele samenwerkingspartners en dus ook meer samenwerkingsrelaties aangaan (Eisenhardt & Schoonhoven. 1996). De volgende hypothese kan hieruit worden opgesteld.
Hypothese 3: Ondernemingen waarvan de bestuurders een grote waarde
hechten aan het sociale netwerk en dus waarschijnlijk ook een grater sociaal
netwerk hebben, hebhen meer samenwerkingsrelaties.

Het blijkt dus dat in de initiatiefase van samenwerken een aantal factoren van
belang zijn. Ten eerste is dat de context van de onderneming. Hoe de context
van de bouwsector er invloed op heeft zal later nog behandeld worden. Deze
context bepaald ook voor een belangrijk dee] de strategic van de organisatie.
lnnovatie kan op verschillende manieren tot uiting komen in deze strategie. en
heeft ook een belangrijk aandeel in het aangaan van samenwerkingsrelaties van
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organisaties. wat ook tot uitdrukking kan komen in het aantal van relaties van
de organisatie. De mate waarin de hestuurder waarde hecht aan het sociale
netwerk kan hier ook invloed hebhcn. Nadat nu een beeld is verkregen welke
factoren belangrijk zijn in het motivatieproces en welke motieven organisaties
kunnen hebben om samenwerkingsrelaties aan te gaan. is het interessant om
nog een stapje verder te gaan in het samenwerkingsproces. namelijk de keuze
van het type samenwerkingsrelaties en partner. Het lijkt erop dat ook het
motivatieproces hier deels van invloed op is.

4.3

Typen samenwerkingsrelaties
In het voorgaande is vooral naar het motivatie proces van samenwerken
gekekcn of ook we] de eerste stap van het samenwerkingsproces, de initiatie.
Er is onder anderc duidelijk geworden welke aspecten belangrijk zijn bij hct
aangaan van samenwerkingsrelaties. zoals de context. innovatie of het sociale
netwerk van de bestuurder. Het is echter ook intercssant om een stap verder te
gaan en te kijken naar wat voor soort samenwerkingsrelaties dit lcidt. Welke
partner wordt er gekozen en wat voor soort verband / vorm kiest men daarbij.
Dit zijn dan vooral de stappen 2 en 3 uit het samenwerkingsproces (zic figuur
5). Uit dit rationele proces hlijkt ook onder meer dat na het motief voor
samenwerken de partner/ vorm hier rationeel bij gekozen wordt. Dit is met
name voor de bouw heel erg interessant omdat daar vaak nog in traditionele
vormen wordt samengewerkt. Deze paragraaf zal onder meer duidelijk maken
wclke vormen van samenwerken er mogelijk zijn en of het motief voor samenwerken daar ook invloed op kan hebhen.
Het is we] belangrijk om te constateren dater niet altijd door hedrijven deze
stappen rationeel worden genomen. Soms wordt er namclijk al vanuit een soort
samenwerkingsvorm gedacht en warden daar partners bij gezocht. Dit lijkt
vooral in de bouw veel voor te komen. In veel projectvormen hepaald de
opdrachtgever in het voorproces de vorm al en zoekt daar vervolgcns de
partners bij. vaak op hasis van laagste prijs. De opdrachtgever gecft bijvoorbeeld aan dat hij een object in de vorm van een bouwteam-contract wil bouwen. De keuze van het contract heeft vaak wel weer te maken met ecn motief
voor samenwerken. Zo kan bijvoorbeeld risicovermindering een reden zijn om
heel veel zaken heel strikt af te spreken. Er wordt dus gesteld vanuit het
framework dat het motief voor samenwerken invloed kan hebben op het type/
vorm van de samenwerking. Zie ook figuur I 0.

Motieven voor
samenwerking

>

Type / vorm van
samenwerking

Figuur 10: Relatie van motief op type samenwerking

36/94

Twynstra Gudde

Dal het motief van samenwcrken invloed heeft op het type van samenwerken
blijkt ondcr andere uit hct onderzoek van Xie & Johnson (2004). Zij dragen
vcrschillende onderzoeken aan die verschillende types vinden bij verschillende
situaties. Ook geven zij inzicht in hoe types van samenwerkingsrelaties
geclassificeerd kunnen warden. Om een duidelijk beeld te verkrijgen van wat
voor typen of vormen van samenwerken men kan gebruiken, zal hier eerst
verder op in warden gegaan. Vaak wordt er een indeling gemaakt in juridische
vorm, zoals in de studies van Barringer & Harrison (2000) en Chiesa &
Manzini (] 998). Deze juridische vormen worden we! zo geformuleerd aan de
hand van een aantal aspecten, zoals afhankelijkheid of tijd.
Het gebruik van alleen de juridische vormen kan soms voor verwarring zorgen.
Organisaties gebruiken soms de termen door elkaar of verstaan onder dezelfde
naam een andere samenwerking. Daarom wordt in dit onderzoek dan ook
gekozen voor cen andere classificatie. Uit de onderzoeken van Xie & Johnson
(2004) en Barringer & Harrison (2000) blijkt dat samenwerkingstypen kunncn
worden ingedeeld op onder andere de volgende aspecten:
• Het functionele gebied waarop wordt samengcwerkt. (bijvoorbecld R
& D, productie of marketing)
• Samenwerkingsverband met of zonder aandelenconstructie
• Schaal of link samenwerkingsverbanden (bij schaal verbanden warden
activiteiten uitgebreid naar andcre partners, bij link verbanden wordt
het opgcsplitst, dus een partij verzorgt bijvoorbeeld productie en de
ander marketing)
• De richting van de keten (type partner. bijvoorbeeld klant of leverancier)
• Afhankelijkheid
• Belang
• Duur van samenwerking en kosten
• Juridische vorm
De factoren die dieper onderzocht zullen worden zijn richting in de keten,
belang en afhankelijkheid van de samenwerking, duur van de samenwerking en
de juridische vorm. Deze aspecten worden gebruikt omdat ze hct mcest
duidelijk onderscheid maken tussen verschillende typen van samenwerkcn en
omdat zc in dezc ondcrzocksopzet relatief makkelijk meetbaar zijn. De aspectcn zullen kort beschreven worden.

Richting in de Keten
Allereerst is van belang met wie uit de keten wordt samengewerkt. Dit geeft
ook onder andere weer met wat voor type partner wordt samengewerkt. Chan
& Heide (l 993) geven een model wat aangeeft met wie een organisatie kan
samenwerken in een strategische alliantic. Dit kan ook gebruikt wordcn voor
andere vormen van samenwcrken. In principe is het dit een afgeleide van het
'Five Forces' model van Porter (zie figuur I J ). Hieruit blijkt dat een organisatie samen kan werken in verticale richting met leveranciers en klanten (de
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supply chain) of in horizontale rich ting met directe concurrenten of organisaties die een complementair product aanbieden. Verder kunnen er nog samenwerkingsrelaties aangegaan warden met overheidsinstellingen en onderzoeksinstituten, de zogenoemde facilitators.
Met dit overzicht kan ook een beeld ontstaan met welke organisaties ondememingen uit de bouwsector samenwerken. Ook kan er gekeken worden of
innovatie bijvoorbeeld leidt tot samenwerking met een bepaald soort type
organisatie. Als een organisatie wil innoveren kan er gekozen worden om
samenwerkingsrelaties aan te gaan met academische instellingen om onderzoek
te doen ofjuist met een bepaalde strategisch belangrijke leverancier.

Strategic Alliance Model
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Figuur 11: Mogelijke samenwerkingspartners (Bron: Chan & Heide, 1993)

Afhankelijkheid en belang
Een belangrijke factor voor typering van een samenwerkingsrelatie is de
atbankelijkheid (interdependence) tussen de partners. Deze afhankelijkheid kan
ook deels verklaart worden vanuit de resource dependency theorie. Als bijvoorbeeld competenties of resources van de partner schaars zijn, is de afhankelijkheid op deze organisatie groot. Andersom kan de partner ook weer afhankelijk zijn als de eigen organisatie bepaalde strategische resources heeft.
Hct wordt door veel auteurs als een belangrijke factor genoemd. Zo geven de
Man & Duysters (2002) aan dat als de mate van afhankelijkheid grater word!
dit een positief verband heeft met innovatie. Ook wordt het genoemd door
Chiesa & Manzini (2002) en Chesbrough & Teece (I 996). Zij geven aan dat
het onder andere de vorm van de samenwerking mee bci"nvloed en definicren
het als 'de mate waarin bronnen en activiteiten beschikbaar zijn voor beide
partijen.'
Verder geven Doz & Baburoglu (2000) aan dat afhankelijkheid een van de
eerste factoren is die gezien moet warden door de partners en dat het door
verschillende omstandigheden kan ontstaan en verschillen, zoals door markt-,
omgeving-, of technologie / kennis omstandigheden. Context is dus hier ook
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weer een belangrijke factor. Als er bijvoorbeeld een markt is waar hoge
technologie vereist wordt en dus een hoge innovatiegraad heeft. is de afhankelijk van partners die belangrijke technologie in handen hebben grater volgens
deze auteurs.
Een van de factoren die in onderzoeken wordt gebruikt om te kijken naar
afhankelijkheid is door te kijken of een samenwerkingsrelatie is ondergebracht
in de vorm van aandelen. Dit wordt onder andere gedaan door Xie & Johnson
(2004). Samenwerkingsrelaties in de vorm van aandelen hebben over het
algemeen een hogere afhankelijkheid dan de relaties zonder aandelenconstructie. Ook warden samenwerkingsrelaties met aandelenconstructie over het
algemeen met een Jangere termijn visie aangegaan. De relatie van de aandelenconstructie met de atbankelijkheid is ook deels weergegeven in figuur 12.
Een factor die nauw aan afhankelijkheid gerelateerd is, is het belang van de
samenwerking. Deze factor geeft het belang van de samenwerking voor de
organisatie weer. Chiesa & Manzini (2002) geven dit ook wel weer als 'impact
on the firm.' Zij stellen dat hoe belangrijker de samenwerking voor de organisatie is, des te hechter de samenwerking zal zijn. Dit heeft ook veel te maken
met het motief van de samenwerking. Als er een motief is dat direct een impact
heeft op de strategie van de onderneming, zal de onderneming veel waarde
hechten aan de samenwerking maar zich ook vaak afhankelijker opstellen. Het
kan juist ook zijn dat de partner van de organisatie heel afhankelijk is van de
eigen organisatie, als de organisatie bijvoorbeeld bepaalde schaarse resources
bezit. Echter is er dan niet sprake van een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie. In het empirische onderzoek wordt vooral onderzocht hoe afhankelijk de
eigen organisatie is van de samenwerking.

Dour van samenwerking en kosten
Het derde aspect is de duur van de samenwerking. Dit is ook nauw gerelateerd
aan afhankelijkheid. Vaak geldt dat als een samenwerking een langere termijn
heeft. de samenwerking hechter en intensiever is volgens Chiesa & Manzini
(2002). Ook geven Doz & Baburoglu (2002) aan dat een samenwerking in de
tijd evolueert en dater een leerproces is. Dus hoe ]anger een samenwerking
duurt des le meer partners van elkaar kunnen leren en des te succesvoller de
samenwerking waarschijnlijk is.
De duur van de samenwerking is ook gerelateerd aan afhankelijkheid (zie ook
figuren 12 en 13). Als partners meer afhankelijk van elkaar zijn, is de tijdsduur
van de samenwerking vaak !anger, ze zijn immers vaak meer strategisch
gericht. Samenwerkingsrelaties die ontstaan zijn om le innoveren zijn vaak op
de langere termijn gericht. Daardoor hcbben deze waarschijnlijk ook ecn
langere tijdsduur. Verder geldt dat een langere en hechtere samenwerking ook
vaak meer kosten met zich meebrengt. Dit komt doordat er een grotere druk
komt op het gebruik van resources van de organisatie.
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Vormen
Om een typering te maken van een samenwerking kan ook de juridische vorm
beschreven worden. Vee] voorkomende juridische vormen zijn Onderzoekscontracten. Uitbesteding. Netwerk. Alliantie of Joint Venture (Chiesa &
Manzini. 1998 en Barringer & Harrison. 2002). Chiesa en Manzini (1998)
hebben onder andere de organisatievormen tegen de mate van afhankelijkheid
gezet en tegen een aantal andere aspecten. zoals tijd en kosten. Deze relatie
wordt ook deels onderbouwd door de Man & Duysters (2002) (Zie figuren 12
en 13).
Orgrn1izational mode:-.
E<jttity
Acquisiti,m,
Mergers

Non equity

Joint ventures

Minority ~lfllity

Alli,111ce,

()utsourt~ing

Netw(>rking
JointR&D

Rese:uch conrrncts

Level of integrnrion

low

Figuur 12: Vormen van samenwerking en de mate van afhankelijkheid (Bron:
Chiesa & Manzini, 1998)

Organizational model
Acquisition
Mergers

Joint venture
Minority equity

Alliances
Networking
Joint R&D

Outsourcing
Research contracts

Impact on the firm

low

Time boriwn

long

sh011

Conrrol

high

low

Time/costs for 1hr
col. establishment

high

low

Flcxihility

low

high

Figuur 13: Vormen van samenwerking met factoren (Chiesa & Manzini. 1998)
De vormen die hier gebruikt worden zijn een indicatie. zo kunnen per sector of
situatie andere vormen of typen voorkomen. In de bouwsector komen bijvoorbeeld specifieke projectvormen voor. zoals bouwteam. design & construct of
PPS. Deze komen niet voor in andere sectoren. Op deze specifieke vormen zal
ingegaan worden in sectie 4.5.
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4.3.J

Re/atie van innovatie op vorm
Er zijn dus verschillende samenwerkingsvormen en samenwerkingsrelaties
kunnen ook a.an de hand van bepaalde factoren gekenmerkt worden. Het blijkt
dat het motief om te gaan samenwerken onder andere de vorm van samenwerken bei:nvloed, dit wordt onder andere duidelijk aan de hand van de studies van
Glaister & Buckley (1996) en Chiesa & Manzini (1998). Verder blijkt uit
Todeva & Knoke (2005) dat onderzoekers hebben aangetoond dat de vorm van
de samenwerking veranderd met de positie in de markt van de organisatie en in
hoeverre de samenwerking van strategisch belang is voor de organisatie. Als de
samenwerking bijvoorbeeld een belangrijke toegevoegde waarde heeft voor
haar kernactiviteiten heeft de samenwerking waarschijnlijk een heel andere
vorm dan als de samenwerking dient voor een van de subactiviteiten van de
organisatie, wat bijvoorbeeld kan leiden tot een uitbestedingrelatie.
Chiesa & Manzini (1998) geven aan dat bij het beslissen van de vorm onder
andere drie aspecten meespelen, namelijk hel doe! / motief. de inhoud en de
typologie van de partners van de samenwerking. Zo geven ze aan dat hoe
omvangrijker en belangrijker het motief van de samenwerking is, des te ]anger
de scope van de samenwerking is. Ook geven ze aan dal als het doe] is om zo
veel mogelijk te leren van de partners, des te meer flexibel en minder formeel
(less controlled) de samenwerking moet zijn. Hier is de afhankelijkheid van de
partners dus laag.

Maar hoe zit het nu met innovatie ten opzichte van de vorm van samenwerken?
Uit het bovenstaande werd al duidelijk dat als partijen meer afhankelijk van
elkaar zijn des te meer kans er op innovatie is. Dit geldt dan vooral voor de
meer strategische samenwerkingsrelaties. Er kan hierbij dan ook worden
aangenomen dat de duur dan over het algemeen ]anger is en dater een grotere
kans is op een vorm met aandelen. Echter geldt dat als samenwerkingsrelaties
meer gericht zijn op kennisontwikkeling en leren, de vorm vaak losser is zo
geven een aantal auteurs aan (o.a. Chiesa & Manzini, 1998). De auteurs
verklaren dit doordat men dan niet teveel verplichtingen naar elkaar toe heeft
en daardoor de transactie kosten van de samenwerking laag blijven. Waardoor
kennis relatief goedkoop en op ecn snclle manier kan wordcn uitgewisseld.
Echter loopt men bij deze lossere vormen we! meer de kans dat (belangrijke)
informatie verloren gaal naar de partner.
ln dit onderzoek wordt vooral naar innovatie in de strategic gekeken en daarom
wordt er gesteld dal als innovatie als motief gebruikl wordl om te gaan samenwerken, deze samcnwerkingsvormen ook mecr van strategische aard zijn. Dus
met meer lange termijn doelen. ln deze situaties wordl verwacht dat innovatie
als motief van samenwerkingsverbanden meer leidt tot atnankelijkere relaties
dan lossere relaties. De volgende hypothese kan dan opgesteld worden.
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Hypothese 4: Samenwerkingsrelaties die te maken hebben met de 'core'
business waarbij innovatie ook een motief is hebben een grotere afhankelijkheid en langere tijdsduur. Deze hebben dan ook vaker een aandelenconstructie.
Verwacht wordt dat de meeste samenwerkingsrelaties in de bouw een !age
afhankelijkheid hebben en relatief korte tijdsduur. Men werkt vooral in vertrouwde (project) samenwerkingsrelaties. Er wordt veel met verschillende
partners samengewerkt en men investeert over het algemeen niet in lange
termijn strategieen. zo zal ook blijken uit sectie 4.5. Dit komt ook mede
doordat de innovatiegraad als laag en niet noodzakelijk gevonden wordt. Het is
daarom juist extra interessant om te onderzoeken of de bedrijven die innovatie
wel belangrijk vinden in de bouw. ook meer samenwerkingsrelaties aangaan.
Dit is dan ook een van de onderdelen die zal worden meegenomen in het
empirische gedeelte van dit onderzoek.

4.4

Theoretisch framework
In de opgesteldc theoric over samenwerken is meer duide\ijk geworden over
welke factoren ecn rol spelen bij de initiatie van samenwerkingsrelaties. Het
blijkt dat de context en de strategie van de organisatie een belangrijke invloed
kunnen hebben bij het aangaan van samenwerkingsrelaties. De context bestaat
onder andere uit markt en concurrentie omstandigheden wat ook van invloed is
op de strategic van de ondememing. Het lijkt erop dat de sectoromstandigheden en strategieformulering ook in de bouw een belangrijke factor spelen bij
het aangaan van samenwerkingsrelaties. Dit zal nog verder warden beschreven
in de volgende sectie. In de strategieformulering speelt ook innovatie een
belangrijke factor en deze kan op verschillende manieren worden ingevuld. De
manier waarop de strategic wordt ingevuld en hoe innovatie daarin een rol
speelt blijkt een verband te hebben met de manier waarop organisaties met
samenwerken omgaan. Dit uit zich dan vooral in het aantal relaties dat het
aangaat en de motieven van de meer strategische samenwerkingsvormcn van
de organisatie.
De mate waarin bestuurders waarde hechten aan hun (zakelijke) socialc
netwerk heeft hier waarschijnlijk ook een rol in. Dit valt vooral te verklaren uit
het fcit dat bcstuurders die meer potentiele samenwerkingspartners ontmoeten
door een groter netwerk ook meer relaties aangaan. De vraag is natuurlijk of dit
in de praktijk ook zo gebeurd en of dit in de bouwsector ook geldt.
Deze genoemde aspecten over samenwerken en de relaties daartussen zijn
opgenomen in een theoretisch framework. dat is weergegeven in figuur 14.
Hierbij is ook te zien dat aangenomen wordt dat de strategie invloed hecft op
de motievcn om te gaan samenwerken. Als hct onderwerp innovatie hier
uitgelicht wordt. wordt aangenomen dat bedrijven die meer waarde hechten aan
innovatie in de strategic. ook innovatie in de samenwerkingsrelaties als meer
belangrijk achten.
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Als laatste verhand wordt de relatie tussen het motief om le gaan samenwerken
en het type of vorm van de samenwerkingsrelatie weergegeven. ln de theorie is
hier over innovatie een hypothese opgesteld dat als innovatie meer in het
motief voorkomt, het type meer afhankelijkheid vertoont en ook een langere
tijdsduur heeft. Om innovatie le bereiken moet men in de samenwerkingsrelatie
investeren. Wat opvalt is dat alle relaties enkelvoudige pijlen hebben, behalve
bij de laatstgenoemde. Dit is zo weergegeven omdat volgens de theorie de
rationele benadering van de eerstgenoemde relaties zo aangenomen wordt. Bij
motief en type zijn er echter aanwijzingen dat soms hier van afgeweken wordt
en dat men mcer vanuit vorm denkt en niet vanuit een motief om te gaan
samenwerken. Yerder geldt dater niet duidelijke aanwijzingen zijn dater een
verband bestaat tussen motieven en aantal van samenwerkingsrelaties en tussen
aantal relaties en type relatie.

Is er een re/at,e tussen Strategie van

de onderneming en de Soc,ale
positie van haar bestuurders e

et

aantal relalies?

