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Voorwoord
Voor u ligt mijn afstudeer onderzoek ‘Samenwerking in DBFMO-projecten’, een onderzoek naar de samenwerking tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer in DBFMO-projecten. Deze thesis is tot stand gekomen in het kader van de afronding van
de masteropleiding Real Estate Management and Development aan de Technische Universiteit Eindhoven.
De thesis heeft betrekking op samenwerking tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer in DBFMO-projecten. Deze
projecten waar Design, Build, Finance, Maintenance en Operate aan één opdrachtnemer wordt gegund, zijn veelal complex.
Rond mei 2013 heb ik een prijsvraag gewonnen rondom ‘de nieuwe samenwerkingsvorm’ uitgevraagd door onder andere
de Rijksgebouwendienst en Brink Groep. Mede vanuit deze leerzame ervaring heb ik ervoor gekozen mijn afstuderen te
focussen op het verbeteren van de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
Op deze plaats wil ik graag enkele personen bedanken voor hun betrokkenheid, medewerking en of steun tijdens mijn
afstuderen. Allereerst wil ik mijn begeleiders, de heren Stephan Maussen en Wim Heijs van de Technische Universiteit
Eindhoven bedanken voor de tijd en energie die zij hebben gestoken in het aansturen en begeleiden van het onderzoek. De
combinatie van kritische noten en open gesprekken heb ik als waardevol ervaren tijdens mijn afstuderen. Tevens wil ik Jan
Mutsaers en Frank van Herwijnen van de Rijksgebouwendienst hartelijk bedanken voor de ondersteuning in de materie, de
openheid over de projecten en de wijze waarop ik binnen de Rijksgebouwendienst ben ontvangen. Ik heb de mogelijkheid
om als toeschouwer te kunnen aanschuiven binnen projecten als verhelderend en informatief ervaren. Mijn begeleiders
vanuit Brink Groep, Marleen Hermans, Anja Beaujean en Pascal Kersten wil ik zeer bedanken voor het vinden van en
vasthouden aan de juiste kaders, mijn betrekking in de organisatie en het enthousiasme waarmee jullie mij hebben begeleid
gedurende mijn afstuderen. Ik heb veel gehaald uit de inhoudelijke brainstormsessies, maar ook uit de informele momenten
buiten het afstuderen om.
In dit kader wil ik ook graag de geïnterviewde experts en deelnemers aan de enquête bedanken voor hun tijd en
medewerking aan het onderzoek. Jullie input was zeer belangrijk voor het onderzoek, het heeft inzicht gegeven in hoe de
theorie in de werkelijkheid tot praktijk wordt gebracht. Daarnaast wil ik de collega’s van de Rijksgebouwendienst en Brink
Groep bedanken voor het tonen van interesse in mijzelf als ook in het verloop van het onderzoek.
Tot slot wil ik mijn lieve vrienden en familie bedanken voor de interesse en het luisterend oor tijdens het afstuderen, evenals
de kritische blik tijdens het doorlezen van mijn thesis. Hierbij neem ik de gelegenheid Frans extra bedanken voor zijn geduld
en medeleven tijdens mijn momenten van frustratie en stress van het afstuderen. Hij heeft steeds een positieve draai aan
situaties weten te geven, waardoor we gefocusseerd konden blijven op het hoofddoel: Het halen van mijn diploma.
Terugkijkend op deze periode, ben ik tevreden over hoe mijn afstuderen is verlopen. Ik heb veel plezier gehad en geleerd en
kan me nu gaan focussen op de volgende uitdaging.
Ik wens u veel plezier toe met het lezen van deze thesis.
Sanne Koorneef
Eindhoven, 15 mei 2014
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Samenvatting
Onderzoeksprobleem
Design, Build, Finance, Maintenance & Operate
(DBFMO) is een bouworganisatievorm die is
ontworpen om meerwaarde te genereren in
een bouwopgave ten opzichte van de
traditionele aanpak. Hiervoor is samenwerking
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
nodig, waarbij zij tijdens het project op zoek
gaan naar optimalisatie en innovatie om
projectdoelstellingen te behalen. De
meerwaarde wordt momenteel echter alleen
voor de opdrachtgever gecreëerd. Zij behalen
het voordeel in prijs, kwaliteit of prijs en
kwaliteit. De opdrachtnemer heeft behalve de
gunning van het werk, geen meerwaarde door
samenwerking. Hierdoor bestaat er geen
motivatie voor de opdrachtnemer bestaat om
te investeren in de samenwerking na de
gunning van het werk. Dit levert
onbevredigende resultaten op, waardoor men
momenteel op zoek is om het volledige
potentieel
te
halen
uit
deze
bouworganisatievorm. De probleemstelling
wordt als volgt geformuleerd:
Dit onderzoek is gericht op het vinden van
mogelijkheden om bij DBFMO-projecten de
samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer te verbeteren, om zo
gezamenlijk meerwaarde te creëren en
projectdoelstellingen te behalen.

Opzet onderzoek
Samenwerking kan leiden tot meerwaarde
voor de opdrachtgever en opdrachtnemer. Het
is de vraag hoe de samenwerking meer
aantrekkelijk kan worden gemaakt voor beide
partijen en welke veranderingen nodig zijn om
4

de samenwerking te verbeteren ten opzichte
van huidige projecten. Daarom is dit onderzoek
gefocust op de volgende doelstelling:

veldonderzoek
aanbevelingen.

Dit onderzoek richt zich op het ontwikkelen van
aanbevelingen en een oplossingsmogelijkheid
om de samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer tijdens een DBFMO-project te
verbeteren en zo de verwachtingen van beide
partijen ten aanzien van de realisatie van
projectdoelstellingen te behalen.

Samenwerking
Samenwerking is gedefinieerd als een
interpersoonlijk arrangement waaraan twee of
meer entiteiten deelnemen aan een
uitwisseling die gunstig is voor alle betrokken
partijen
en
tot
een
concrete
meerwaardecreatie leidt voor elke partij,
zonder onderlinge concurrentie. Een
voorwaarde van deze meerwaarde is dat deze
niet kan worden behaald door een individuele
partij, maar alleen gezamenlijk kan worden
gerealiseerd.

Om de doelstelling van het onderzoek te
bereiken zijn er hoofdvragen en deelvragen
opgesteld. De hoofdvragen worden als volgt
geformuleerd:
1. Wat zijn de kenmerken van samenwerking
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tijdens
een DBFMO-project?
2. Hoe kunnen de kenmerken van samenwerking
in DBFMO-project worden ingezet om bij DBFMOprojecten
de
samenwerking
tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer te verbeteren
en zo de verwachtingen van beide partijen ten
aanzien
van
de
realisatie
van
projectdoelstellingen, te behalen?

De eerste vraag heeft een beschrijvend
karakter en wordt beantwoord uit bestaande
literatuur. De tweede vraag is exploratief van
aard en wordt beantwoord door middel van
een veldonderzoek.
Het onderzoek naar samenwerking tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer in DBFMOprojecten is gebaseerd op een empirisch
onderzoek. De opzet van het onderzoek is
gevormd door een aantal fases, dit