Context

Sarnenwerkingsportfolio

Aantal

Stralegie

samenwerk1ngs
relaties

Type

Figuur 14: Theoretisch framework
Het uit de theoric over de initiatie van samcnwerken opgestelde framework
geeft dus inzicht in welke onderwerpen een rol spelcn bij het aangaan van
samenwerkingsrelatics en tot welke typen dit kan lcidcn. Ook is in kaart
gebracht hoe innovatie in dit geheel ecn rol kan spelen. Deze theorie is cchter
vooral opgesteld aan de hand van algemene literatuur over alliantie en samenwerken waarbij het ondcrzock vaak plaatsvond in andere sectoren dan de
bouwscctor en vaak met een technologisch karakter. Hct is daarom interessant
om deze inzichten te projecteren op de bouwscctor. Dit zal in de volgende
sectie gedaan worden aan de hand van literatuur. Aan de hand van de inzichten
die hiermee opgedaan zijn, is het vervolgens nog dieper onderzocht met
empirisch onderzoek, waarvan de resultaten te vinden zijn in hoofdstuk 5.
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4.5

Bouwsector
Er is in de voorgaande paragrafen onder meer uitgelegd welke factoren meespelen in het keuzeproces bij samenwerken met speciale aandacht voor innovatie. Verder is beschreven hoe deze factoren in relatie met elkaar staan. Dit zijn
ook alle aspecten uit de onderzoeksdeelvragen. die uiteindelijk zijn weergegeven in het framework. Echter is er nog niet diep ingegaan op hoe deze samenwerkingsaspecten zich in de bouwsector manifesteren. Daar zal in deze sectie
dieper op in warden gegaan. Allereerst zal er een korte omschrijving warden
gegeven van de ontwikkelingen en problemen in de bouwsector en welke
partijen daarbij een rol spelen. Dit geeft dus vooral de context weer die zoals al
bleek uit de vorige sectie belangrijke invloed kan hebben op het aangaan van
samenwerkingsrelaties. Nadat dit besproken is zal er meer inzicht warden
gegeven hoe deze context invloed heeft op de samenwerkingsrelatics in de
bouw en welke samenwerkingsvormen er verder voorkomcn. Het lijkt er
namelijk op dat samenwerken in de bouw bepaalde typische kenmerken heeft,
maar dat buiten deze typische kenmerken er we] ontwikkelingen gaande zijn.
Als laatste zal in deze sectie warden omschreven hoe innovatie een rol speelt in
de bouwsector en op welke manier samenwerken hier invloed op heeft.

4.5.1

Context en ontwikkelingen van de bouv.-•sector
Als er gekeken wordt naar de bouwsector valt als eerste op dater bepaalde
partijen in de bouw aanwezig zijn. die typisch bouw gerelateerd zijn. Volgens
een aantal auteurs, waaronder Bremer en Kok (2000) zijn de belangrijkste
participanten in het bouwproces de klant, de architect en de aannemer. Deze
part~jen hebben meestal een speciale taak in elk een fase van het bouwproces.
respectievelijk de commissie, het ontwerp en de bouw. Bremer en Kok (2000)
geven ook een typering hoe in het algemeen de relaties emit kunnen zien
tussen de verschillende partijen. Verder blijkt uit deze analyse en uit het dictaat
bouwprocesleer dat de volgende partijen kunnen warden onderscheiden:
•

•
•
•
•
•

Opdrachtgever (klant)
o lncidentele
o Profcssionele
Eigcn huisvester
Beleggers
Sociale woningbouwers
Projectontwikkelaars
Ovcrheid
Architect/ ontwerper
(onder)Aannemer
Leveranciers
Overheid (regelgeving)
Eind gebruiker

Uit deze literatuur waaronder ook Winch (1998) kunnen de relaties tussen de
verschillende partijen weergeven worden. Deze zijn te zien in figuur 15.
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supplier

ineer

Figuur 15: Partijen in de bouwsector (Bron: Bremer & Kok, 2000)

In principe was er eerst een sterke scheiding te zien tussen de partijen die
opdracht geven, de partijen die ontwerpen (architectenbureau) en de partijen
die daadwerkelijk bouwen (aannemer). Echter blijken de rollen we] te veranderen. Zo blijken er aannemers te zijn die veel ontwerpwerk ovememen van de
architect en wordt de kennis van veel opdrachtgevers ook groter. zodat zij al
veel ontwerp werk kunnen doen, zoals een gedetailleerder programma van
eisen opstellen. Hoe dit precies ingericht wordL hangt onder andere af van de
situatie en het te realiseren project. Het heeft ook invloed op de samenwerkingsvorm. Dit zal later nog aan de orde komen.
Het blijkt dus dat er enkele specifieke partijen een rol spelen in de bouw waar
er ook specifieke (vertrouwde) relaties aan te wijzen zijn. Dit is dan ook een
van de eerste kenmerken van de context van de bouwsector. Er zijn ook nog
een aantal andere factoren aan te w~jzen die belangrijk z~jn voor de context van
de bouwsector, deze hebben onder andere te maken met concurrentie en
marktomstandigheden. De belangrijkste en meest aanwijsbare factoren zullen
hier kort besproken worden.

Gefragmenteerde aanbodzijde legt grote druk op efficiency
Mede ook door de zeer rigide scheiding tussen ontwerp en uitvoering, zoals bij
de beschrijving van de partijen ook al aan de orde was, is er vaak een duidelijke opdrachtgever - opdrachtnemer relatie te zien. Hierdoor wordt er vooral op
kostprijs aanbesteed. Hierdoor is de aanbodzijde (aannemers) zeer gefragmenteerd (Doree & van der Veen, 1999; Dubois & Gadde, 2002). Aannemers halen
meestal opdrachten binnen op basis van de laagste prijs en dit legt een grote
druk op efficiency bij de bouwbedrijven. Hierdoor managen de bouwbedrijven
de processen vooral op kosten om zo uiteindelijk een lagere prijs te kunnen
aanbieden dan de concurrentie.
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Ook is er sprake van veel geografische niche markten. Vee! bouwbedrijven
halen vooral opdrachten binnen in het gebied waar het gevestigd is. Dit zijn
vooral de kleine en de middelgrote ondememingen. Wei zijn er enkele grate
bouwbedrijven die over bet hele land gevestigd zijn en vooral ook de grate
opdrachten binnenhalen. Zij hebben een groat dee! van de markt in handen. Dit
blijkt onder andere uit een scan van de Nederlandse bouwsector door CAP
Analysis. Voorbeelden van deze bedrijven zijn Ballast Nedam. VolkerWessels,
Heijmans en de BAM groep.

Veel regelgeving
De bouwsector kenmerkt zich onder andere door de hoge regelgeving. Dit
wordt andere beschreven door Li. et al (2000) en Pries & Janszen (1995). De
spelregels in de bouwsector warden voor een groat dee] bepaald door de
overheid. Pries & Janszen (1995) geven hijvoorbeeld aan dat de overheid een
dominante invloed heeft op de markt en dat door technische voorschriften een
groat dee] van de productie al strikt hepaald is. vooral in de sociale woningbouw. Verder is milieuregelgeving van steeds grater belang. zoals energieprestatienormen van gebouwen die opgelegd worden. Voorbeelden hiervan zijn
strenge energieregcls. bouwbesluiten en veiligheidsvoorschriften. Dcze
regelgeving kan ook een belangrijke invloed hebben op innovatie. dit zal later
nog besproken warden.
Verhoging van risico
Een andere factor die beschreven wordt in de literatuur is dat het risico in
projecten steeds grater wordt (Li, et al. 2000). Dit komt onder andere doordat
projecten steeds grater qua omvang (en dus ook qua financiering) warden. Dit
kan ook een belangrijke invloed hebben op samenwerken. Uit bovenstaande
besproken theorie blijkt immers dat risicovermindering een reden kan zijn om
te gaan samenwerken. ook wanneer innovatie hier een rol bij speelt. Als de
risico's in pr~jecten hoger warden. kunnen organisaties gaan samenwerken om
risico's te delen of om de capaciteit aan te kunnen. Dit is vooral te zien in
projecten die een groat gebied bestrijken. zoals bij de Zuid-as. Hier is vaak de
grond in handen van meerdere partijen en zitten er in de planning vaak een
grote verscheidenheid aan functies waardoor veel diversiteit aan kennis nodig
is.
Overige factoren
Verder geven Li. et al (2000) nog een paar andere ontwikkelingen aan. zoals
dalende resources. meer invloed van global markets. nodig hebben van meer
Jlexibiliteit en de noodzaak van meer technologie. De laatste wordt ook
onderschreven door o.a. Pries & Janszen (2005). die verder stellen dat de
innovatiegraad in de Nederlandse bouwsector laag is. Dit zal verder warden
beschreven in sectie 4.5.4.
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4.5.2

Swnenwerken in de houw
In het framework over samenwerken werd al duidelijk dat sector omstandigheden een duidelijke invloed kunnen hebben bij het aangaan van samenwerkingsrelaties. Dit lijkt ook in de bouw voor een dee! le spelen. mede door de omstandigheden die hierboven geschetst zijn. Zo is door de situatie in de bouw
altijd we! samenwerking aanwezig. Er zijn geen partijen in de bouw die alle
competenties bezitten om een object te realiseren. In een bouwproject worden
verschillende partijen bij elkaar gehaald voor het vervaardigen van een object
en er zal dus altijd een vorm van samenwerking aanwezig zijn. In deze sectie
zal beschreven worden hoe samenwerken tussen organisaties een rol speelt in
de bouwsector. Dat samenwerken belangrijk wordt geacht blijkt uit het feit dat
bedrijven in de bouw samenwerking als een van de succesfactoren aangeven
voor het succes van een project (Phua & Rawlinson (2004): Pries & Janszen
(] 995)).
Als het in de bouw over samenwerken gaat. Gaat het niet direct over de
vormen die in sectie 4.3 zijn beschreven. Men heeft het vaker over de organisatievormen of contractvormen van een project. Vaak de manier waarop de
relatie van opdrachtnemer en opdrachtgever is geregeld. Samenwerken in de
bouw heeft dan ook een hoog projectmatig karakter. Men stelt een team samen
om een object (gebouw) te realiseren en kiest daar een geschikte (contract)
vorm voor. Van deze organisatievormen zijn er in de bouw enkele veel gebruikte organisatievormen.

Contractvormen
De organisatievorm of ook we! contractvorm genoemd geeft een indicatie van
de samenwerking tussen de verschillende partijen in een project. De contractvorm bepaald onder meer wie in welke fase van het bouwtraject de belangrijkste rol speelt en dit geeft ook de risicoverdeling weer. De beschrijving van de
organisatievormen is voor een groot gedeelte opgesteld aan de hand van
Sijpersma en Buur (2005). De meest voorkomende contractvormen zijn de
traditionele. bouwteam. turn-key I design & construct en PPS contractvorm.
Elke contractvorm wordt in verschillende situaties gebruikt. waarbij nog steeds
de traditionele de meest gebruikte contractvorm is. In deze vorm heeft de
opdrachtgever de meeste zeggenschap en dus ook het meeste risico. Hij kiest
de partijen uit die het object gaan vervaardigen en <lit gebeurd ook vaak op
basis van de laagste prijs. Bij de andere contractvormen is vooral het grote
verschil dat opdrachtnemers (bouwondernemingen) meer zeggenschap en dus
ook meer risico krijgen in het bouwproces. Dit is te zien in figuur 16. De
afhankelijkheid van de partners in deze vormen is vaak laag en de duur van de
relatie is alleen verbonden aan de Iooptijd van het project.
Bij de bouwteam-vorm of design & Construct vorm wordt de opdrachtnemer
(bouwbedrijf) al eerder bij het proces betrokken en heeft hicrdoor ook meer
inspraak in het ontwerp. Dit levert dan echter we! meer risico op. maar als het
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goed is levert dit wel een beter ontwerp en daardoor ook meerwaarde aan het
eindproduct. Helemaal aan de rechterkant staan onder andere de PPS en de
consortia vormen. Hier ligt het risico vooral bij de opdrachtnemer. Soms wordt
hier ook een dee] van de exploitatie voor de rckening van de opdrachtnemer
genomen. Deze vormen komen al een stuk minder voor. al wordt in Engeland
dit al we! vaker gebruikt en ook met succes. Hier wordt dan ook wel de naam
partnering gebruikt en speelt vooral een rol in complexe grotc projecten. Dit
zal hier verder iets meer toegelicht worden.

Traditioneel

Bouwteam

D&C/

~ I Consortia I

Turnley

~-~L_j

I
I Opdrachtgever

Risico

I
Opdrachtnemer

Figuur 16: Risicoverdeling bij de verschillende organisatievormen (Bron:
Sijpersma & Buur. 2005)

4.5.3

'Nieuwe' vonnen

Bij het beschrijven van samenwerkcn in de bouwscctor is er veel ondcrzoek
gcdaan naar de verschillcndc standaard contractvormcn. zoals hicrboven kort
bcschrcvcn. Dczc wordcn dan in de bouw ook vcel tocgcpast al dan nict
vcroorzaakt door de scctoromstandighcdcn. Onderzoek naar andcrc vormcn
van samcnwcrkcn in de bouw is er cchtcr vccl minder. Al wordt er we] door
ccn aantal autcurs aangcgcvcn, <lat samcnwcrkcn in de bouw vcrbctcrd kan
wordcn. zckcr als hct gaat om (stratcgischc) samcnwerkingsrclatics op langcrc
tcrmijn. Zo zijn er aanwijzingcn (o.a. Scott. 200 l) dat vormcn, zoals partnering
of stratcgischc alliantics we! steeds mccr gcbruikt wordcn en dat die ook ccn
dee] van de problcmcn oplosscn, zoals die gcschctst zijn in scctic 4.5.1. Ook
lijkt hct crop dat lossere vormen, zoals stratcgischc allianties, ten gocde komen
voor de innovatiegraad van de bouwsector. wat relevant is voor <lit onderzoek.
Daarom zal er dieper op deze vormen worden ingegaan.
Zoals blijkt uit sectie 4.5.1 zijn er een aantal ontwikkelingen in de bouwsector
waaruit sommige partijen zich willen onttrekken. Zo worden die situatics ook
meer getypeerd door 'gcdwongen' vormen van samenwerkcn. Men kan kiezen
voor contractvormen met meer integratic, maar er is ook een ander begrip <lat
voorkomt in de literatuur en <lat is partnering. Het is in principe cen verzamelnaam voor een aantal verschillende vormen van samenwerken. Scott (2001)
geeft onder anderc de volgendc dcfinitie:
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Partnering is een relatie tussen twee of meerdere ondernemingen of organisaties die is gevormd met het motie_f om de pe1:formance van her afleveren van
prC1jecten te verbeteren.

Er zijn in principe twee vormen van partnering te onderscheiden. (Scott, 2001
en Van Veen & Keizer, 2005)
I. Projectpartnering: Een samenwerking voor de duur van slechts een
project: in de Angelsakissche wereld wordt dit ook we! aangeduid als
alliancing
2. Lange termijn partnering: Een samenwerking die projectoverstijgend
is en dus voor de duur van meerdere projecten standhoudt. Lange termijn partnering wordt ook we! een strategische alliantie genoemd.
waarbij nieuwe. producten-markt-competentiecombinaties worden
ontwikkeld.
Van Veen & Keizer (2005) geven ook enkele belangrijke punten die naar voren
komen bij projectpartnering. Het eerste opvallende is dat het hier minder gaat
om een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. maar dater meer sprake is van
gelijkwaardigheid en zijn er gemeenschappelijke en gedeelde doelen. De klant
maakt onder andere dee! uit van het team. Verder is er vertrouwen in de relatie
en worden opbrengsten en risico's gedeeld. Vertrouwen is cen van de belangrijkste factoren in partnering. omdat zaken minder strikt geregeld zijn en er
meer onzekerheid is. Het belangrijkste verschil met bijvoorbeeld de traditionele
relaties is dater doelen en performance uitgangspunten worden opgesteld.
Daardoor krijgt de samenwerking veel meer een strategisch karakter en is er
ook meer focus op andere doelen dan alleen zo laag mogelijke kosten.
Bij lange termijn partnering worden doelen gesteld die projectoverstijgend zijn.
Deze samenwerkingsvormen zijn dan dus nog meer strategisch van aard.
Doelen die hierbij gesteld kunnen worden zijn bijvoorbeeld innovatie. In deze
samenwerkingsverbanden worden hoge investeringen gedaan en is samenwerkingsvaardigheid extra belangrijk. De afuankelijkheid tussen de partners is in
deze vorm van samenwerken nog groter en de impact op het bedrijfsresultaat
zal van grater belang zijn.
Thompson & Sanders (1998) geven nog een framework hoe verschillende
vormen van partnering of samenwerken kunnen worden weergegeven. Dit is le
zien in figuur 17.
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Figuur 17: Verschillende gradaties van samenwerken (Bron: Thompson &
Sanders (1998))
Hierbij is de uiterste vorm links in het schema 'competition' die de pure
opdrachtgever-opdrachtnemer relatie aangeeft. Daamaast is te zien dat de
andere vormen van samenwerken daar los van staan. Bij competitie is er
namelijk sprake van losse afspraken. waar bij de andere vormen gezamenlijke
doelen worden opgesteld. Hierbij geldt dat des te meer de doelen van de
samenwerking strategischer en met meer ambitie zijn opgesteld. des le grater
de voordelen van partnering kunnen zijn. Cooperation komt vooral overeen
met de eigenschappen van projectpartnering en collaboration met lange termijn
partnering. Bij Coalescense is er al bijna sprake van een apart opgezette
gezamenlijke organisatie.
Er blijkt dat vooral de samenwerkingsvormen die meer op lange termijn gericht
zijn. ook beter zijn voor de strategie van de ondememing en innovatie van de
ondememing. Echter lijken de meeste ondememingen deze doelen (nog) niet te
stellen waardoor de meeste samenwerkingsvormen vooral nog traditioneel zijn.
gebaseerd op een (competitieve) opdrachtnemer-opdrachtgeversstructuur.

Andere vormen
Komen de andere vormen hesproken in sectie 4.3 dan niet voor? Zeker we!
maar de nadruk ligt vaak in onderzoek op andere organisatievormen in de
houw. Vooral de kleine en middelgrote houwondememingen gaan veel traditionele vormen aan. De grote zoals Heijmans, Ballast Nedam gaan we] meer
andere (strategische) typen aan. omdat zij hier ook meer de middelen voor
hebben. Al is dit aantal nog we! gering. Wei komen de korte termijn relaties
met weinig afhankelijkheid ook veel voor, al worden die waarschijnlijk al als
vanzelfsprekend ervaren. Zo zijn er veel inkooprelaties met leveranciers en
deze moeten zeker niet onderschat warden. Dat deze relaties zeker niet uit het
oog moeten verloren warden. blijkt uit het feit dat veel productinnovaties van
de toeleverende industrie komt. zo zal uit de volgende sectie blijken.
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Samenwerken in de bouw gebeurd dus vooral op een vertrouwde manier
waarbij er relatief weinig aandacht is voor de strategische samenwerkingsverbanden. Is dit dan ook de merken aan innovatie in de bouwsector? Er lijkt we!
een verband te zijn. Dit zal verder behandeld worden in de volgende paragraaf.

4.5.4

Strategie en innovatie in de bouw

Het blijkt dat de meeste bedrijven in de bouwsector een strategie ontwikkeld
hebben die vooral gericht is op het verlagen van kosten en efficiency verbetering. Het lijkt erop dat de grotere ondememingen hier we! een klein bee~je van
afwijken. maar Jang niet altijd. Ook aan de opdrachtgeverkant is dit het geval.
De meeste projectontwikkelaars zijn vooral uit op het optimaliseren van de
wins! waarbij het risico zo laag mogelijk wordt gehouden. Door deze kostenstrategieen Iijkt het erop dat innovatie weinig prioriteit krijgt, omdat er minder
moet worden gelet op (technologische) ontwikkeling om meerwaarde te
creeren voor de klant. Echter zijn er misschien wat interessante ontwikkelingen
gaande. dit zal verder duidelijk worden in de omschrijving van innovatie in de
bouwsector.

Innovatie in de bouwsector
Hoe zit het dan met innovatie in de bouw sector? Innovatie in de bouwsector
lijkt in de literatuur respectievelijk weinig aandacht te krijgen. Meestal wordt
empirisch onderzoek verricht in technologiehoge sectoren, zoals de semiconductor industrie of de auto-industrie. Echter is de bouw sector zeker geen
onbelangrijke sector voor innovatie. Zo heeft de bouw ongeveer dezelfde totale
omzet als andere industrie in Nederland (zie figuur 18).
Sectoren

Zakelijke
diens.ten
25°/0

Transport/
autobranche
Detailhandel/
groothandel

9"/4,

24%

Zorg
12%

Industrie
12%

Figuur 18: Percentage omzet per sector (Website MKB Nederland)

Uit onderzoek blijkt dat niet gelijk gezegd kan worden dater geen innovatie
voorkomt in de bouwsector. Echter wordt er wel gepleit dat de innovatiegraad
laag is volgens Pries en Janszen (1995) & Winch (1998). Zo loopt het aantal
innovaties volgens deze auteurs achter bij andere sectoren. Dit blijkt ook uit de
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innovatiemonitor van Twynstra The Bridge (website Twynstra The Bridge),
waar de bouw een van de laagst scorende is in vergelijking met andere sectoren
als het gaat om het opstellen van innovatiedoelen. Er zijn verschillende
factoren aan te wijzen waarom deze innovaticgraad laag is. Er worden onder
andere drie factoren onderkend die een belangrijke invloed hebben op innovatie. Dit zijn strategieformulering, omgevingsfactoren en de manier van samenwcrken.

Strategieformulering
Zoals gezegd. kan de strategieformulering van een organisatie van invloed zijn
op innovatie. Dit bleek ook al uit de uitgewerkte samcnwerkings theorie waarin
innovatie een belangrijke factor in de strategie kan zijn. Als er gekeken wordt
naar strategicformulering in de bouw geven Dorec & van der Veen (1999)
onder andere aan dater een gebrek is aan strategieformulering in de bouwsector en dat slechts 31 % van de bedrijven doelen stelt wat betreft omzet. Dit
blijkt uit een onderzoek van het EIB. Een mogelijke oorzaak voor het gebrek
aan strategieformulering in de bouw kan komen doordat veel ondememingen
nog geleid worden door 'engineers' en relatief weinig door 'echte' managers.
Dit wordt ook wel het 'engineers paradigm' genoemd door Pries & Janszen
( 1995). Deze engineers zijn dan natuurlijk kundig in de bouwprocessen en het
efficientcr maken van de organisatie. Echter kan er zo we] te weinig nadruk
liggen op organisatiekundige vraagstukken van de ondememing. Dit gebrek
aan strategieformulering zorgt er ook voor dater vooral een korte termijn visie
is. Hierdoor wordt er weinig gei'nvesteerd in ontwikkeling en kennis waardoor
de innovatiegraad laag bl~jft.
Omgevingsfactoren
Verder blijkt dat omgevingsfactoren ook een dominante invloed hebben op de
bouwsector en zo ook op het innovatieproces (Pries & Janszen, 1995 en Winch,
1998). De meeste invloed komt hiervan nog we! van de overheid, maar de
bouwsector is ook stcrk alhankelijk van andere branches. De overheid zorgt
onder meer voor technische regelgeving, waardoor er een limiet gesteld kan
worden aan innovatie. Ook zijn er bijvoorbeeld de mededingingsregels, wat
vooral ter sprake kwam na de bouwfraude, die ervoor kunnen zorgen dater
vooral op kostprijs gericht wordt. Maar de regelgeving kan ook zorgen voor
meer innovatie. Zo zorgen bijvoorbeeld de strengere energieregels voor
innovatic in klimaatsystemen, zoals zonnepanelen (Bremer & Kok, 2000).
Bedrijven zijn dan immers gedwongen om le gaan innoveren, omdat ze aan de
regels moeten voldoen.
Verder is de gcfragmenteerde aanbodkant. zoals eerder genoemd ook een
oorzaak voor een !age innovatiegraad. Ondernemingen gaan lctten op efficiency en niet op vernieuwing (Winch, 1998). Men hoeft niet noodzakelijk te
ontwikkelen omdat de concurrentiedruk (nog) niet hong genoeg is. Echter zijn
er we] ontwikkelingen gaande waarbij bedrijven meer proberen Le ontwikkelen,
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omdat men denkt dater weinig meer te winnen is in het verbeteren van efficiency.

Soort innovaties en door welke partij
Buiten het bekijken van innovatie in de strategie is he! ook interessant op welk
soort innovatie de bedrijven de nadruk leggen. Uit sectie 4.2 bleek al dater hier
verschillende keuzes in gemaakt kunnen worden. De meeste innovatie worden
door de kleinere ondememingen behaald volgens Pries & Janszen (zo'n 70 %).
Daardoor spelen kleine bedrijven zeker een belangrijke rol voor innovatie.
Echter blijken de kleine bedrijven vooral procesinnovaties te creeren en de
grote meer productinnovaties.
De procesinnovaties worden vooral door de bouwende (aannemers) behaald.
terwijl de tocleveranciers het meest verantwoordelijk zijn voor de productinnovaties. De meeste innovaties die voorkomen zijn door een incrementele manier
van innoveren ontstaan. geven Bremer & Kok (2000) aan. Dit wordt vooral
toegeschreven door de nadruk op productie verhoging en efficiency verlaging
in de bouw. Door dit soort strategieen leidt het meer tot kleine continue
verbeteringen, omdat vaak de risico's in compleet nieuwe producten en
processen te hoog zijn (Pries & Janszen, 1995) waardoor radicale innovatie
veel minder voorkomt. Hier durven of willen de bedrijven ingeval waarschijnlijk niet de risico's te nemen. Ook uit de innovatiemonitor van Twynstra The
Bridge blijkt dat bedrijven het meeste op een incrementele manier willen
innoveren.

4.5.5

Samenwerking in relatie tot innovatie

Het blijkt dus dat de innovatiegraad laag is en dater een aantal omgevingsfac\oren zijn die <lit zouden kunnen veroorzaken. Samenwerkcn wordt ook als een
factor gezien die invloed kan hebben, zeker als er meegenomcn word! <lat er in
de houwsector een aantal typische kenmerken van samenwerken zijn aan te
wijzen., zoals het projectmatige karakter. In deze paragraaf zal verdcr uitgelicht
worden hoc samenwerken en innovatie in verband staan met elkaar in de
houwsector.
Het hlijkt dat samenwcrken tussen organisaties ook in de bouwsector een
belangrijke invloed kan hebben op innovatie en misschien wel juist omdat de
aanhodkant zo gefragmenteerd is. Zo blijkt onder andere uit het onderzoek van
Pries & Janszen ( 1995). Er wordt geconcludeerd dat in 60 % van de innovaties
samenwerken een rol heeft gespeeld. Dit wordt ook beweerd door Bremer &
Kok (2000) die zeggen dat lange termijn doelen zoals innovatie niet door
individuele ondememingen behaald kunnen worden. Holmen. et al (2005)
voegen hieraan toe dat het gebrek aan continue sterke relaties een onderdeel is
van het gebrek aan innovatie.
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Het lijkt er dus op <lat er een verband kan bestaan door het steeds tijdelijke
karakter van samenwerken in de bouw en het gebrek aan innovatiekracht.
Kennis die gedurende het project met de partner wordt opgedaan gaat namelijk
gelijk weer verloren na het afsluiten van het project. Men investeert dan ook
niet in ontwikkeling en in de relatie door <lit korte termijn denken. Dit komt
ook omdat het doe! van het samenwerken niet is om deze kennis te vergaren.
Misschien kunnen de nieuwe vormen van samenwerken. zoals die hierboven
beschreven zijn een positieve invloed op innovatie hebben. Ze zijn namelijk
vaker op langere termijn gericht en er worden betere strategische doelen
opgesteld voor de samenwerking (Scott. 2001 ).
Dat deze strategiebepaling invloed heeft op innovatie blijkt ook onder andere
gekeken word! van waaruit innovatie gei"nitieerd wordt. Zo kan innovatie aan
de ene kant de markt op 'gepushed' worden door de aanbieders van de markt of
kan de innovatic juist door de vraagzijde gestimuleerd worden, bijvoorbeeld als
klanten vragen op specifieke oplossingen. Zo stellen Pries & Janszen ( 1995)
dat de houwsector vooral een technologiegestuurde sector is en <lat de vraag
van de markt maar in geringe mate meetelt. Dorce & van der Veen ( 1999)
constateren nagenoeg hetzelfde. Er is voomamelijk Technology-push en geen
Demand-pull. Winch (] 998) geeft verder nog aan dater we] hehoefte hestaat
uit de markt, maar <lat het de aanbieders zijn die het realiseren. Een van de
redenen voor deze situatie is dat de kennis aan de vraagkant waarschijnlijk te
laag is om de behoefte te kunnen opleggen. Verder bestaat er ook voor de
houwers ook niet de druk om vanuit de aanhieders meer aan te bieden. omdat
de eerste prioriteit kostprijs is en <lat (tot nu toe) het niet van essentieel helang
is geweest om zich te distantieren van de concurrentie op basis van toegevoegde waarde.
Er zijn een aantal auteurs die aangeven <lat deze situatie we! doorbroken kan
worden. Met samenwerken kunnen namelijk bepaalde disciplines bij elkaar
gebracht worden en kan er mecr ecn marktbenadering ontstaan. Doree & van
der Veen (1999) stellen bijvoorheeld <lat projectoverstijgende samenwerkingsrelatics. zoals strategische allianties. kunnen bijdragen aan ketenintegratie en
zo de scheiding tussen ontwerp en bouw kunnen verkleinen. waardoor meer
product en procesinnovaties kunnen ontstaan. Voorwaarde is we] <lat er een
lange termijn visie moet hlijven bestaan.
Ook hij samenwerkingsvormen op de korte termijn. zoals bij projectpartnering
kan kennis opgcdaan worden en kunnen bedrijven innoveren. Alleen is het bij
deze vormcn van partnering belangrijk dat opgedane kennis niet verloren gaat
na hct project. Ondememingen moeten evalueren water geleerd is en dit
bcwaren in de organisatie om zo innovatief te kunnen zijn (Winch 1998.
Koskela & Yrijhoef. 2001).
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Als er op projectniveau word! gekeken is een van de belangrijkste factoren van
partnering en ook van de meer gci"ntegreerde contractvormen. zoals een
bouwteam. dat er meer kennis en ervaring wordt gehaald naar de beginfases
van het bouwproces. Hierdoor worden in die fases. zoals de ontwerp fase. we!
meer kosten gemaakt. maar zullen de kosten aan het einde vaak minder zijn.
Wat uiteindelijk moet leiden tot totaal lagere kosten of een beter kwalitatief
eindproduct. ln de ontwerpfase heeft men ook nog de meeste invloed op de
kosten dan aan het einde en veranderingen aan het einde van het proces kosten
veel meer dan in het begin (Scott, 2001 ). Bedrijven moeten dan ook durven om
herin le investeren. Zic ook figuur 19.

Figuur 19: Kosten van veranderingen in het bouwproces

Type partner
Buiten dat naar de soort van samenwerkingsrelaties gekeken kan worden op
innovatie is hier ook de partner keuze van belang. Eerder werd gesteld dat men
verschillende samenwerkingsverbanden kan aangaan met verschillende soorten
partijen, zoals verticale en horizon tale samenwerkingsverbanden of verbanden
met onderzoeksinstituten zoals universiteiten (zie ook figuur 11 ). Winch ( 1998)
geeft onder andere aan dat universiteiten een goede tussenpersoon kunnen
spelen bij het innoveren, omdat zij minder in het competitieve spel zitten van
de sector. Deze relaties hebben waarschijnlijk redelijk !age afhankelijkheid en
kan met relatief !age kosten kennis worden overgedragen. Het lijkt er echter op
dat bedrijven in de bouwsector deze verbanden b~jna niet onderhouden.
Er zi_jn echter ook auteurs die aangeven dat samenwerken minder relevant is
ten opzichte van innovatie in de bouwsector. Zo geven Holmen et al (2005) aan
dat uit onderzoek blijkt dat de invloed van samenwerken op innovatie we!
opgaat in sectoren. zoals manufacturing maar minder relevant zou zijn in de
bouwsector. Echter spreekt een onderzoek van Koskela en Vrijhof (2001) dit
weer tegen. Holmen. et al (2005) geven uiteindelijk aan dat sterke relaties met
goede aanpassing en specifieke investeringen waarschijnlijk we! innovatie
verhogen. maar dat dit we! ten kostc gaat van de fiexibiliteit van de ondememing. Zij geven dus ook dat bedrijven die meer innovatie willen meer afhankelijke relaties moeten aangaan.
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Uit deze beschrijving van de bouwsector blijkt dus dat de bouwsector onderhevig is aan enkele specifieke omstandigheden wat onder andere leidt tot weinig
lange termijn strategieen en een grate nadruk op efficiency. Dit lijkt dan ook
een nadelig effect te hebben op innovatie. waar toch vaak lange termijn visies
voor nodig zijn. Dat dit ook invloed heeft op de samenwerkingsrelaties. blijkt
uit het feit dat veel samenwerkingsrelaties een projectmatig karakter hebben.
waarbij zelden doelen gesteld worden voor buiten het project om. Wei wordt er
gesteld dat als samenwerken op een andere manier wordt ingericht waar vooral
de doelstellingen voor langere termijnen worden geformuleerd dit een positieve
invloed kan hebben op innovatie. Het is interessant om te bekijken of deze
zaken ook echt spelen en of de gekozen verbanden ook echt aanwezig zijn. Dit
zal onder andcrc duidelijk warden uit het cmpirische gedeelte van dit onderzock.

4.6

Conclusies theoretisch onderzoek
Uit dit hoofdstuk waar de theorie over samenwerken en de bouwsector
uitcengezet is. blijkt onder andere dater verschillende redenen voor organisaties kunncn zijn om samenwerkingsrelaties aan te gaan. Ten ecrstc kan vanuit
cen aantal perspectieven beschreven in de literatuur verklaard worden welke
motieven organisaties kunnen hebben. waarvan macht. in handen krijgen van
schaarse resources en voorblijven van de concurrcntie enkele motieven zijn. De
mate waarin deze motieven van belang zijn. hangt ondcr andere van de sector
omstandigheden af en de manier waarop de organisatie haar strategie geformulcerd heeft om in deze omstandigheden te opereren.
Het blijkt ook dat de mate waarin innovatie in deze strategic is opgcnomen een
belangrijke invloed kan hebben op samenwerkcn. zowel op de motieven als op
de mate van aangaan van relaties. Zo kan samenwerken de risico •s I investeringen voor innovatie verlagen en levert samenwerken belangrijke kennisuitwisseling op. Verder kan er geconcludcerd worden dat samenwerkingsrelaties die
meer op lange termijn gericht zijn een positieve invloed hebben op innovatie.
Deze samenwerkingsrclaties zijn ook meer strategisch van aard en een van de
kenmerken van de relatic is dat de afbankelijkheid vaak grater is.
Het lijkt er ook op dat dit voor de bouwsector geldt. De bouwscctor wordt
getypeerd door enkele kcnmerken wat onder andere leidt tot efficiency vcrbetering en minder tot innovatie. Enkele auteurs geven onder andere aan dater we!
mecr innovatic behaald kan warden als de vertrouwde (projectgcbonden)
samenwerkingsrelaties losgelaten worden en er meer op lange termijn wordt
samengewerkt. Echter is er nog weinig onderzoek op <lit gebied in de bouwsector gedaan en is het nog onduidelijk of betook echt zo speelt. Daarom zijn er
aan de hand van de theorie van samenwerken enkelc hypotheses opgesteld.
Als eerste lijkt het crop dat strategic elementen van de organisatie ook doorwerken in de motievcn om te gaan samenwcrken. waarvan dit vooral opgaat

56194

Twynstra Gudde

voor strategische samenwerkingsverbanden. Als innovatie als een element van
de strategie gezien word! kan daaruit de volgende hypothese warden opgesteld.
•

Hypothese 1: Organisaties die innovatie als belangrijk achten in de
strategie hebben voor de motieven voor samenwerken vooral risicovermindering of innovatie / kennisontwikkeling als motief voor strategische samenwerkingsvormen.

Buiten dat innovatie doorwerkt in de motieven om te gaan samenwerken.
Wordt samcnwerken ook gezien als een belangrijk instrument om innovatic
daadwerkelijk tot stand te brengen en zodoende zouden bedrijven die meer op
innovatic gericht zijn, waarschijnlijk ook meer samenwerkingsrelaties hebben,
wat leidt tot de volgende hypothese.
•

Hypothese 2: Organisaties die meer prioriteit stellen aan innovatie in
de strategie hebben meer samenwerkingsrelaties.

Naast deze strategie factoren, lijkt het er ook op dat sociale factoren van de
bestuurder een ral spelen bij het aangaan van samenwerkingsrelaties. Vooral de
mate waarin de bestuurder waarde hecht aan een sociaal (zakelijk) netwerk lijkt
van invloed te zijn, omdat naarmate dit grater is het de kans op het ontmoeten
van potentiele samenwerkingspartners vergraot.
•

Hypothese 3: Ondernemingen waarvan de bestuurders een grate waarde hechten aan het sociale netwerk en dus waarschijnlijk ook een grater sociaal netwerk hebben, hcbben meer samenwerkingsrelaties.

Als laatste is er gekeken naar de invloed van de motieven om te gaan samenwerken op het type relatie wat hierbij wordt aangegaan. Uit hct samenwerkingspraces (figuur 5) bleek al dater waarschijnlijk een rclatic is en ook uit de
omschrijving over innovatie lijkt het erap dat dit het geval kan zijn. Zo zal
waarschijnlijk een samenwerkingsrelatie langere termijndoelstellingen hebben
en meer afhankelijkheid vertonen als innovatie een gratere rol speelt in de
moticven om te gaan samenwerken.
•

Hypothese 4: Samenwerkingsrelaties die te maken hebben met de 'core' business waarbij innovatie ook een motief is hebben een grotere
afhankelijkheid en langere tijdsduur. Deze hebben dan ook vaker een
aandelenconstructie

Deze hypotheses zullen onder andcre getoetst worden in het empirische
gedeelte in het volgende hoofdstuk. Ook zal er verder duidelijk warden welke
omstandigheden in de bouw een rol spelen, welke strategische keuzes organisaties maken en welke specifiekc rol innovatie hierbij speelt. Verder zal er
duidelijk worden op welke manier er wordt samengewerkt en of er echt zoveel
traditionele samenwerkingsvormen zijn in de bouw, zoals de theorie aangeeft.
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5

Resultaten empirisch onderzoek

Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dater vier hypotheses opgesteld konden
warden. Deze hypotheses zijn empirisch onderzocht door middel van een
vragenlijst onder bestuurders uit de bouwsector. Ook zijn er vragen opgenomen
die antwoard moeten geven over de factoren samenwerken en innovatie. In dit
hoofdstuk zal eerst omschreven warden hoe de vragenlijst is opgebouwd. op
welke manier deze is afgenomen en hoe deze is geanalyseerd. Dit wordt gevold
door de behandeling van de resultaten van de analyse. waarvan eerst een
beschrijvend gedeelte over de mening van de bestuurders over samenwerken en
innovatie is opgenomen. Hierin zal onder andere duidelijk worden welke
houding bestuurders uit de bouw ten opzichte van samenwerken hebben. welke
samenwerkingsverbanden er voorkomen en in welke mate innovatie een rol
speelt. Daarna zal de analyse van het kwantitatief onderzoek van de verbanden
worden beschreven. Dit zijn de relaties van het framework (figuur 14) waar
onder andere duidelijk zal worden of er een significant verband bestaat tussen
bedrijven die innovatie belangrijk vinden en het aantal samenwerkingsrelaties
van deze organisatie. De gevonden resultaten zullen uiteindelijk weerlegt
worden met onder andere de gevonden resultaten in het theoretisch hoofdstuk ..

5.1

Methodologie
Voardat de resultaten weergegeven zullen worden. zal eerst beschreven worden
hoe de gegevens precies zijn verkregen. Zoals gezegd is het merendeel van de
empirische informatie verkregen via een vragenlijst aan bestuurders uit de
bouwsector. De gegevens van de vragenlijst zijn vervolgens geanalyseerd met
beschrijvende statistiek en een discriminantanalyse. Deze aspecten zullen
behandeld worden.

5.1.1

Respondenten vragenlUst
Na het literatuuronderzoek is er voor gekozen om met behulp van een vragenlijst dieper op de materie in te gaan. Dit diepte onderzoek richtte zich vooral op
de B & U sector en dan met name specifiek op opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouwsector. Als opdrachtnemers zijn I 11 aannemers / bouwbedrijven aangeschreven en voor de opdrachtgevers zijn projectontwikkelaars en
woningcorporaties aangeschreven. respectievelijk 52 en 87. Nu is iedere
onderneming vaak niet helemaal geconcentreerd op een taak. Zo zijn er veel
aannemers die ook een ontwikkelingstak hebben en zijn er ook projectontwikkelaars die ook bouwen. In dit onderzoek wordt een onderneming ingedeeld bij
de taak die zij als hoofdtaak uitvoert. Bij de projectontwikkelaars en bouwondernemingen zijn alleen bedrijven aangeschreven met I 00 werknemers of
meer. Bij de woningcorporaties is dit aantal 50. omdat deze over het algemeen
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genomen ook wat kleiner zijn. Deze aantallen zi_in redelijk uitputtend en geven
een representatief beeld van de bouwsector. Er zitten zowel grote bedrijven als
middelgrote ondernemingen in. De aangeschreven organisaties zijn gevonden
met behulp van het relatiehestand van TG en een informatiebestand. Bijna alle
organisaties uit deze bestanden zijn aangeschreven. In het informatiebestand
stonden alle bedrijven uit de bouwnijverheid met meer dan I 00 werknemers.
De vragenlijst is per post verstuurd naar in totaal 250 ondememingen uit de
bouwsector. 150 van deze ondernemingen waren relaties van TG. de andere
I 00 zijn met het informatiebestand verkregen. Bijgaand aan de vragenlijst zat
een bijbehorende introductiebrief en retourenveloppe. De introductiebrief is te
vinden in bijlage 2. Tevens werd de aangeschreven bestuurder crop geattendeerd dat hij / zij als dank voor het invullen van de vragenlijst het bock 'Organiseren tussen organisaties' zal ontvangen en de resultaten van de vragenlijst.
De vragenlijst is opgesteld als een mailing van TG. omdat een groot aantal van
de aangeschreven bedrijvcn relaties van TG waren en waarschijnlijk daardoor
eerder zullen reageren als het een mailing van TG betrof. De TUE en de VU
zijn als partner genoemd.
Na ongeveer 3 weken na het versturen waren er 55 ingevulde vragenlijsten
binnen. Daarop is besloten om de ondememingen op te bellen om de respons te
stimuleren. De structuur van deze gesprekken is te vinden in bijlage 3. Na het
bellen zijn nog 13 vragenlijsten binnen gekomen. wat uiteindelijk dus 68
ingevulde vragcnlijsten oplevcrde van bedrijven uit de bouwsector. De responsrate werd daardoor 27 %.

5.1.2

Onderwe1pen en opbouw vragenlijst
Omdat dit onderzoek parallel is uitgevoerd met een onderzoek naar samenwerkingsverbanden in de zorgsector. is de vragenlijst in samenwerking met dit
onderzoek gemaakt. Daardoor zijn niet alle vragen direct terug te leiden op dit
onderzoek. maar kan er we] gebruik warden gemaakt van de data van de
zorgsector om zo een vergelijking te maken met de bouwsector en kan soms
ook gekeken worden naar andere factoren die nict genoemd wordcn in dit
ondcrzock.

De vragcnlijst is opgebouwd uit de onderwerpcn Strategic. lnnovatie. Samcnwerkingsrelaties in uw organisatic. Contacten van u en uw mcdebestuursleden.
ccn samenwcrkingsvcrband 'in the spotlight' en algemene informatie. Uit al
van deze onderwerpen is informatie gehaald voor dit onderzoek. De vragcnlijst
zelf is te vinden in bijlage 5 en de uitleg van de opbouw van de vragenlijst in
bijlagc 4. Bij het opstcllen van de vragenlijst is gebruik gemaakt van de
ondcrzochte literatuur uit hoofdstuk 4 en van informatie behaald uit interviews
met experts uit de bouw van TG. Tevens is er gekeken naar andere vragenlijsten van andere (afstudeer) onderzoeken over samenwerken en innovatie. Nadat
deze onderwerpen en vragen in de vragenlijst waren opgenomen is de vragen-
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lijst voargelegd aan experts van de bouw en de zorg van TG en aan de begeleiding van TG en de TUE. Aan de hand van het commentaar zijn hierop nog
enkele aanpassingen gedaan. Tevens is de vragenlijst gecontroleerd door een
expert over vragenlijsten van de TUE. Uiteindelijk is de versie opgcmaakt door
de designstudio van TG om de vragenlijst een professioneel uiterlijk te geven.

5.1.3

Beschrijving van de ana!vses

Aan de hand van de resultaten van de vragenlijst is vervolgens de analyse
uitgevoerd. Deze analyse is in le delen in twee delen. namelijk een beschrijvende analyse van de factoren over samenwerken en innovatie en een kwantitatieve analyse van de te onderzoeken relaties. Uit de vraagstelling van dit
onderzoek blijkt dat ten eerstc het onderzoek opgesteld is om te kijken hoe de
bedrijven uit de bouwwereld tegen samenwerken aan kijken. wat de motivatie
is. hoeveel samenwerkingsrelaties ze aangaan en wat voor samenwerkingsrelaties ze aangaan. Tcvens was de vraag in welke mate innovatie een rol speelt in
de strategic van de organisatie. Al deze onderwerpen zijn opgenomen in de
vragenlijst en de resultaten hiervan zullen geanalyseerd worden in het beschrijvende gedeelte van de analyse. Op sommige factoren kon een vergelijking
gemaakt worden met de zorgsector. zoals de vragen over innovatie. De vragenlijst van de zorg is voornamelijk ingevuld door bestuurders van zickenhuizen
en de geestelijke gezondheidszorg. De analyse van de relaties tussen de
onderwerpen is uitgevoerd met een discriminantanalyse. Dit zal nog wat verder
omschreven warden.

Discriminantanalyse
Om de verbanden kwantitatief le onderzoek kan voar verschillende analyses
gekozen warden, zoals een discriminantanalyse of een regressieanalyse. Er is
in dit onderzoek mede voor een discriminantanalyse gekozen boven een
regressieanalyse, omdat de sample size relatief klein is (N=68). Daardoor geeft
in deze situatie een discriminanticanalysc een meer bctrouwbare uitkomst. Met
een discriminantanalyse kunncn doclgroepen vergeleken warden op verschillende variabelen. Het eerste wat een discriminantanalyse doet. is het classificeren van de doelgroepen aan de hand van de ingevoerde variabelen. Zo kan
gekeken warden welke variabclen de meeste invloed hebben op de verschillende doelgroepen.
Als dezc classificatic is uitgevoerd kan ook met de analyse de sterkte van de
verbanden gei"nterpreteerd worden. De analyse stelt aan de hand van de
classificatie een discriminantfunctie op. Met deze functie kan data in cen
nieuwe situatie in de functie warden ingevoerd en kan ecn voorspelling worden
gedaan in wclke doelgrocp een bepaalde respondent zal vallen.
Bij de bepaling van de variabelcn zijn de vragen uit de vragenlijst gebruikt.
Omdat dit soms tot heel veel variabelen kon leiden. zijn er soms vragen samen
genomen tot een variabele. Met behulp van een factor analyse en hetrouwhaar-
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heidsanalyse kan dan gekeken worden of op basis van de kwantitatieve data
variabelen samengenomen mogen warden. Een voorwaarde hierbij is we] dat
op basis van de logica van de vragen de variabelen samengenomen kunnen
warden. De discriminantanalyse en facloranalyse zijn uitgevoerd aan de hand
van Hair. et al. (2006). De analyses zijn uitgevoerd met het statistisch software
pakkel SPSS. Voordat de resultaten van deze analyses beschreven zal warden.
zal eerst de omschrijving van de onderwerpen behandeld warden. zoals die
zieh manifesteren in de bouwsector.
5.2

Analyse samenwerken en innovatie in de bouwsector
Dit onderzoek richt zich onder andere op de vraag in welke mate innovalie een
drijfveer is bij het aangaan van samenwerkingsrelaties in de bouwseclar.
Voordal deze vraag beantwoord kan warden is er eerst meer informatie nodig
op welke manier innovatie voarkomt in de bouw en welke motieven en typen
van samenwerkingsrelaties bedrijven in de bouw aangaan. Dit is onder andere
al deels beschreven in het lheoretische kader. Uit de vragenlijst is ook informatie verkregen die meer inzicht geeft in deze factaren. Deze zullen hier beschreven warden. onderverdeeld in de volgende aspecten.
- Prioriteit van samenwerken in de bouwsector en het aantal samenwerkingsrelaties
- Typen I vormen van samenwerkingsrelaties (ook met welke partijen / aantal)
- Kenmerken van de samenwerkingsrelaties (duur. afhankelijkheid. aandelen.
vertrouwen)
- Succes van samenwerkingsrelaties / aspecten
- lnnovatie in de strategic van de ondememing

5.2.1

Prioriteit van samenwerken
Allereersl wordt er gekeken in welke mate samenwerken leeft in de bouwsector. In de vragenlijst is gevraagd of samenwerken noodzakelijk is om de
strategie te realiseren en of de arganisatie groeit door middel van samenwerkingsrelaties. Het blijkt dat ongeveer 70 % van de bedrijven samenwerken als
noodzakelijk ziet om haar strategic te realiseren. Zij geven een 6 of een 7 op
een schaal van 1 tot 7 voor deze vraag (zie figuur 20). Ook vinden de ondernemingen gemiddeld genomen samenwerken belangrijker om te groeien dan
fuseren of autonoom groeien (zie figuur 21 ).
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Figuur 20: Noodzaak van samenwerken voor realiseren strategie
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Figuur 21: Manier van groeien
Ook is naar het aantal duurzame samenwerkingsverbanden gevraagd. Het blijkt
dat van de duurzame samenwerkingsrelaties de meestc ondemcmingen er 6 tot
10 hebben, namelijk zo'n 37 %. 43 % van de ondernemingen in de bouw
hebben meer dan IO duurzamc samcnwerkingsrelaties tegenover 60 % bedrijvcn uit de zorg (zie figuur 22).

63/94

Twynstra Gudde

45
40
35
30
C

.'!!

.,
C

"C
C

0
C.

.,"'

25
20

C:

.t-

15
10

0tot 5

6 tot 10

11 tot 20

21 tot 30

meer dan 30
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5.2.2

Samenwerking vormen

De vorm en soort partner is een ander belangrijk aspect in dit onderzoek. In de
vragenlijst warden deze twee keer ondervraagd. Zo wordt er naar het totale
aantal soort relaties gevraagd en het totale aantal per partij. bijvoorbeeld
aannemer of overheid. Ook wordt er later in het specifieke samenwerkingsverband naar de vorm en partner gevraagd. De resultaten staan in de figuren 23 en
24. Bij de vormen van samenwerken valt op dat Projectalliantie (traditionele,
design & construct, bouwteam) de meest voorkomende vorm is. Wat verder
opvalt. is dat strategische alliantie. PPS en consortia samen ook een redelijk
dee! uitmaken van de samenwerkingsportefeuille. Dit zijn toch de samenwerkingsvormen die minder conventioneel zijn en dus ook meer strategisch van
aard zijn. Dit aantal komt dan ook we! overeen met het aantal duurzame
relaties dat de bedrijven onderhoudcn. Hiervoor warden de meeste gehanteerd
door de opdrachtgevers (o.a. woningcorporaties). Waar de opdrachtncmcrs
(bouwondcrncmingen) vooral mcer inkooprclaties en uitbestedingrelatics
hebben.
Bij de vragen van de samenwerking in de spotlight komen de projectallianties
en stratcgische allianties ook weer naar vorcn. Het valt op dat hier de strategische allianties en ook PPS we! meer genoemd worden en vcrhanden zoals
inkooprclaties minder. dit komt waarschijnlijk doordat de bcstuurders in deze
vraag de wat meer (strategisch) belangrijke samenwerkingsverbandcn hcbhen
genocmd.
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Figuur 23: Soort samenwerkingsverband
Als er gekeken wordt met welke partijen wordt samengewerkt. valt op dat
opdrachtgevers over het algemeen gezien met meer partijen samenwerken en
dan vooral meer met bouwende partijen, projectontwikkelaars en met de
overheid (zie figuur 24). Opdrachtnemers hebben vooral meer samenwcrkingsrclatics met installatiebedrijven en met leveranciers. Dit komt ook overecn met
de soort verbanden, namelijk de inkooprelaties en de uitbestedingrclaties.
Verder valt op dat bcdrijven uit de bouw weinig samenwerken met onderzoeksinstituten en financiele bedrijven, zoals belegger.
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Figuur 24: Soort partij waarmee wordt samcngewerkt
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Er waren in de vragenlijst ook twee open vragen opgenomen waarin gevraagd
werd om van een gekozen samenwcrkingsverband de (soort) partij(en) op te
noemen waarmee wordt samengewerkt. Ook werd daarbij gevraagd om het
doe] van de samenwerking aan te gcven. Zo is er nog meer inzicht over
bovenstaande relaties met parti_ien.
De meest opvallende dingen hieruit zi_in dat de bouwbedrijven (vaak ook met
ontwikkelingstak) vooral samenwerken met ontwikkelaars, woningcorporaties
en collega bouwers. Waarvan ze ongeveer gelijk verdeeld zijn. Ook worden
gemeenten nog als partner genoemd. De motieven gaan vooral over realiseren
project. ontwikkelen van vastgoed / woningen en risico spreiding. Geven van
optimale dienstverlening wordt ook nog genoemd. De pro_iectontwikkelaars /
vastgoedontwikkelaars in dit onderzoek geven overeenkomstige antwoorden op
deze vragen, zoals het motief 'herontwikkelen van gebied / winkelcentra.'
De woningbouwcorporaties geven aan dat ze vooral met (collega) woningcorporaties, gemeenten, zorginstellingen en ontwikkelaars samenwerken. Vooral
gemeenten en zorginstellingen worden veel genoemd. De motieven gaan vooral
over gebiedsontwikkeling, wijkontwikkeling, maar ook de meer strategische
doelen zoals strategisch samenwerking, woon-zorg projecten realiseren en
markt / macht wordcn genoemd. Vooral wijk /gcbiedsontwikkeling / herstructurering worden vecl genoemd.
Het valt op dat de meeste partijen toch de conventioncle partners en doelen
noemen. Dit onderstrecpt nog maar eens dat de samenwerkingsvormen nog niet
echt nieuw te noemen zijn. lnnovatie of andcre lange termijn strategische
doelen worden minder genoemd.

5.2.3

Motieven en kenmerken van de samenwerkingsrelaties
Buiten deze open vraag over doelen van de samenwerking konden de motieven
ook in een vraag in categorieen worden aangegeven. Dit is te zien in figuur 25.
Het bli_ikt dat het motief dat het meest genoemd wordt 'gebruik maken van
competenties van de partner' is. Dit is op zich we! logisch, omdat dit natuurlijk
een begrip van samenwerken is. De andere twee die veel genoemd worden zijn
verbeteren van de concurrentiepositie en het verminderen van risico. lnnovatie
en kostenvermindering worden als minder belangrijk ervaren in de genoemde
samenwerkingsverbanden. Er is ook gekeken naar de motieven met het verschil
tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers. Hieruit blijkt dat het vooral de
opdrachtnemers zijn die risicovermindering en het verhogen van de concurrentiepositie belangrijk vinden in de samenwerking. De opdrachtgevers vinden
vooral het verhogen van de kwaliteit belangrijk in de samenwerking.
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Figuur 25: Motieven voor samenwerken
Naast de vorm is er ook naar bepaalde kenmerken van samenwerkingrelaties
gekeken. zoals die ook beschreven zijn in hoofdstuk 4. De duur van de samenwerking en de afhankelijkheid zijn twee aspecten die bekeken zijn. Ook is er
gevraagd of de onderneming een bezit had in de samenwerking in de vorm van
aandelen wat volgens de theorie iets kan zeggen over afhankelijkheid. Het
blijkt dat de gemiddelde duur van de genoemde samenwerking rond de 7 ,5 jaar
is en dat de bestuurder hier ongeveer 4.5 jaar bij betrokken is geweest. De duur
is vergelijkbaar met de zorg waar het gemiddelde op 7 jaar lag.
Over afhankelijkheid geven de bestuurders een gemiddeld beeld. De afhankelijkheid werd gemeten aan de hand van bijvoorbeeld of er veel tijd en geld voor
nodig was om eenzelfde soort samenwerkingsverband met een andere partij op
te bouwen. Hierover zijn drie vragen gesteld. Het gemiddelde ligt bij alle drie
de vragen rond de score 4. Wat dus het midden van de schaal is. Het percentage lager en hoger hiervan is ongeveer gelijk. De bestuurders zijn gemiddeld
gezien dus vrij neutraal over de athankelijkheid.
Verder geven 41 % van de ondernemingen aan dat ze een belang in aandelen
hebben in de samenwcrking die zij genoemd hebhen.

5.2.4

Succes van samenwerkingsrelaties
Het laatste aspect dat beschreven wordt is het succes van de samenwerking.
Het blijkt dat de faalratio van samenwerkingsrelaties in de bouw vrij laag is
(figuur 26 ). Het hlijkt <lat de meeste bestuurders aangeven dat minder dan IO %
van de samenwerkingsrelaties faalt. Ruim 90 % van alle ondcrvraagden geeft
aan dat minder dan 30 % van haar samenwerkingsrelaties faalt. In de zorg
geven 80 % van de ondernemingen aan dat minder dan 30 % van haar samen-
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werkingsrelaties faalt. In de bouw ligt het succespercentage dan ook nog iets
hoger dan in de zorg. Als er iets dieper gekeken wordt naar het verschil tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer blijkt we! dat het succespercentage bij de
opdrachtnemers iets hoger is dan bij de opdrachtgevers.
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Figuur 26: Percentage niet succesvolle samenwerkingsverbanden
Er is ook gevraagd naar een aantal factoren die belangrijk zijn voor een
succesvolle samenwerking. De bestuurders konden dit invullen op een schaal
van I tot 7. De resultaten zijn te vinden in figuur 27. Hieruit blijkt dat vertrouwen en overeenkomende doelen van de samenwerking belangrijk zijn voor het
slagen van een samenwerking. Het minst belangrijke punt is dat de samenwerkingspartner komt uit het persoonlijke netwerk van een van de !eden van de
raad van bestuur of directie. Er zijn gcen grote verschillen tussen de zorg- en
de bouwsector.
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Figuur 27: Factoren voor een succesvolle samenwerking

5.2.5

lnnovatie in de strategie van de onderneming

Buiten samenwerken is dit onderzoek ook gericht op innovatie en dan voornamelijk over de vraag of bedrijven uit de bouwsector innovatie als belangrijk
zien in haar strategie en op welke manier zij innoveren. Als eerste wordt
gekeken in welke mate innovatie een prioriteit heeft in de strategie. ln het
eerste gedeelte van de vragenlijst worden 6 vragen gesteld waarin de bestuurder kon invullen welke strategieen hij of zij prioriteit geeft. De uitkomst is te
vinden in figuur 28. Uit de gegevens blijkt dat innovatie niet als helangri_jkste
in de strategie wordt ervaren. De helangri_jkste drie factoren zi_jn de relatic met
de klant. het leveren van topkwaliteit en efficiency. Dan pas komen innovatie
en technologischc ontwikkeling. dat al een stuk lager scoort. nameli_jk iets meer
dan geen mening. Verhoging van het marktaandeel word! als het minst helangri_jk ervaren.
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Figuur 28: Prioriteit van strategie
Wat ook opvalt is dat de score van de vraag waar aangegeven wordt dat
innovatie prioriteit in de strategie heeft. hoger is dan de score waarbij aangegcven moest warden of innovatie zorgt voor een substantiele bijdrage aan het
bedrijfsresultaat. Kennelijk willen de bestuurders wel meer innovatie. maar
levert dit niet gelijk een bijdrage in het bedrijfsresultaat op zo denken ze. In de
zorg geven meer bestuurders aan dat ze denken dat het cen substantiele
bijdrage in het bedrijfsresultaat oplevert (zie figuur 29).
Als er naar hct verschil in opdrachtgevers en opdrachtnemers gekeken wordt
blijkt we! dat de opdrachtnemcrs (bouwers) innovatie en technologische
ontwikkeling (een klein beetje) belangrijker vinden dan opdrachtgevers. In de
overige innovatievariabelen zitten geen grate significante verschillen tussen
deze groepen.
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Figuur 29: lnnovatie heeft een grote invloed op het hedrijfsresultaat
Als laatste is er gekeken naar het soort innovatie. Twee variahclen gingcn over
proces en product/ dienst innovatie en twee vragen over radicale en incremcntele innovatie. Het hlijkt dater geen verschil wordt aangegeven tussen proces
en product innovatie. maar dat er we] een significant meer incrementele
innovatie is dan radicale innovatie (zie figuur 30). Verder valt op dat over alle
vragen over innovatie de zorg significant hogere waardes heeft dan de houwsector.
Als er gekeken wordt in welke mate innovatie tot stand komt bij organisaties
door samenwerken. geven de meeste bestuurders aan dat ze het hier in kleine
mate mee eens zijn. Hoe de relatie er verder uitziet tussen samenwerken en
innovatie, zal in de volgende sectie beschreven worden.
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Figuur 30: Soort innovatie

5.3

Analyse van de verbanden / hypothesen
Naast de beschrijvende analyse van de verschillende factoren. is er ook
geanalysecrd of er bepaaldc relaties zijn tussen verschillende aspecten van
sarnenwerken en innovatie. Uit de litcratuur bleek dater we! enkele verbanden
verondersteld kunnen warden. die vooral voortkwarnen uit onderzoeken in
technologische sectoren. Aan de hand daarvan zijn een aantal hypothesen
opgesteld in dit onderzoek. De hypothesen kunnen in de volgende drie groepen
warden ingedeeld. Deze zullen alien warden geanalyseerd.
1 .. Strategie (innovatie. sociale netwerk bestuurder, overige strategie) in
relatie tot het aantal sarnenwerkingsrelaties
2. Strategic in relatie tot de gestelde rnotieven van sarnenwerkingsrelaties
3. Motieven van sarnenwerken in relatie tot type van sarnenwerking

5.3.1

Strategie, innovatie en sociale netwerk van de bestuurder in relatie tot her
aantal samenwerkingsverbanden
De eerstc rclatie is die van de strategie van de ondernerning op hct aantal
sarnenwcrkingsverbanden. Uit de literatuur bleek dat strategic en dan in het
bijzonder innovatie een positieve invloed kon hebben op het aantal samenwerkingsrelaties. Bovendien wordt hierbij ook het sociale netwcrk van de bestuurder in rneegenomen, orndat deze ook een significantc invloed kan hebben.
Voordat er verder wordt gegaan met het beschrijven van de relaties zullen eerst
de variabelen worden beschreven.
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Afbankelijke variahele
De afhankelijke variahele is het aantal samenwerkingsrelaties. Deze is in de
vragenlijst ondervraagd met de vragen 19-22. Met de vragen 19 en 20 werden
van de samenwerkingsvorm en het soort partner de aantallen per soort gevraagd. In vraag 21 het aantal duurzame relaties en met vraag 22 het totale
aantal relaties in de laatste 10 jaar. In deze analyse zal gekeken worden naar de
sommatie van vraag 19. Dus alle aantallen samenwerkingsrelaties bij elkaar
opgeteld. Om dit te verkrijgen is eerst elk antwoord gedecodeerd naar het
klasse gemiddelde en vervolgens gesommeerd. Omdat de analyse wordt gedaan
met een discriminantanalyse wordt deze variabele in twee groepen verdceld.
namelijk de eerste 35 % van organisaties met de minste samenwerkingsrelaties
en de laatste 35 % van organisaties met de meeste samenwerkingsrelaties.
Onafbankelijke variahelen
Er worden vier onafhankelijke variabelen gebruikt. dat zijn innovatie. het
sociale netwerk van de bestuurder (nevenfuncties). mate van helangrijkheid
van netwerk van bestuurder en overige strategic variahelen.
lnnovatie
lnnovatie wordt vooral in het kcuzeproces onderzocht. Dus hoe belangrijk
vinden organisaties innovaties in hun strategic. Een vraag was bijvoorbceld: ls
innovatie belangrijk voor het bedrijfsresultaat'? In totaal gingen er 7 vragen
over innovatie in de vragenlijst. Uiteindelijk zijn 4 variabelen gebruikt om
innovatie in deze relatie te meten. Deze vier variahelen konden een score
hebben van 1 tot 7. Deze variabelen zijn geselecteerd door middel van een
factor analyse waar een significantie niveau van 0.7 gehanteerd werd. Met deze
factor analyse werd bekeken welke variabelen eenzelfde factor meten. Deze
variabelen kunnen dan tot een variabele gevormd worden. Na deze factoranalyse is nog een betrouwbaarheidsanalyse op de verkregen schaal uitgevoerd.
waar de a een waarde van 0.770 had. Hier werd ook een significantie niveau
van OJ gehanteerd. waardoor het met significante zekerheid aangenomen kan
worden dat de nieuwe variabele het goede meet en dus in de analyse gebruikt
kan worden.
Sociale netwerk van de hestuurder
Dit aspect is onderzochl met de vragen 25 tol en met 33. Net als hierboven is
met een factoranalyse gekeken. welke variabelen overeen kwamen. Uit de
analyse zijn de volgende variabelen op te stellen: aantal nevenfuncties. aantal
vorige werkgevers. en de mate waarin de hestuurder het netwerk helangrijk
vindt. Ook uit de logica van de vragen is dit zo op te stellen. Het hlijkl dat hct
aantal vorige werkgevers geen relatie heeft met de afhankelijke variahelc en
daarom wordl deze niet verder gebruikt.
Het aantal nevenfuncties is met drie vragen gekoppeld. De betrouwbaarheidsanalyse geeft hier een a van 0.725. De mate van belangrijkheid van een
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netwerk is met 4 variabelen (vraag 30 t/m 33) te onderschrijven. Deze schaal
gecft cen betrouwbaarheid met een a van 0.810.

Overige strategie variabelen
De overige strategie aspecten worden weergegeven door de vragen 2. 3. 5. 6. 7.
Dit zijn respectievelijk topkwaliteit. efficiency. relatie klant, technologische
ontwikkeling en verhoging marktaandeel. Er is geen reden om aan te nemen
dat deze vragen overeenkomsten hebben tot 1 gemeenschappelijke variabele.
De vragen bevatten uit theoretisch oogpunt al te verschillende concepten om
een factor analyse te rechtvaardigen. Deze variabelen zullen dus zo in stand
gehouden worden. Alie variabelen staan nog eens weergegeven in tabel 2.
Tabel 2: Gebruikte variabelen

Naam
Aantal samenwerkingsrclaties
lnnovatieschaal (4. 13. 14. 18)
Nevenfunctieschaal (26. 28. 29)
Belang netwerk schaal (30- 33)
Overige strategie aspecten (2. 3. 5. 6. 7)
5.3.2

Soort variabele
Afhankeliik
Onafhankeliik
Onafhankeliik
Onafhankelijk
Onafhankelijk

Resullalen van het eerste verband

Significante variabelen
Met een discriminantanalyse wordt gekeken of de opgestelde variabelen
invloed hebben op de afhankelijke variabele en dat op basis van deze waarde
respondenten in een bepaalde groep kunnen warden ingedeeld van veel of
weinig samenwerkingsverbanden. Alie variabelen warden in de discriminantanalyse gestopt om dit te onderzoeken. Het blijkt dater 5 variabelen een
significante invloed hebhen op het aantal samenwerkingsrelaties (zie tabel 3).
Dit zijn aantal nevenfuncties. belang van netwerk. innovatie. noodzakelijkheid
van samenwerken en relatie met de klant. Er werd hier een significantie niveau
gebruikt van 0.05. Als er een significantie van 0.1 wordt gehanteerd is ook de
prioriteit van topkwaliteit in de strategie significant. Bij alle variabelen is dit
verband positief. Zo blijkt het dat bestuurders die meer nevenfuncties hebben
en meer helang hechtcn aan hun netwerk ook meer samenwerkingsrelaties
hebben. Yerder geldt dat hestuurders die innovatie en samenwcrken belangrijk
vinden ook meer samenwerkingsrelaties hchhen en organisaties die een hoog
belang aan klant relaties hcchten. hebben ook significant meer samenwerkingsrelaties.
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Tabel 3: Test of equality of group means

Nevenfuncties
Belang netwerk
lnnovatie
Samenwerken
T opkwaliteit

Efficiency
Relatie klant

Technologische
ontwikkeling
Marktaandeel

Wilks'
Lambda
,874
,874
,880
,861
,933
,977
,901

F
6,646
6,657
6,263
7,429
3,280
1,107
5,039

1,000
,986

df1

df2
1

46

1

46

1

46

1

46

1

46

1
1

46

Sia.
,013
,013
,016
,009
,077
,298
,030

,013

1

46

,911

,641

1

46

,428

46

Sterkte van de verbanden
Naast het kijken van de significantie van alle losse variabelen. kan er ook
gekeken worden naar de discriminantie waarde van de totale set van de
variabelen. Er wordt dan gekeken naar de juistheid van de discriminantiefunctie. Als eerste kan er dan gekeken worden naar de eigenvalue. deze is hoog
gewaardeerd. namelijk 0,685. Ecn hoge eigenvalue wordt vaak geassocieerd
met een hoge discriminantie waarde. Andere belangrijke statistieken zijn de
canonial correlation die de proportic van de totale variantie aangeeft die wordt
veroorzaakt door de verschillen tussen de twee groepen (0.638). Een Chisquare van 21,664 met significantie niveau 0.010 geeft aan dat de waarschijnlijkheid <lat de gemiddelde scores van de verschillende variabelen voor de twee
groepen gelijk zijn. verworpen kan wordcn met mcer dan 95 % zekerheid.
Deze waarden zijn te vinden in tabel 4.
Tabel 4: Discriminantie waarde

Test of Function(s)
1

Wilks'
Lambda
,593

Chi-square
21,664

df
9

Sio.
,010

Canonical
Eiqenvalue
% of Variance
Cumulative%
Correlation
,685(a)
100,0
100,0
,638
a First 1 canonical discriminant functions were used in the analysis.
Function
1

Yerder kan er ook naar de cffectiviteit gekeken worden van de discriminantiefunctie. Het aantal goed geclassificeerde respondenten is hier een goede
maatstaaf voor. Deze ligt op 81.3 %. Dit is een relatief hoge uitkomst. Wordt er
naar de willekeurige kans gekeken dat cen item in een groep geclassificeerd
kan worden ligt dit op 50 %. Het percentage ligt dus meer dan 30 % hoger.
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De discriminantanalyse is ook op de data van de zorg gebruikt. Ook hieruit
blijkt dat innovatie. waarde aan netwerk en het aantal nevenfunctics significantc predictoren zijn.'

5.3.3

Strategie op motieven
Als tweede verband wordt gekeken of de strategie van de ondememing invloed
heeft op de motieven voor samenwerken. Voor de strategie worden dezelfde
variabelen gebruikt als voor de strategic van het vorige verband. Voor motieven wordt gebruikt gemaakt van de variabelen van vraag 38 uit de vragenlijst,
namelijk risicovermindering, kostenvcrlaging. schaalvoordelen. kennisontwikkeling / leren. innovatie. marktuitbreiding. verbeteren van concurrentie- en
onderhandelingspositie. verbeteren van kwaliteit product en gebruikmaken van
de competenties van de samenwerkingspartner.

Om een overzicht te verkrijgen van welke verbanden er zouden kunnen zijn. is
er een correlatiematrix opgesteld (label 5). Hiervan zijn de relaties met de
eigen variabelen eruit gehaald en zijn de significante correlaties (<0.05) vet
gedrukt.

Tabel 5: Correlaties van strategie en motief
CompeRisi co Kosten Schaal Kennis lnnovatic Markt Positie Kwaliteit ten tie
Samcnwerken
Topkwaliteit
Kostenvcrla,g:ing/eff.
lnnovatie
Klantrelatie
rrechnologie
Marktaandeel

0.0830,027 0.016 0.201 0.209
I0,049 -0.060 0,375 0.024 -0.074
Kl,138 0,249
0,0300.058
-0, 1790,064
K),098 0,007
P.215 -0.013

0,105
0,223
0,345
0,260
0,226

-0,053
0.142
0,121
0.238
-0.090

-0.150
0,270
0,046
0.156
-0.143

-0,021 0.033 0,127
OJ 94 0.170 0,084

0.233
0,149

0.012
0, 133
0.073
0,205
0.096

-0,028
0,136
0.233
0.203
-0.068

0,213
0,369
0,153
0,334
0.032

0.219
0.051
0,132
0.170
-0.056

Er blijken enkele significante corrclaties te zijn. Ten eerste is dit de invloed van
hct strategieaspect kostcnvcrlaging op het motief kostenverlaging. Ten tweede
blijkt dat bedri_iven die innovatie als hogere prioriteit stellen ook eerder
innovatic kiezen als moticf in de genoemde samenwerking en ook het verbctcren van de concurrenticpositie. Als Jaatste valt op dat topkwaliteit, innovatic,
klantrclatie en tcchnologievcrbetering alien leiden tot een hogerc score op het
motief schaalvoordelen. Het lijkt er dus op dat de keuze van de strategie ook
invloed heeft op het motief van samenwerken. Bovendicn blijkcn de motieven
innovatie en kennisontwikkeling ook een hoge correlatie met elkaar te hebben.
namelijk een waarde van 0.650.
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5.3.4

Motieven op vorm van samenwerking
De laatste relatie die onderzocht is. is of het motief van de samenwerking ook
invloed kan hebben op de vorm en typekenmerken van de samenwerking. In de
vragenlijst is onder andere gevraagd naar de vorm en type partner van de
samenwerking, zoals strategische alliantie. uitbestedingrelatie of joint venture
en type partner. zoals aannemec projectontwikkelaar of overheid. Verder is
gevraagd naar een aantal type kenmerken. deze zijn afhankelijkheid. duur en
vorm in aandelen. De relatie met deze type kenmerken zal eerst besproken
warden.

Afltankelijkheid
Ten eerste wordt atbankelijkheid van de organisatie op de samenwerking
onderzocht. De vragen 60 tot en met 62 werden over atbankelijkheid gesteld.
Er is onderzocht of hier een variabele van gemaakt kon warden. Uit de factor
analyse blijkt dater een component is waarbij alle vragen een significantie
boven de 0,7 hebben. Ook de betrouwbaarheid is significant. De cronbach's
alpha waarde is 0,748. Er kan dus een variabele van gemaakt warden.
Vervolgens is met een correlatiematrix naar de verbanden gekeken. Zie bijlage
6. Hieruit blijkt dater twee significante correlaties zijn met afhankelijkheid.
Namelijk met innovatie en kwaliteit product. Dit betekend dus dat bestuurders
die vinden dat innovatie belangrijker is als motief in de samenwerking. de
samenwerking ook meer afhankelijk vinden. Verder geldt dat als bestuurders
aangeven dat kwaliteit belangrijk is in de motieven. de afhankelijkheid ook
grater is.

Aandelen
Als tweede is gekeken naar welke motieven van een samenwerking bepalen of
een samenwerking met of zonder aandelen wordt aangegaan. Als eerste is er
naar de correlatie matrix van bijlage 6 gekeken. Hierin wordt duidel~jk dater
twee significante correlaties zijn. namelijk marktuitbreiding en schaalvoordelen. Wat opvalt is dat het negatieve correlaties zijn. Dit betekent dat een
verhoging van deze waarden. organisaties meer aangeven dat ze aandelen in de
samcnwerking hebben. In de vraag over aandelen is namelijk een 'ja' met een I
gccodecrd en cen 'nee· met ecn 2.
Duur van de samenwerking
De duur van de samenwerking hecft met geen enkel motief een significante
correlatie. Ook als de variabele 'duur' in twee klassen wordt ingedeeld (korte
en lange termijn samenwerking). zijn er gecn significante verbanden te ondcrscheiden. Er is alleen een kleine positieve correlatie met het andere type
kenmerk afhankelijkheid. Een hogere afhankelijkheid leidt tot een langere
tijdsduur van de samenwerkingsrclatie.
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Soort partner & V orm
Als er naar de relatie wordt gekeken tussen het motief van de samenwerking op
het soort partner en de vorm van de samenwerking zijn er geen significante
verbanden te vinden. Er is hierbij ook naar de grafieken gekeken waarin het
soort partner en de gekozen vorm in zijn opgenomen. Hieruit kunnen geen
harde significante uitspraken worden gedaan. maar het lijkt er op dat opdrachtgevers meer strategische verbanden aangeven dan opdrachtnemers. Opdrachtnemers noemen in de gekozen vorm vooral de projectallianties. Als dan de
doelen erbij genomen worden. lijkt het erop dat de opdrachtgevers ook meer
voor innovatie kiezen. maar nogmaals dit kan niet met zekerheid gezegd
worden. De behandeling van de beschrijvende resultaten over doelen en
motieven hebben hier verder al wat meer inzicht in gegeven. hier wordt dan
ook verder naar verwezen.
5.4

Discussie van de resultaten
In deze sectie zullen de resultaten van de vragenlijst teruggekoppeld worden
naar de theorie beschreven in hoofdstuk 4. Er is zowel een discussie over de
beschrijvende resultaten. als een weerlegging van de resultaten van de kwantitatieve analyse van de verbanden.

5.4.1

Samenwerken in de bouwsector
Het blijkt dat de organisaties in de bouw samenwerken als belangrijk ervaren.
In de theorie werd al duidelijk dat organisaties in de bouw dan ook niet zonder
samenwerken kunnen. Zo is bijna geen enkel project door een organisatie uit te
voeren en zijn er vaak verschillende disciplines nodig in het bouwproces waar
weer kennis van buiten de organisatie voor nodig is. Dit zorgt er waarschijnlijk
voor dat samenwerken als belangrijk ervaren wordt om de strategie te realiseren. Samenwerken wordt in ieder geval niet onderschat door de bestuurders in
de bouwsector. Wat ook goed is aangezien de meeste van de ondememingen
aangeven meer dan l O duurzame samenwerkingsrelaties te onderhouden. Wei
moet hier de kantekening gemaakt worden dat het een klein beetje onethisch is
om te zeggen dat samenwerken niet belangrijk is. Echter hadden de bestuurders
dan ook een score 5 of 6 kunnen kiezen.
lnteressant is hierbij ook om tc bekijkcn wat voor samcnwerkingsrclaties de
bedrijven uit de bouw onderhouden. Projectallianties blijkcn het meeste voor tc
komen en dit komt ook overeen met de literatuur. Dit zijn van oudsher de
meest gebruikte vormcn en het lijkt erop dat deze ook uit dit onderzoek naar
voren komen. Wat we] opvalt is dat al een redelijk dee] van samenwerkingsverbanden van strategische aard is, zoals strategische allianties. PPS of consortia. Dit is opvallend omdat in de literatuur geschetst wordt dater nogal een
gebrek aan strategie formulering is in de bouw en dat deze vormen van samenwerken dan ook in geringe mate voorkomen. Nu blijkt we! uit de resultaten
dat deze vormen vooral door de opdrachtgevers genoemd worden en dat de
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bouwende partijen nog we! minder met deze vormen bezig zijn en dus ook nog
veel nadruk leggen op inkooprelaties en uitbestedingrelaties met bijvoorbeeld
installateurs.
Dal opdrachtgevers meer strategische samenwerkingsvormen aangaan blijkt
ook we] uit de open vraag uit het onderdeel 'samenwerking in de spotlight'.
Hier worden als doe! ten eerste minder de standaard ontwikkeling vraagstukken
genoemd, maar ook zaken als woon-zorg combinaties. Deze worden vooral
genoemd door de woningcorporaties. Het lijkt er dan ook op dat deze partijen
meer over de grenzen van de bouw kijken dan de bouwbedrijven in dit onderzoek.

5.4.2

Motieven
Als er verder naar de motievcn gckeken wordt valt op dat gebruik maken van
de competenties van de partner het hoogste scoort. Dit geeft in ieder geval aan
dat bedrijven in de bouw samenwerken gebruiken om aanvullende kennis en
vaardighedcn willcn binnen halen die zij zelf niet in huis hebben. Dit wordt
ook we] verklaard vanuit de resource dependency gedachte om te gaan samenwerken. Verder valt op dat risicovermindering en het verbeteren van de
concurrentiepositie de meest belangrijke motieven zijn. Waarbij innovatie en
kwaliteit minder belangrijk zijn. vooral vergelekcn met de zorg scoren dcze
veel lager. Het blijkt dat deze motieven vooral aangegeven worden door de
opdrachtnemers (bouwende organisaties). die vooral gericht zijn op risicovermindering en concurrentieverbetering. Dit is in lijn met het vorige waarbij de
opdrachtgevers toch meer voor strategische samenwerkingsvormen kiezen en
dus minder naar risicovermijding kijken, maar meer kijken naar meerwaarde
voor de klant. oftewel kwaliteit.

Wat ook opvalt is dat kostenverlaging niet echt als een motief voor samenwerken wordt gezien in de bouwsector. terwijl het loch in de strategie als een
prioriteit wordt genoemd. Kennelijk is dit niet een belangrijk motief voor de
door de bestuurder genoemde samenwerkingsvorm of worden vooral deze
strategiedoelen op een autonome manier behaald ..
Als er naar de kenmerken van de samenwerkingsvorm wordt gekeken gecft dit
een aanvullend beeld. Zo is de gemiddelde duur van die samenwerking ongeveer 7.5 jaar. wat Jang is als dit met de literatuur wordt vcrgeleken. In deze
periode kan er in ieder geval gefovesteerd wordcn in de relatie en zou er
inderdaad meer behaald kunnen worden dan kostenverlagingen. Men zou ook
verwachten dat de relaties ook redelijk afhankelijk zoudcn moeten zijn. De
afhankelijkheid van de relaties bliikt echter gemiddcld te zijn. De bestuurders
geven aan dat de genoemde samenwerkingsvorm niet weinig. maar ook niet
veel impact heeft op de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten.
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5.4.3

Succesratio
Het laatste aspect van samenwerken is de succesratio. Hieruit blijkt dat faalkansen van de samenwerkingsvormen in de bouwsector (en ook we] in de zorg)
opvallend laag zijn. ln andere sectoren. zoals uit onderzoeken blijkt van onder
andere Kale. et al. (2002). liggen de faalratio"s we! tussen de 40 en de 60
procent. Er zijn een aantal factoren aan te wijzen waarom dit zou kunnen
komen.

Ten eerste is dit misschien het sector specifieke geval dat samenwerken in de
bouw al als vanzelfsprekend wordt gezien en dat he! zoveel wordt gedaan dat
ze de vaardigheden hebben opgehouwd om dit hoge percentage te bereiken.
Echter kan de reden waarschijnlijk meer gezocht worden in het feit dat veel
samenwerkingsrelaties in de houw projectallianties zijn en relaties met hijvoorheeld hekende partners. zoals vaste installateurs. Deze relaties zijn vaak
ook op contracthasis en kan men hierover dus ook relatief weinig onenigheid
over krijgen. Het zijn dan ook vaak vertrouwde samenwerkingsverbanden
waarhij de doelen niet te amhitieus genomen worden. Men heeft meer een
contractrelatie dan een samenwerkingsrelatic. Zo gceft een mecrderheid van de
ondervraagden aan dat het uiteindelijke doe] van ecn samenwerking het
realiseren of ontwikkelen van een project is. Hier hebben ze dan ook veel
ervaring in. In andere sectoren liggen de doelen waarschijnlijk op een hoger
nivcau, zoals in hijvoorheeld technologie samenwerkingsverbanden waarhij
hoge investeringen gemaakt worden. Als laatste kan er de kanttekening
gemaakt worden dater naar het algemene faalpercentage gevraagd werd vanuit
een eenzijdige blik. In vervolgonderzoek zou het succes met meer variahelen
gemeten kunnen worden met ook een mening van alle partners in een samenwerkingsverband. Een partner kan een samenwerking wel een succes vinden.
maar dat hoeft voor de andere partner nog niet het geval te zijn.
Verder geven de factoren die belangrijk zijn voor succes geen vreemde uitkomsten. Vertrouwen en overeenkomende doelen zijn de helangrijkste en deze
worden ook in de literatuur als helangrijk genoemd. Wat opvalt is bestuurders
aangeven dat de factor. waarbij de samenwerkingspartner uit het netwerk van
ecn van de !eden van de raad van bcstuur komt. niet als belangrijk voor succes
wordt gezien. maar dat wel uit de resultaten blijkt dat het sociale netwerk we]
belangrijk is voor het aantal samenwerkingsrelaties van een organisatie. Dit zal
in het volgendc onder andere worden bcsproken.

5.4.4

lnnovatie
De resultaten over innovatie geven op het cerste gezicht geen opmerkelijke
resultaten. De verwachting. zo hlijkt onder andere uit de literatuur is dat de
innovatiegraad laag is. De bestuurders geven dan ook aan dat ze zeker geen
prioriteit geven aan innovatie in de strategie en vergcleken met de zorg scoren
alle vragen significant lager. Vooral technologische ontwikkeling is zeker geen
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speerpunt in de strategic. Het blijkt we) dat de opdrachtnemers (bouwende
ondernemingen) meer prioriteit stellen aan innovatie en technologische
ontwikkeling dan de opdrachtgevers. Dit is opvallend. omdat de opdrachtgevers juist meer strategische samenwerkingsvormen aangaan.
Ook de variabelen over proces en productinnovatie geven niet echt verrassingen. De bedrijven in de bouw geven aan dat ze vooral incrementeel (stapsgewijs) innoveren. Er is niet echt een verschil tussen product en proces innovatie.
Kennelijk vinden de bestuurders dit beiden belangrijk. Wei zou op basis van de
literatuur en de hoge score van efficiency in de strategie verwacht worden dat
bestuurders proces innovatie belangrijker achten dan product innovatie.
Vee! bestuurders geven aan dat samenwerken redelijk belangrijk om innovatie
te behalen. Dit blijkt ook uit de literatuur analyse. Hier wordt dieper op
ingegaan bij de behandeling van de relaties tussen samenwerken en innovatie.

5.5

Discussie relaties tussen de aspecten van samenwerken en innovatie
Welke invloed samenwerken met innovatie heeft is een van de onderzochte
veronderstellingen in dit onderzoek. Deze relaties zijn onderzocht en informatie in de literatuur kwam vooral veel voor in de technologie sectoren. zoals de
auto-industrie. De resultaten van <lit onderzoek over de relaties uit de bouwsector zullen nu vergeleken worden in deze sectie.

5.5.l

Innovatie en sociaal netwerk op samenwerken
Als er gekeken wordt welke factoren invloed hebben op het aantal samenwerkingsrelaties blijken innovatie en de relatie van de klant uit de strategie een
significante positieve invloed te hebben op het aantal samenwerkingsrelaties.
Als de strategie gericht is op kwaliteit is dit minder significant. maar het heeft
er waarschijnlijk ook invloed op. Deze uitkomsten worden ondersteund door de
behandelde literatuur in hoofdstuk 4 en op basis hiervan kan men dan hypothese 2 ook behouden. Ook in de bouwsector geldt blijkbaar dat als bedrijven
meer gericht zijn op innovatie. zij ook meer samenwerkingsrelaties aangaan.
Dit is waarschijnlijk om kennis te verkrijgen van organisaties die zij zelf niet
bezitten. Hoewel de prioriteit van innovatie over het algemeen laag is bij
bedrijven in de bouwsector. geldt deze relatie kennelijk nog steeds. De organisaties die dus innovatie we! als belangrijker achten in de strategie, zien dan
samenwerken ook als een belangrijk instrument om deze strategic na te streven.
Uit de analyse blijkt ook dat organisatie die de relatic met de klant als belangrijk achtcn ook meer samenwerkingsrelaties aangaan. In de literatuur is hier
niet echt ecn ondcrbouwing voor gevonden. maar een verklaring zou kunnen
zijn dat organisaties die klantrelaties belangrijker vinden. intensiever met
klanten contact hebben en daardoor ook meer samenwerken met de klant.
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Naast de strategische keuzes van de organisaties. bli_ikt ook het sociale netwerk
van de bestuurders belangrijk voor de voorspelling of een organisatie veel of
weinig samenwerkingsrelaties heeft. Dit geldt zowel voor de variabele nevenfuncties als voor de variabele netwerk belang. Uit de literatuur blijkt dat dit zou
kunnen kloppen. Eisenhardt & Schoonhoven (] 996) geven aan dat bestuurders
met een grater netwerk, meer potentiele partners ontmoeten en daardoor ook
sneller in samenwerkingsrelaties gaan. Het is hierbij ook triviaal dat bestuurders die een netwerk heel belangrijk vinden ook een grater netwerk (meer
nevenfuncties) hebben en hierdoor waarschijnlijk ook meer samenwerkingsrelaties hebben. Er is immers tussen deze twee variabelen ook een correlatie. Als
er terug naar de hypotheses gekeken wordt. kan op basis van deze resultaten
hypothese 3 behouden blijven.
Tot slot geven de bestuurders aan dat zij samenwerken belangrijk vinden om
haar strategie te realiseren. Het blijkt echter ook dat bestuurders die aangeven
dat samenwerken helangrijker is. ook meer samenwerkingsrelaties aangaan. Dit
is op zich een logische redenering, maar het verschil tussen willen en ook
uitvoeren is vaak bij hedrijven nog groot. Hieruit blijkt echter dat als hedrijven
die het ook helangrijk vinden, ook daadwerkelijk meer samenwerkingsrelaties
hebhen.

5.5.2

Strategie op motieven

Een tweede relatie die van het theoretisch framework (figuur l 4) onderzocht is
of de strategie van de organisatie ook invloed heeft op de motieven van
samenwerkingsrelaties. Uit het theoretisch kader bleek dat enkele onderzoeken
aangeven dat dit het geval kan zijn. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt
dit ook voor enkele motieven het geval te zijn. Zo leidt een kostenverlaging
strategic tot kostenverlaging als motief en meer prioriteit aan innovatie in de
strategie ook tot meer innovatie als motief. Verder valt ook op dat als innovatie
in de strategie van de organisatie hoger is. dit ook meer leidt tot hogere motieven van concurrentiepositie versterken. Dit valt we! te verklaren door hct feit
dat innovatie ook we] vaak gebruikt wordt om de concurrentiepositie te
versterken, omdat het als een duidelijk strategiemiddel wordt gebruikt om meer
waarde aan te hieden of betere competenties te verkrijgen dan de concurrentie.
Op basis van de resultaten kan hypothese I dan ook niet geheel warden
verworpen. Het blijkt dat niet alle strategic elementen tcrugkomen in de
motieven om te gaan samenwerken Ook wordt het niet concreet genoemd als
doc! in de open vraag. Echter blijkt we] dat enkele strategie elementen terugkomen in de motieven van de samenwerking. Dit zijn kostenvcrlaging en
innovatie. ln hypothese l werd gesteld dat als innovatie een hogere prioriteit
heeft in de strategic, dit leidt tot een hogere waardering van risicovermindering
en innovatie / kennisontwikkeling als motief om te gaan samenwerken. Uit dit
onderzoek blijkt dat een hogere prioriteit aan innovatie in de strategie inderdaad leidt tot hogere waardering van het motief innovatie, maar niet van het
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motief risicovermindering, maar van het motief verbeteren van de concurrentiepositie.

5.5.3

Motieven op type samenwerking
De laatste relatie die bekeken wordt is de relatie van de motieven die een
organisatie heeft in de bouwsector en het type samenwerking dat het daarb~i
zoekt. Hierbij werd vooral gekeken naar een aantal type kenmerken van de
samenwerkingsrelatie.

Type kenmerken afhankelijkheid, aandelen en duur
Wanneer er naar de typekenmerken gekeken wordt blijkt dater we! enkele
relaties te ondervinden zijn. Ten eerste is er een relatie met een van de motieven op afhankelijkheid. Het enige motief dat hier significante invloed op heeft
in de analyse is innovatie. Het blijkt dat als het motief innovatie belangrijker
wordt geaeht in een samenwerking, deze samenwerking oak meer afhankelijk
is. In de literatuur wordt dcze relatie oak onderbouwd. Echter warcn er we!
discussies over. Sommige auteurs gaven inderdaad aan dat innovatie leidt tot
meer afhankelijke relaties, maar andere auteurs gaven aan dat innovatie leidt
tot meer lossere relaties om gemakkelijk kennis over te dragen. Het feit dat in
dit onderzoek de meer athankelijke relaties aangegeven zijn, komt waarschijnlijk doordat de samenwerkingsverbanden die gekozen zijn wat meer strategisch
van aard zijn. Uit de literatuur blijkt ook dat organisaties meer afhankelijk zijn
van strategische relaties. Zoals ook we] uit de literatuur bleek, is dat wanneer
innovatie als doe! gebruikt wordt voor wat meer strategische relaties, de relatie
ook over bet algemeen afhankelijker is. De resultaten in <lit onderzoek onderbouwen deze stelling dan ook.
Als er gekeken wordt naar de thcorie blijkt <lat samenwerken met een aandelenconstructie ook gedeeltelijk met afhankelijkheid te maken kan hebben. Als
bedrijven aandelen en dus een duidelijke investering in een samenwerking
hebben, is de organisatie ook vaak afhankelijker van dcze samenwerking. Uit
de resultatcn blijkt echter <lat er bier geen correlatie en dus ook geen significante relatie is met deze twee variabclcn. Wei blijken er enkele correlaties te zijn
van motieven van samenwerken met de samenwerking in de vorm van aandelen. Zo blijken bedrijven die schaalvoordelen en marktuitbreiding relatief
belangrijk vinden als motieven significant mcer samenwerkingsrelatics met
aandelen te hehben. Schaalvoordclcn en marktuitbreiding zijn ook aan elkaar
gerelateerd. Zo is er een correlatie tussen de twee variahelen, maar ook logischerwijs is aan te wijzen dater hiertussen een verband zou kunnen bcstaan.
Als ondememingen namelijk haar markt zou willen uithreiden kunnen schaalvoordelcn hierbij ook een motief zijn. Een uitbreiding van de markt geeft
immers ook een grotere schaal.
Dal marktuitbreiding en schaalvoordelen invloed hehben of een organisatie ook
aandelen neemt in een samenwcrking, zou ermee te maken kunnen hebben dat
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het een stuk zekerheid inbouwt. Een organisatie neemt niet een organisatie over
om uit te breiden maar gaat met een partij samenwerken. maar zorgt we] voor
stuk zekerheid dat het ook inkomsten genereert uit deze marktuitbreiding. Het
wordt dan waarschijnlijk gebruikt om het geografisch gebied te vergroten.
Deze geografie bleek in de literatuur al een belangrijke factor in de bouwsector
te spelen. Echter moet hier we! bij gezegd warden dat in de literatuuranalyse
geen onderbouwing voor bovenstaande stelling is gevonden.
De derde factor van de samenwerkingskenmerken. is de duur van de samenwerking. Deze duur. zo bleek ook al uit de beschrijvende analyse is vrij Jang.
namelijk gemiddeld 7 .5 jaar. De duur is niet gerelateerd aan de aandelenvariabele, maar we! (in kleine mate) met de afhankelijkheid. Een langere samenwerking heeft dan ook een hogere afhankelijkheid. Dit wordt ook onderschreven in de literatuur waaronder Barringer & Harrison (2000). Dit is onder
andere weergegeven in de figuren 12 en 13. Hierbij wordt aangegeven dat
samenwerkingsvormen met een Jangere tijdshorizon ook afhankelijker zijn.
Het samenwerkingskenmerk duur heeft verder geen relatie met de motieven.
Dit was we] verwacht. Zoals bijvoorbeeld dat samenwerkingsvormen gericht
op innovatie een langere tijdshorizon hebben. zoals ook bij afhankelijkheid het
geval was. Dat deze relatie niet significant is zou kunnen komen doordat in het
algemeen de tijdshorizon van de samenwerking al vrij hoog is aangegeven door
de bestuurders.
Als er dan teruggekeken wordt op de opgestelde hypothese 4 die deze aspecten
meenam. kan deze voor een gedeelte behouden blijven. Zo blijkt we! uit dit
onderzoek dat een hogere prioriteit aan innovatie als motief om te gaan
samenwerken leidt tot een meer afhankelijkere relatie. maar dat deze samenwerkingsvorm niet significant een langere tijdsduur heeft of eerder een aandelenconstructie heeft.
Relatie motief met partner en vorm
Naast de type kenmerken is er ook gekeken naar de relatie van motief op het
soort partner en de vorm van de samenwerkingsrelatie. Uit de literatuur konden
hicr enkele veronderstellingen voor warden gemaakt. Als innovatie een meer
belangrijke rol in het motivatieproces zou spelen. was de veronderstelling dat
de relatie een mecr strategische vorm zou kunnen hebben. zoals een joint
venture of strategische alliantie. Echter geven de uitkomsten van deze onderzochte relaties gecn significante waarden en kan er op basis van dit onderzoek
hier dan ook geen conclusies uit getrokken warden.
Wei blijkt onder andere uit de open vragen dat vooral woningcorporaties
samenwerkingsvormen over de sector heen aangeven als samenwerkingsvorm.
Daarbij zijn de doelen ook strategischer. Dit is verder behandeld in de beschrijvende analyse.
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6

Conclusies en aanbevelingen

Het doe! van dit onderzoek was om een beter inzicht in de bouwsector te geven
wat betreft samenwerken en innovatie. Dit geeft onder andere een bijdrage aan
een promotieonderzoek van een aantal adviseurs van Twynstra Gudde waar
specifiek gekeken wordt wat bestuurders drijft om samenwerkingsrelaties aan
te gaan. Hiermee kan Twynstra Gudde haar kennis over samenwerken vergroten om zo beter haar klanten te kunnen bedienen. In dit onderzoek is zowel met
theoretisch als empirisch onderzoek gekeken op welke manier samenwerken
tussen organisaties zich in de bouwsector afspeelt. Er is hier vooral naar hel
motivatieproces gekeken en welke type of partner een organisatie met samenwerken kiest. Daarbij is ook innovatie bij betrokken. omdal werd aangenomen
dal dit een belangrijke drijfveer voor samenwerkingsrelaties kon zijn. Dit
leidde dan ook uiteindelijk tot de volgende vraagstelling:

Welke strategische drijfveren kunnen bestuurders hebben bij het aangaan van
samenwerkingsrelaties in de bouwsector en in we/ke mate speelt innovatie
hierbij een rol en welke invloed heeft dit op het aanta/ en tvpe van samenwerkingsrelaties?
Na dit onderzochl te hebben door middel van een literatuurstudie en een
uitgebreide vragenlijst aan bestuurders uit de bouwsector is meer inzicht in
deze vraag ontstaan. De resultaten van deze onderzoeken waren al te vinden in
het vorige hoofdstuk. In dit hoofdstuk zullen de uiteindelijke conclusies
getrokken worden aan de hand van deze resultaten. Na de conclusies zal
gekeken worden wat de resultaten kunnen betekenen voor het promotieonderzoek van de adviseurs van Twynstra Gudde en zullen enkele aanbevelingen
worden gedaan. Tot slot zullen nog enkele onderzoeksbeperkingen aan de orde
komen met daarbij aandachtspunten voor vervolgonderzoek.

6.1

Conclusies
De onderzoeksvraagstelling is in verschiJiende deelvragen in te delen. De
eerste vraag die hieruit voorlkomt is wat de (strategische) motieven kunnen
zijn om samenwerkingsrelaties aan le gaan en er werd daarbij extra nadruk
gelegd op innovatie in dit ondcrzoek wat Ieidde tot de volgende deelvraag:

• Wat voor motieven hebben organisaties uit de bouw bij het aangaan van
samenwerkingsrelaties en welke rol speelt innovatie hierin?
Dit onderzoek richt zich vooral op het keuze en motivatieproces van samenwerken. Uit de theorie bleek dat de omstandigheden waarin de organisatie
opereerl hierbij zeer belangrijk is. Uit de situatieschets van de bouwsector leek
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het erop dat de motieven vooral zouden liggen op vertrouwde doelen. zoals
realiseren van een project met zo min mogelijk kosten. Uit het onderzoek
kunnen de volgende conclusies getrokken warden.
- Verminderen van risico en verbeteren van de concurrentiepositie zijn de
belangrijkste motieven om te gaan samenwerken. Het doe! dat hierbij veel
genoemd wordt is het ontwikkelen of realiseren van een project.
- Het zijn vooral de opdrachtnemers die risicovermindering en concurrentiepositie belangrijk vinden. Opdrachtgevers vinden onder andere verbeteren
van kwaliteit belangrijk.
- Jnnovatie speelt in de motieven om te gaan samenwerken een minder
helangrijke rol.
- Het zijn vooral de woningcorporaties die soms van de vertrouwde doelen
afwijken en de meer strategische doelen kiezen. zoals woon-zorg combinaties.
Hct blijkt dat vertrouwde doelen inderdaad genoemd worden bij het aangaan
van samenwerkingsrelaties door organisaties in de bouwsector. De organisaties
in de bouwsector lijken er vooral op gericht om samenwerkingsrelaties aan te
gaan die zich vooral op projectniveau afspelen. waarbij het doe! is om het
binnen dit projectniveau te optimaliseren, waarbij het zo min mogelijk risico
wil !open. Door dit optimalisatiegedrag wordt waarschijnlijk innovatie naar
achteren gedrukt. omdat bij innovatie juist een lange termijn visie moet zijn in
plaats van een korte termijn visie op efficientie. Het lijkt crop dat deze keuzes
om te gaan samenwerken ook voor een dee! te maken hebben met de strategiebepaling en de sectoromstandigheden. Zo focussen de organisaties vooral op
korte termijn doelen en willen ze zo min mogelijk risico. Dit zijn aspecten die
uit de strategiebepaling komen, zoals ook zal blijken uit de volgende deelvraag:

• Welke rol speelt innovatie in de strategie van de organisatie in de
bouwsector?
Uit het theoretisch hoofdstuk bleek al dat innovatie verschillende rollen kan
spelen in de strategic en dat de omstandigheden hier ook een belangrijke
invloed op hehben. De literatuur over de bouwscctor geeft aan dat de omstandigheden in de bouw vooral zorgen voor efficiency stratcgieen, water onder
andere voor zorgt dat de innovatiegraad als laag ervaren wordt in de bouw. De
resultaten uit het empirische gedeelte van dit onderzoek geven deels cenzelfde
bceld en hieruit kunnen de volgende conclusies getrokkcn warden:
- lnnovatie speelt een bescheiden rol bij organisaties in de bouw. Relatie met
de klant en efficiency verhoging worden belangrijker geacht. De bestuurders
uit de zorgsector geven aan dat zij innovatie belangrijker vinden dan de
bestuurders uit de bouwsector.
- De manier van innoveren in de bouw geheurd vooral op incrementele wijze.
wat ook aangeeft dater relatief weinig risico wordt gcnomen met innovaties.
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Als er naar de sectoromstandigheden gekeken wordt is het verklaarhaar dat de
innovatiegraad Jaag is. omdat deze ornstandigheden vooral Jeiden tot efficiency
verbetering. Echter zijn er aanwijzingen dat organisaties in de bouw het niet
alleen meer redden met alleen nadruk op efficiency. Klan ten worden kundiger
en daardoor zullen organisaties in de bouw ook meerwaarde moeten bieden.
Tevens zijn op dit moment de marges zeer laag door de hoge concurrentiedruk
in de bouwsector. Als organisaties meer innovatiekracht kunnen bereiken,
kunnen ze waarschijnlijk ook bredere diensten aanbieden met hogere marges.
Als dit in ogenschouw genomen wordt, kan de !age innovatiegraad een prohleem zijn en zal dit meer nadruk moeten verkrijgen. Deze strategiebepalingen
lijken ook hun weerslag te hebben in de motieven om te gaan samenwerken,
waar vooral de korte termijn doelen worden opgezeL zoals het vervaardigen
van een object met zo min mogelijk kosten. Het blijkt ook dat er een relatie is
tussen strategiehepaling van de organisatie en de motieven die een organisatie
heeft voor het aangaan van samenwerkingsrelaties.
Er is we! een tendens zichthaar waarbij vooral de woningcorporaties meer
strategische motieven kiezen en ook hier innovatie belangrijk achten. Zo
richten ze zich bijvoorbeeld op strategische samenwerkingsrelaties met
zorginstellingen waarhij langere termijn doelstellingen warden gesteld. De
omstandigheden rond de woningcorporaties kunnen hier ook mee te maken
hebben gehad. Zo zijn er veel fusies bij woningcorporaties en dit is vaak een
tijd waarin organisaties over strategiebepaling moeten gaan nadenken. Ze
kunnen er hierin gekozen hebben om in deze strategiehepaling meer langere
termijn visies op te nemen, wat meer duurzame relaties met zich mee kan
brengen. Bouworganisaties zouden ook op deze trend in kunnen gaan spelen.
Een Jangere termijn visie bij de opdrachtgever heeft ook invloed op de bedrijven die het uiteindelijk moeten realiseren. Deze aspecten zijn waarschijnlijk
ook van invloed op de inrichting / type van de samenwerking. Dit wordt
duidelijk in de volgende deelvraag.

• Welke vormen van samenwerkingsrelaties komen voor in de bouwsector?
Organisaties in de houw hebben vooral behoudende strategieen en dit lijkt ook
door te werken in de vormen van samenwerken die vooral korte termijn gericht
en projectmatig zijn. In dit onderzoek wordt ook aangegeven dat projectalliantie een veel genoemde samcnwerkingsvorm is. Waar vaak in vertrouwde
relaties wordt samengcwerkt met de bekende partners. zoals projcctontwikkelaars. bouwers en installateurs. Dat dit soort typen van relaties de overhand
hebben. lijkt in lijn te zijn met de strategic. Er warden over het algemcen gecn
lange termijn doelen gesteld voor samenwerkingsrelaties en dit levert een erg
projectmatig karakter van samenwerken op. Het lijkt er ook op dat als het in de
bouw over samenwerken gaat, het al snel over dit soort vormen gedacht wordt.
Echter hlijken er ook strategische vormen voor te komen waar andere vaardigheden voor nodig kunnen zijn. Ze zijn vaak van groter belang voor de bedrijfs-

87/94

Twynstra Gudde

voering en de organisatie is ook meer atbankelijk van deze samenwerkingsvormen. Vooral aan de opdrachtgeverkant (woningcorporaties) komen meer
samenwerkingsrelaties voor over de sector grenzen heen. Deze hebben over het
algemeen een hogere moeilijkheidsgraad. Deze vormen van samenwerken
hebben ook de aandacht van de betreffende bestuurders. omdat deze nog extra
benadrukt worden in de samenwerkingsvormen die zij emit moesten halen. Dit
is belangrijk omdat deze strategische vormen vaak bestuurlijke vraagstukken
met zich meebrengen. Verder blijkt uit de literatuur dat deze meer strategische
vormen een positieve bijdrage kunnen leveren aan innovatie. Deze ontwikkelingen kunnen dan ook de innovatiegraad in de bouwsector verhogen en
kunnen als kansrijk beschouwd warden als het gaat om kennis over samenwerken. De vormcn zijn namelijk nog redelijk onhckend voor de bouwsector en
men moet de kennis en de vaardigheden ervoor nog ontwikkelen om ze te laten
slagen.
Buiten deze deelvragen over de losse aspecten van samenwerken richt de
onderzoeksvraag zich ook op de relatie tussen deze aspecten om zo een
algcheel heeld van alle factoren over samenwerken te verkrijgen die in dit
onderzoek hehandeld zijn.

• ls er een relatie tussen het aantal, motie.f, tvpe van samenwerkingsrelaties
en innovatie in de strategic van organisaties in de sector bouw?
De mogelijke relaties hiertussen werden duidelijk in het theoretisch framework
(figuur 14). Dit is voomamelijk opgesteld op basis van onderzock over samenwerken uit andere sectoren. Daarom zijn enkele hypothesen opgesteld die in
hoofdstuk 5 voor de houwsector getoetst zijn. De conclusies die voor deze
vraag kunnen worden opgesteld zijn de volgende.
- Een hogere prioriteit aan innovatie in de strategie leidt ook in de bouw tot
meer samenwerkingsrelaties van een organisatie.
- Bedrijven in de bouw die samenwerken belangrijker vinden. hebben ook
daadwerkelijk meer samenwerkingsrelaties.
- Bedrijven in de houw die innovatie hclangrijker vinden in de stratcgie,
geven ook aan dit als motief belangrijker te vinden om te gaan sarnenwerken.
- Als innovatie belangrijkcr wordt geacht in een samenwerking. leidt dit ook
tot meer afbankelijke sarnenwcrkingsrelaties. Dit geldt vooral voor de meer
stratcgische sarnenwerkingsvormen.
Uit dcze statements blijkt ondcr rneer dat stratcgische factoren. zoals innovatic
een belangrijke invloed hebben bij het aangaan van samenwerkingsrelaties. Dit
is zeker helangrijk om in ogenschouw te nemen voor organisaties in de bouwsector die rneer doelen waarin innovatie voorkomt nastreven. zoals woningbouwcorporaties. Samenwerken wordt dan ook we] beschouwd als een belangrijk middel om innovatie te behalen. Verder wordt duidelijk dat innovatie als
rnotief ook leidt tot een meer afhankelijke relatie. De relaties om innovatie te
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behalen zijn dan ook waarschijnlijk moeilijker in te richten. Bedrijven die dus
dit soort relaties willen opzetten, moeten dan ook rekening houden dat de
samenwerking meer investeringen. kennis en vaardigheden vergt. Dat de
bestuurders aangeven dat strategische vormen ook meer aandacht vergen lijkt
een terechte constatering. Om ook profijt uit een samenwerking te behalen voor
langere termijn doelen, zoals innovatie moeten organisaties investeren in de
relaties met enkele strategische partners. wat dan een meer afhankelijkere
relatie oplevert.
Buiten deze strategische doelen is ook gekeken in welke mate de sociale
aspecten van de bestuurder invloed heeft hij het aangaan van samenwerkingsrelaties. Bij het aangaan van samenwerkingsrelaties zijn het immers niet alleen
de rationele strategische keuzes die een rol spelen. Dit is te zien in de laatste
deelvraag.
• In welke mate spelen de sociale aspect en van de bestuurder mee in het
besluitvormingsproces bij he! aangaan van samenwerkingsrelaties?

Sociale aspecten van de bestuurder spelen cen helangrijke rol bij het aangaan
van samcnwerkingsrelaties. Dit onderzoek heeft aangctoond dat als een
bestuurder mecr belang hecht aan zijn persoonlijke en zakelijke netwerk hij
ook meer nevenfuncties bekleed en dat de organisatie waarin deze bestuurder
zit meer samenwerkingsrelaties bezit. Dit komt waarschijnlijk omdat een
netwerkende bestuurder meer potentiele samenwerkingspartners ontmoet.
Het sociale aspect moet dus zeker niet onderschat worden in dit geheel. Naast
de rationele strategische beslissingen, blijkt ook het sociale aspect belangrijk te
zijn. Samenwerken gebeurd dan ook vaak tussen mensen en bij strategische
samenwerkingsrelaties vaak tussen bestuurders. Buiten dat de bestuurders het
eens moeten worden over de strategische voordelen van de samenwerking.
moeten zij ook met elkaar samenwerken en elkaars visie delen. Vertrouwen
speelt hierbij ook een belangrijke rol. zoals ook al door hestuurders aangegcven
als een van de succesfactoren voor samenwcrken. Dit zijn dan ook aspecten die
door bestuurders in ogenschouw moeten worden gehouden.
Als er nu vanuit de conclusies van deze deelvragen teruggekeken wordt op de
onderzoeksvraag kan het volgende geconcludccrd worden.
Welke slrategische drijfveren kunnen bestuurders hebben bij het aangaan van
samenwerkingsrelaties in de bouwsector en in welke mate speelt innovatie
hierbij een rol en welke invloed heeft dit op he/ aantal en type van samenwerkingsrelaties?

lnnovatie is in de bouw niet de meest belangrijke strategische drijfveer bij het
aangaan van samenwerkingsrelaties. Zowel in de stratcgie als in de moticven
van de genoemde samenwerkingsrelatie speelt het niet de belangrijkste rol. Dit
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komt ten eerste door de sector omstandigheden. die ervoor zorgen dat organisaties andere prioriteiten stellen. zoals efficiency verbetering. Ten tweede kiezen
de bestuurders bij hun strategic bepaling er ook nog niet voor om deze trend
echt le doorbreken. Bij samenwerken wordt vooral nog aan de vertrouwde
relaties gedachl waar de doelen niet ambitieus zijn. Er zijn echter we] organisaties die een aantal samenwerkingsrelaties hebben waar de doelen meer strategisch en ambitieus zijn en ook dus ook meer op de lange termijn gericht.
Vooral de woningcorporaties die ook over de sectorgrenzen heen kijken met
woonzorg combinaties zijn hier een mooi voorbeeld van. Deze visie over
samenwerken kan ook ten goede van innovatie zijn. Voor innovatie is immers
vaak een langere termijn visie nodig. Er kan dus geconcludeerd worden dat
organisaties die innovatiever denken ook meer strategische samenwerkingstypen aangaan.
Verder blijkt uit dit onderzoek ook dat als organisaties uit de bouw aangeven
innovatie belangrijker te vinden in de strategic. zij ook meer samenwerkingsrelaties aangaan. Er kan hier uit geconcludeerd worden dat bedrijven onderkennen dat samenwerken een heel belangrijk instrument kan zijn om doelen
waarin innovatie een rol speelt le behalen. Dal dit belangrijk is, blijkt ook
andere uit onderzoeken uit andere sectoren. waarin al wordt aangeven dat
samenwerken belangrijk is voor innovatie. Het is zeker belangrijk voor de
bouwsector om dit in te zien. niet alleen voor de bedrijven die nu al meer
innovativiteit nastreven. maar ook voor de organisaties die dit willen gaan
doen. want waarschijnlijk zal de noodzaak tot innovatie de komende jaren
toenemen in de bouwsector, doordat ondememingen gaan inzien dater meer
winst le behalen valt door ook te kijken naar andere mogelijkheden naast het
richten op kostenbesparingen. Daardoor zal ook de problematiek van dit
onderwerp belangrijker worden. Verder is duidelijk geworden dat ook de
bestuurder hier een belangrijke invloed op heeft. Niet alleen in de strategische
keuzes die hij hierin dient te maken. maar ook bij het zoeken naar potentiele
(strategisehe) partners. Het netwerk van de bestuurder heeft namelijk een
belangrijke invloed op het aantal samenwerkingsrelaties dat een organisatie
aangaat.
6.2

Aanhevelingen
Uit het onderzoek hlijkt dat samenwerken en innovatie nauw verwante en
belangrijk gerclateerde thema's zijn. Het lijkt er ook op dat het de ontwikkelingen over samenwerken hinnen Twynstra Guddc ook zeker relevant zijn. Aan de
hand van hovenstaande resultatcn en conclusies kunncn enkele aanhevelingen
worden gedaan voor vervolgonderzoek waaronder het onderzoek van de
promotoren van Twynstra Gudde. Dit onderzoek richt zoals uit de aanleiding
bleek. vooral op hoe bestuurders nu positie kiezen binnen organiseren tussen
organisaties. Een deel van dit onderzoek richt zich specifiek op de bouwsector,
waarvoor onder andere dit onderzoek over samenwerken in de bouwsector is
uitgevoerd.
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Het lijkt erop dal veel samenwerkingsrelaties nog op de vertrouwde manier
gaan en dat deze vooral gericht zijn op het realiseren van een project. Dil doen
de bedrijven in de bouw al gedurende hun bestaan en dit doen ze kennelijk
goed. gezien ook de succesratio's. Echter zijn er aanwijzingen dat bedrijven uil
de bouw ook meer strategische samenwerkingsvormen aangaan en ook over de
sectorgrenzen heen, vooral de woningcorporaties met bijvoorbeeld zorginstellingen. Deze samenwerkingsrelaties vereisen een stuk meer samenwerkingsvaardigheden en kennis. Voor Twynstra Gudde liggen hier dan ook kansen om
bier bet samenwerken te professionaliseren. De risico·s zijn namelijk ook veel
groter in deze vormen van samenwerken. Deze vormen zouden dan ook extra
aandacht kunnen krijgen in het verdere promotieonderzoek.
Het is hierbij extra interessanl om le kijken wat nu de bestuurders van deze
organisaties drijft om juist deze strategische samenwerkingsvormen aan te gaan
en welke rol zij bier precies in spelen. Zoals ook al uit de conclusies bleek
speelt de bestuurder ook in de bouwseclor een belangrijke rol. Dit onderstreept
dat hel interessant is om de rol van de bestuurder nader te verdiepen. Het is
hierbij dan vooral inleressant om te onderzoeken hoe bedrijfskundige en
strategische aspeclen overlappen met sociale en persoonlijke motieven. Dit
onderzoek heeft nu we! geconcludeerd dat beide aanwezig zijn. maar niet in
hoeverre ze tegenover elkaar staan of elkaar aanvullen. Een ander interessant
thema is in welke mate de bestuurder de regie vervult. Is het een bewuste
strategische keuze of is het pure noodzaak?
Een interessant punt is het gegeven dat woningbouwcorporaties aangeven
onder andere samen Le werken in woonzorg combinaties. Het promoticonderzoek zal zich specifiek richten op de sectoren zorg en bouw. Het is daarom
zeker interessant om deze verbanden verder Le onderzoeken. omdal beide
partijen uit deze verschillende sectoren komen. Hierbij gaat het om samenwerken over de sectorgrenzen been waar nieuwe samenwerkingsvormen worden
aangegaan. Belangrijke vragcn die hicrbij een rol spelen is hoe deze partners
elkaar gevonden hebben. wal de voordelen van deze samenwerkingsrelaties
zijn en in welke mate er hierin problemen spelen?
Het promotieonderzock zal onder andere bestaan uil uitgebreide interviews met
bestuurders. Hierdoor is hel mogelijk om specifieke informatie te verkrijgen
die niet goed le ondervragen was door middel van een vragenlijst. Met de
interviews kunnen dan de diepere oorzaken of achterliggende gedachten beter
naar boven worden gehaald. In het onderzoek blijkl bijvoorbeeld dat innovatie
een minder belangrijke factor in de strategie is en dat gezamcnlijke doelen een
belangrijke succesfactor is. Waarom dit zo is wordt minder duidelijk en is veel
beter te ondervragen als de bestuurder eenmaal als gespreksparlner aanwezig
is.
Tot slot een kleine een opmerking tot oplettendheid. Hoewel er kansen aangegeven zijn bij vooral de strategische samenwerkingsvormen. speclt het meren-
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dee! van de samenwerkingsrelalies in de bouw zich projectmatig af en dit
kunnen de organisalies in de bouw redelijk goed. Hierdoor zou er enige scepsis
kunnen bestaan tegenover hel promotieonderzoek. Ze doen het immers toch al
jaren goed. Deze sceptici moeten natuurlijk goed overtuigd worden. Dit
onderzoek toonl onder andere aan dater ontwikkelingen zijn om buiten het
vertrouwde te stappen en hierbij zijn aanvullend ook genoeg praktijkcases aan
le wijzen in de sector.
6.3

Beperkingen en vervolgonderzoek
Dit onderzoek heeft nieuwe inzichten opgeleverd over waarom organisaties in
de bouwsector samenwerkingsrelaties aangaan en welke rol innovatie hierbij
speelde. Het onderzoek kon zich door de scope van het afstudeeronderzoek
echter niet overal op richten. Hier zullen verder nog de beperkingen van dit
onderzoek naar voren worden gehaald met daarbij de aandachtspunten voor
vervolgonderzoek.
De stappen na het motivatieproces
Er is in dit onderzoek voor een beperkt dee] gekeken naar samenwerkingsverbanden in de bouw. Hct richtte zich voornamelijk naar het motivatieproces en
keuze van soort partner en vorm. Hoe de samenwerkingsvormen zich verder
ontwikkelen is echler niet onderzocht. Het is daarom interessant om hierin
verder te onderzoeken welke aspecten nu meespelen als de samenwerking
eenmaal is opgezet. Hoe is het management geregeld? Komen er zaken voor
als machtsmisbruik? Wie neemt de regie'1 Zijn er ontwikkelingen met samenwerkingsrelaties met partners zoals leveranciers? Deze worden namelijk niet
genoemd in de samenwerking in the spotlight. Wat hierbij ook interessant kan
zijn is om alle partners van een samenwerkingsverband te onderzoeken. In dit
onderzoek is eenzijdig gekeken naar hoe een bestuurder dacht over een bepaald
samenwerkingsverband. Als echter beide partners van eenzelfde samenwerkingsverband ondervraagd worden. kunnen er nieuwe inzichten naar voren
komen. Zien zij de doelen van het samenwerkingsvcrband we! als dezelfde?
Vinden zij hcide dat de samenwerking een succes was? En gevcn zc beide aan
even alhankelijk van de samenwerking te zijn, of is de samenwerking voor de
een veel belangrijker dan de ander? Dit zijn allemaal vragen die dan achterhaald kunnen worden.
Innovatie
Ook bij innovatie is alleen naar de motivatiekant gekeken. Het blijkt we! dat
vanuit deze motivatie kant er een positieve uitwerking is op samenwerkcn. Niet
duidelijk is of samenwerkcn ook een positieve uitwerking heeft op de output
kant van innovatie. Leidt samenwerken nu daadwerkelijk tot meer innovatie?
Dit zal vervolgonderzoek moeten uitwijzen. Onderzoek aan de oulputkant zou
dan ook verder kunnen uitwijzen of de innovatiegraad Jaag is in de sector.
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Meer partijen
Het laatste aandachtspunt is dat dit onderzoek zich vooral gericht heeft op
opdrachtgevers en opdrachtnemers. Er zijn echter ook veel samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld gemeenten en andere overheidsinstellingen. Deze
komen vooral voor bij de opdrachtgevers. Verder spelen er op beleidsniveau
(overheidsniveau) waarschijnlijk weer hele andere samenwerkingsrelaties af.
Deze zouden echter ook onder de bouwsector kunnen vallen. Ook is er vooral
naar de B & U sector gekeken. De GWW sector, waar vooral de overheid
opdrachtgever is, is in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Het is echter
niet gezegd dat in deze sector innovatie en samenwerken geen rol spelen. Daar
is onderzoek dan ook zeker relevant. Misschien spelen daar namelijk we] weer
hele andere factoren een roL zoals andcre sectoromstandigheden of invloed van
de overheid.
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Bijlage 1 Management Samenvatting

Samenwerken is een begrip dat in vele organisaties een rol speelt. De laatste
jaren lijkt dit begrip in een stroomversnelling geraakt te zijn en is het veelbesproken in het bedrijfsleven. Dat samenwerken als een kunde gezien moet
worden blijkt ook ondcr andere uit de wetenschappelijke literatuur. waarin het
sinds begin jaren negentig veel aandacht krijgt. Het onderwerp wordt ook
opgepakt door het bedrijfsleven. Zo is Twynstra Gudde. een organisatieadviesbureau. onder andere bezig met het professionaliseren van samenwerken. Er
zijn al verschillende conccptcn ontwikkcld en voor het vergroten van haar
kennis en vaardighedcn over samenwerkcn wil men dit verder uitwerken in de
sector bouw. om nu precics le bckijken hoe samenwerken zich manifesteert in
deze sector. Het lijkt erop dat samenwerken in de bouw een specifieke rol
vervult en dat de sector niet zonder kan. Het doe] van het voorliggende onderzoek is om in deze ontwikkeling bij te dragen door te onderzoeken hoe samenwerken zich nu in de bouw afspeelt en welke aandachtsgebicden te onderkennen zijn.
De manier van samenwerken in de bouw lijkt ook relevant te zijn in relatie tot
innovatie in deze sector. waarvan in het algemeen beweerd wordt dat deze laag
is. Uit eerder onderzoek blijkt al dat innovatie en samenwerken nauw gcrelateerd zijn. Zo kan met samenwerken kcnnis voor innovercn worden samengebracht. Samenwerken en innovatie waren dan ook de hoofdonderwerpen in dit
onderzoek waarbij de volgende vraagstelling is opgesteld:
Welke strategische drijfveren kunnen bestuurders hebben bij het aangaan van
samenwerkingsrelaties in de bouwsector en in welke mate .1peelt innovatie
hierbij een rol en welke invloed !weft dit Of! her aantal en type van samenwerkingsrelaties?

Deze vraag is onderzocht met theoretisch en empirisch onderzoek. In het
theoretische gedeelte zijn de aspecten samenwerken en innovatie onderzocht in
het algemeen en specifiek voor de bouwsector. Hier zijn een aantal aspecten
uiteengezet en is er een theoretisch kader met bijbehorende hypothesen
opgesteld. Deze hypothesen zijn vervolgens nader onderzocht in het empirische
gedeelte. wat bestond uit een vragcnlijst over de onderwerpen en die is afgenomen onder bestuurders van organisaties in de B & U sector. De focus lag
hier voornamelijk op de opdrachtgevers (woningcorporaties en projectontwikkclaars) en opdrachtnemers (bouwondernemingen). De resultaten zijn vervolgens geanalyseerd met beschrijvend en kwantitatief onderzoek en tcruggekoppeld naar de theorie. De resultaten zullen hier kort besproken worden met
aansluitend de implicaties voor de bouwsector en Twynstra Gudde.
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Vertrouwde projectgebonden relaties
Het blijkt dat samenwerken zeker een helangrijke rol speelt in de bouwsector.
Zo wordt het als zeer belangri_jk middel ervaren om de gekozen strategie van de
organisatie te realiseren. Dat samenwerken als belangri_jk wordt gezien is onder
andere te verklaren doordat organisaties in de houw al sinds lange ti_jd inlensief
samenwerken in projectvormen voor het realiseren van objecten. Deze projectvormen li_jken dan ook sterk terug te komen in de samenwerkingsrelaties van
de bedrijven in de bouw. Gemiddeld gezien komt de projectvorm het meeste
voor, wal ook tot uildrukking komt in de partnerkeuze. Dit zijn over het
algemeen gezien vooral de vertrouwde partners uit de houwwereld. zoals
bouwondememingen, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Het
lijkt er op dat bedrijven in de bouw dit ook goed kunnen. zo hlijkt uit de
relatief hoge succespercentages in vergelijking met andere sectoren.
Als er naar de doelen van deze vormen gekeken wordt, zijn deze vooral op de
korte termijn gericht. Het gaat vooral om het zo efficient mogelijk realiseren
van een project. Efficiency en risicovermijding scoren dan ook hoog in de
molieven. Dit komt ten eerste door de hoge investeringen die gedaan moeten
warden. waardoor men het risico wil verkleinen en nadruk legt op het verminderen van kosten. Dit laatste komt ook vooral door de omstandigheden in de
sector. Opdrachten worden veelal binnen gehaald op basis van de laagste pri_js.
Onder meer omdat opdrachtgevers (projectontwikkelaars) zich meestal richten
op winstoptimalisatie.
Buiten deze projectvormen zijn er ook andere typen samenwerkingsrelaties
mogelijk, zoals slrategische allianlies of vormen die onder de Engelse term
'partnering' vallen. Deze vormen zijn meer slrategisch gerichl en hebhen ook
doelen met een langere termijn visie en zijn meestal projectoverstijgend. Ze
lijken echter in de Nederlandse bouwwereld nog niet veel voor le komen. In
Engeland zijn al we] enkele succesvolle voorbeelden le noemen. waarbij het
helangrijkste aspect is. dater afgeweken wordt van een competatieve visie naar
een samenwerkingsvisie waarbij slrategische partners worden gekozen. Wei
hlijkt uit hel empirisch onderzoek dater ook in de Nederlandse houwsector
ontwikkelingen zijn, waarbij organisaties proberen uit verlrouwde relaties te
stappen. Zo geven hestuurders van woningbouwcorporaties aan dat ze onder
andere strategische samenwerkingsrelaties aangaan. Hier zitten ook samenwerkingsrelalies bij met partners over de sectorgrenzen heen, zoals relaties met
zorginstellingen. Het lijkt er dan ook op dater meer in deze relaties gei"nvesteerd wordt. De doelen zijn op langere termijn gericht en innovatie is belangrijker. Dit alles leidt dan ook tot meer afhankelijke relaties. waarbij het moeilijker is om van partner le wisselen.
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Strategie en innovatie
De keuzes voor het type van samenwerkingsrelaties hebben onder andere le
maken met de motieven van organisaties om te gaan samenwerken, zoals
nadruk op efficiency. Deze motieven worden gedeeltelijk bei'nvloed door de
strategieformulering van de organisatie. Zo is een van de ondervindingen van
dit onderzoek, dater een relatie bestaat tussen de aspecten die genoemd
worden bij de strategie enerzijds en de motieven voor (strategische) samenwerkingsvormen anderzijds. Er wardt gesteld dat de meeste ondememingen in de
bouw een gebrekkige strategieformulering hebben en dat de meeste strategieen
gericht zi_jn op efficiency. Dat efficiency een belangri_jke rol speelt bij organisaties uit de bouw, blijkt ook uit de speerpunten die in de strategie gesteld
warden door de bestuurders. De bestuurders van de ondervraagde bedrijven
geven efficiency en kostenbesparing dan ook als belangrijkste strategie element
aan. De nadruk op efficiency komt zoals aangegeven door de specifieke sector
omstandigheden, die loch we! een grote invloed lijken te hebben in de bouwsector. De bouwwereld is onder andere aan hoge concurrentie onderhevig.
waarbij opdrachten veelal worden binnen gehaald op basis van de laagste prijs.
Buiten efficiency wordt ook de relatie met de klant als een belangrijk strategie
element gezien. Deze klant / opdrachtgever speelt dan ook vaak een prominente rol voar de organisaties in de bouw waar soms voor lange tijd mee moet
worden samengewerkt.
De nadruk op efficiency heeft ook invloed op de positie van innovatie in de
sector. Zo geven de bestuurders namelijk aan dat ze innovatie als een van de
minst belangrijke factoren in de strategie vinden. Dit wordt ook gestaafd door
de literatuur, waaruit blijkt dat de innovatiegraad in de bouwsector achter loopt
bij andere sectoren. Uit de resultaten blijkt ook dat de vragen over innovatie
minder hoog worden gewaardeerd in vergeli_jking met de zorgsector waarin de
vragenlijst ook is afgenomen. Doordat bedrijven vooral kostenverlaging willen
bereiken is de druk om te innoveren zeer laag. Dit uit zich dan ook in de snort
innovaties die worden aangegeven. Het zijn vooral procesinnovaties. waarbi_j
ook een sterke nadruk wordt gelegd op incrementele innovatie. Dus stapsgewijs in een laag tempo. waarbij weinig risico 's warden genomen. Ook de !age
innovatiegraad komt gedeeltelijk door de omstandigheden. zo wordt er niet
vanuit de vraagkant geeist dat bedrijven veel innovaties zouden moeten
behalen. Zi_j nemcn genoegen met de opgegeven specificaties tegen een !age
prijs.

Samenwerken en innovatie
Als er naar de rclatie tussen samenwerken en innovatie wordt gekeken, blijken
deze twee onderwcrpen zeer verwant met elkaar te zi_jn. Zo geven de bestuurders aan dat innovatie mede door samenwerken behaald wordt. Ook uit de
literatuur blijkt dat samenwerken en innovatie elkaar be"fnvloeden zijn. Zo kan
samenwerken het risico van innoveren verminderen doordat investeringen
gedeeld kunnen worden en kan samenwerken innovatie versnellen, door betere
kennisuitwisseling. Ook zorgt samenwerken ervoor dat organisaties over
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nieuwe technologieen of middelen kunnen beschikken en kunnen organisaties
elkaar complementeren bij innovatie.
Dat innovatie in relatie tot samenwerken staat blijkt ook significant uit de
analyse van de vragenlijst. Zo blijkt uit de kwantitatieve analyse dat bedrijven
die innovatie belangrijker achten in de strategie ook meer samenwerkingsrelaties hebben. Kennelijk wordt dan ook door de organisaties in de bouw, samenwerken gebruikt om innovatie te behalen. Dit kan natuurlijk pure noodzaak
zijn. maar het zou ook kunnen dat bestuurders samenwerken als een belangrijk
instrument zien om innovatie te behalen.
Sociale contacten
Buiten innovatie zijn ook de relatie met de klant en de sociale contacten van de
bestuurder van invloed op het aantal samenwerkingsrelaties. De relatie met de
klant speelt al een belangrijke rol in de strategie van de organisaties en heeft
ook invloed op het aantal samenwerkingsrelaties. Dit valt deels te verklaren uit
het feit dat bestuurders die de relatie met de klant belangrijker vinden. hier
meer energie insteken en dit kan weer tot meer samenwerkingsrelaties leiden.
Dat de sociale contacten invloed op samenwerkingsrelaties hebben. ligt in het
verlengde hiervan. Zo blijkt dat organisaties waarvan bestuurders aangeven dal
ze meer waarde hechten aan een sociaal (zakelijk) netwerk ook meer samenwerkingsrclaties aangaan. De waarde van het sociale netwerk uit zich onder
andere in het aantal nevenfuncties van de bestuurder. De bestuurders hebben
meer relaties en komen zo ook meer potentiele partners tegen. wat uiteindelijk
rcsulteert in meer samenwerkingsrelaties.

De bestuurder heeft dus ook een belangrijke rol in het samenwerkingsproces en
zal dus ook de keuzes goed moetcn afwegen. Niel alleen het netwerk maar ook
de strategische keuzes zijn hier beide belangrijk. Deze keuzes hebben immers
invloed op de partnerkeuze en op de verdere inrichting van de samenwerking.
Wat uiteindelijk voor een dee] de mate van succes van samenwerken bepaald.
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lmplicaties voor de bouwsector en Twynstra Gudde
Samenwerken wordt in de bouw vooral in vertrouwde relaties gedaan. Door de
specifieke sector omstandigheden die vooral kostenverlaging als strategie in de
hand spelen. heeft de bouwsector enkele uitgesproken en beproefde samenwerkingsvormen en weinig behoefte om te innoveren. Dit hoeft in principe nog
niet een probleem te zijn. De ontwikkelingen lijken niet snel te gaan en de
eisen vanuit de vraagkant voor innovatie zijn ook nog aan de !age kant in
tegenstelling tot andere sectoren. zoals de computer industrie. Het risico bestaat
echter we! dat bedrijven in de bouw in deze langzame trein blijven zitten en dat
belangrijke kansen worden gemist en men achterop gaat ]open als op een
gegeven moment de markt we! meer gaat eisen dan kostenverlaging en voldoen
aan de specificaties. Indien de marges kleiner zullen gaan worden en organisaties hun winsten willen vergroten. zal men moeten gaan innoveren om zo
meerwaarde aan de klant te kunnen bieden. Als organisaties deze strategische
ommekeer willen maken, vereist dit een andere manier van samenwerken. Zo
moeten er voor samenwerkingsrelaties meer strategische doelen worden gesteld
en dient er een lange termijn visie zijn.

Er lijken al enige ontwikkelingen in gang te zijn gezet, mede door organisaties
in de bouwsector zelf. zoals de woningcorporaties die gaan samenwerken met
zorginstellingen of bouwbedrijven die een groot dee! van het risico op zich
nemen en ook een dee] van de exploitatie verzorgen. Het is dan ook zaak voor
de bestuurders van de bedrijven dat zij dit zeer nauwlettend in de galen houden
en steeds reflecteren of de strategic (die vaak op efficiency gericht is) nog
steeds past bij de situatie. Kennis over samenwerken speelt hierbij een zeer
belangrijke rol. Zeker als de ontwikkelingen doorzetten en er meer strategische
samenwerkingsrelaties worden aangegaan. die Loch andere kennis en vaardigheden vereisen dan de vertrouwde relaties waarin men veelal verkeert.
Twynstra Gudde zou hier op in kunnen spelen door met de kennis en vaardigheden die zij verworven heeft over samenwerken te gebruiken om bestuurders
hierbij te adviseren. Vooral de vaardigheden voor positie / strategie bepaling
kunnen hier een bijdrage in leveren. Het blijkt namelijk dat bestuurders hierin
een belangrijke rol spelen en dater met name in de strategiebepaling belangrijke vraagstukken zitten voor bedrijven in de bouwsector. Gaat een organisatie
nu juist met korte termijn doelen verder of legt zij zich meer toe op samenwerkingsrelaties met een meer duurzaam karakter en wat voor eisen stelt dat aan
de kennis over samenwerken? Twynstra Gudde heeft al de nodige kennis om in
deze fase van dienst te zijn. De (strategische) samenwerkingsrelaties tussen de
woningcorporaties en de zorginstellingen kunnen hierbij een belangrijke
insteek vormen. Zo heeft dit onderzoek in beide sectoren plaatsgevonden, is er
kennis in beide sectoren vergaard en is Twynstra Gudde ook in beide sectoren
actief met andere competenties waardoor er mogelijkheden zijn om deze
markten le bereiken.
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Bijlage 2 Introductiebrief vragenlijst

Geachte ... ,
Wij willen u vragen uw bijdrage te leveren aan een onderzoek dat wij thans
uitvoeren in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven (TUE)
en de Vrije Universiteit (VU).
Bij Twynstra Gudde zien wij mondiaal een trend dat organisaties meer dan in
het verleden op allerlei wijzen samenwerkingsrelaties met elkaar aangaan.
Daarvoor zijn verschillende aanleidingen, zoals beter innoveren, focus op
kemcompetenties, krachten bundelen, strategische positie versterken. transactiekosten verlagen, en uiteraard een betere propositie kunnen aanbieden aan
klanten c.q. opdrachtgevers. Over deze ontwikkeling hebben wij recent een
boek geschreven met als titel Organiseren tussen organisaties, inrichting en
besturing van samenwerkingsrelaties1 ).
Ook in de Nederlandse bouwsector zien we steeds meer ontwikkelingen op het
gebied van samenwerking die verder gaan dan de traditionele samenwerkingsvormen. Gezamenlijke servicecenters, allianties tussen bouwondememingen.
consortia, publiek-private samenwerkingen, preferred- supplier-relaties.
inkoop- en verkoopcombinaties zijn een aantal voorbeelden.
Wij willen investeren in de verdieping van dit gedachtegoed binnen de sector.
Daarom hebben wij in samenwerking met de TUE en de VU een onderzoek
opgezet waarbij wij in kaart willen brengen water op dit gebied in de bouwsector speelt en wat de rol van bestuurders van ondememingen daarbij is. Wij
stellen het zeer op prijs als u aan dit onderzoek wilt meewerken. Dat kunt u
doen door mee bijgevoegde enquete in te vullen en aan ons te retourneren. Wij
schatten in dat dit ca. 15 minuten kost.
Als tegenprestatie stellen wij u graag op de hoogte van de resultaten van het
onderzoek en biedcn wij u het bock Organiseren tussen organisaties aan. Als u
het wilt ontvangen, kunt u dat aangeven op hct laatste blad van de enquete.
Als u vragen hecft over het ondcrzoek kunt u bellen met Wolter Achterveld
(... ), Annamarie van Dijk (... ) of ondergetekende
( ... ).

1

)

Kaats, E., Ph. van Klavercn, W. Opheij, Organiseren tussen organisoties, lnrichting en besturing van samenwerkingsrelaties, Scriptum. 2005
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lk wil u alvast hartelijk danken voor uw hijdrage aan dit onderzoek. Wij
vertrouwen erop dat de resultaten ervan een hijdrage kunnen leveren aan het
heter en mooier maken van de bouwsector en hestuurders kan helpen hij hun
complexe afwegingen.
Met vriendelijke groet,
Twynstra Gudde Adviseurs en Managers,

Edwin Kaats

Bijlage: enquete
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Bijlage 3 Structuurschema belronde

Er is om de respons van de vragenlijsten te verhogen een belronde gehouden
naar de aangeschreven bedrijven. Deze belronde is in een bepaalde structuur
gehouden waarvan hieronder de bcschrijving staat.
1. W anneer het bedrijf werd opgebcld. wcrd gevraagd naar de secretaresse van de betreffende bestuurder.
2. Aan de betreffende secretaresse werd gevraagd of ze wist of de bestu urder de vragenlijst ook ontvangen had.
3. Bij 'Ja' werd gevraagd of de rcden bekend was waarom de bestuurder
de vragenlijst nog niet had ingevuld. Als deze bekend was. was de
meest gegeven reden. dat de bestuurder geen tijd had of nooit op
verzoeken voor het invullen van vragenlijsten inging. Hierop werd
dan gevraagd of er misschien iemand anders we] beschikbaar was
om de vragenlijst in te vullen. Als dit het geval was, werd indien nodig de vragenlijst nog een keer verstuurd.
4 .. Bij 'Nee' werd gevraagd of de secretaresse de vragenlijst nog een
keer onder de aandacht wilde brengen bij de betreffende bcstuurder
of een mogelijke andere bestuurder. Indien nodig. werd de vragenlijst nog een keer verstuurd waarbij het adres gecontroleerd werd.
5. Soms was de betreffende bestuurder niet meer in dienst bij de organisatie. Hierop is gevraagd of er een andere bestuurder we] beschikbaar was om de vragenlijst in te vullen. Hierbij is indien nodig de
vragenl\jst nog een keer verstuurd.
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Bijlage 4 Opbouw vragenlijst

De opgestelde vragenlijst bestond uit zes onderdelen om de henodigde informatie le verkrijgen, namelijk Strategie, lnnovatie. Samenwerkingsrelaties.
Contacten en Relaties, Een samenwerkingsverband 'in the spotlight' en
Algemene Informatie. In deze hijlage zal heschreven worden wat in elk
onderdeel gevraagd werd. Vooraf aan deze onderdelen werd nog een korte
inleiding gegeven van de vragenlijst met hijbehorende instructie om de vragenlijst in te vullen. De meeste vragen in de vragenlijst zijn in vorm van een
stelling gesteld waar de bestuurder op een schaal van 1 tot 7 kon aangeven of
hij / zij het eens was met de stelling. Hierbij stond een 1 voor 'geheel oneens'.
een 7 voor geheel eens en een 4 voor geen mening.

Strategie
In dit onderdeel werd ondervraagd wat de hoofdpunten van de strategie zijn in
de organisatic. Hct bestond uit 12 vragen die elk op een schaal van 1 tot 7
konden worden beantwoord. Er wordt hoofdzakelijk gcvraagd naar de prioritcit
van vcrschillcnde strategieen, zoals efficiency. re la tie met de kl ant of innovatie. Ook wcrd de noodzakelijkheid van samenwerken voor de strategic gevraagd en in welke mate samenwerken belangrijk is voor het groeien van de
organisatie tcgenover fuseren of autonoom groeien.
Innovatie
Dit onderdeel bestaat uit een aantal vragen over innovatic. Er werd ten eerste
gevraagd naar het soort innovatie, zoals proces / product of incrementele /
radicale innovatie. Ten tweede werd er gevraagd of innovatie zorgt voor een
bijdrage aan het bedrijfsresultaat en of samenwerken een bijdrage aan innovatie
kan leveren. Samen met de vragen over innovatie in de strategie kan met deze
vragen ook een algemeen inzicht gegeven worden over hoe belangrijk een
organisatie innovatie vind in de hedrijfsvoering.
Samenwerkingsrelaties in uw organisatie
In dit onderdeel werd naar het aantal samenwerkingsrelaties gevraagd. Er
wordt naar het totale duurzame samenwerkingsrelaties gevraagd en naar het
soort vorm en soort partijen waarmee men samenwerk werkt. Zo ontstaat er
meer inzicht in de typen van samenwerkingsrelaties en de samenwerkingsportefeuille. Ook wordt er nog naar het succespercentage gevraagd en naar
factoren die noodzakelijk zijn voor een succesvolle samenwerkingsrelatie.
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Contacten van u en uw medebestuursleden
Dit onderdeel is opgenomen om te achterhalen welke waarde bestuurders
hechten aan hun (zakeli_jke) sociale netwerk. Hiermee kon onder andere
onderzocht warden of dit invloed heeft op hct aantal samenwerkingsrelaties.
De vragen achterhalen de waarde die de bestuurder hecht aan hun netwerk. het
aantal nevenfuncties en vorige werkgevers van de bestuurder.
Een samenwerkingsverband 'in the spotlight'
In dit onderdeel werd een specifiek door de bestuurder genoemd samenwerkingsverband onderzocht. Er werd naar een samenwerkingsverband gcvraagd
waar de bestuurder bij betrokken is geweest. Er werd ten eerste gevraagd naar
de motieven voor de samenwerking en naar de type partner en vorm. Dit is
zowel met open als met gesloten vragen gedaan. Verder is nog naar een aantal
kcnmerken van een samenwerkingsrelatie gevraagd. nameli_jk de duur. afhankelijkheid. vertrouwen, mate van succes. commitment en compahility. Met
deze kenmerken kan na analyse een typering van de samenwerking gegeven
worden en tevcns kan gekeken warden of er bepaalde relaties tussen de
kenmerken waren.
Algemene lnformatie
Tot slot werd in dit ondcrdecl nog algemene informatie gevraagd. zoals
geslacht. omzet. aantal wcrkncmers. en de functieomschrijving. Ook werd hct
type organisatie aangegeven. Hierdoor kan er onderscheid gemaakt wordcn of
de betreffende organisatie ccn bouwonderneming. woningcorporatie of projectontwikkelaar was, wat van belang was om te ondcrzoeken of deze organisaties verschillend met samenwerken omgingen.
Als laatste kon op het laatste blad adresgegevcns wordcn ingevuld, indien de
bestuurder de resultatcn en het boek 'Organiseren tussen organisaties' wilde
verkri_jgen. De gehcle vragenli_jst is verder opgenomen in bi_jlage 5.
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Bijlage 5 Vragenlijst
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Bijlage 6 Correlatiematrix

risico

I

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

N
kosten

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

schaal

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

kennisontw

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

innovatie

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

marktuitbr

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

risico

kosten

schaal

1

,165

,225

kennisontw

kwalorod

competen

afhankelijkheid

innovatie

marktuitbr

positie

-,131

-, 126

-,011

,039

,022

-, 145

-, 110

-,208

aandelen

,200

,076

,302

,328

,929

,761

,863

,248

,381

,100

65

62

63

64

62

64

64

64

65

65

64

,165

1

,257(*)

,137

,165

,013

,221

,339(**)

-,012

-,028

-,052

,200

,042

,283

,204

,917

,085

,007

,924

,827

,687

62

63

63

63

61

63

62

62

63

63

62

,225

,257(*)

1

,325(**)
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,366(**)

,387(**)

,310(*)

,303(*)

,040

-,314(*)
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,042
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,003

,002

,013

,014
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,011

63

63

65

64
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64
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1

,682(**)

,308(*)

,295(*)

,379(**)

,528(**)

,193

-,196

,302

,283

,009

,000

,013

,018

,002

,000

,123

,120

64

63

64

65

62

65

64

63

65
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64

-,126
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,682(**)

1

,403(**)

,304(*)
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,397(**)

,350(**)

-,157
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,204

,112

,000

,001

,016

,000

,001

,005
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62

61

62

62

62

62

62

62

62

62

61

-,011

,013

,366(**)

,308(*)

,403(**)

1

,471 (**)

,133

,245(*)

,057

-,269(*)

,929

,917

,003

,013

,001

,000

,299

,049

,654

,031

64

63

64

65

62

64

63

65

65

64

65
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positie

I

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

kwalprod

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
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Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

afhankelijkheid

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
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Pearson
Correlation
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kosten

schaal
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,085
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kwalorod
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marktuitbr

,295(*)

,304(*)

,471(**)

,002
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,339(**)
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,002

65

63
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-, 110

-,028

,040
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,350(**)

,057

,009
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,050
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65

63

64

65
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65

64
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-,208
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-,314(*)

-,196
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-,269(*)
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-,081

-,069

1
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,011
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,031
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,039

,320

,947
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63
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1

,382(**)
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1
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1
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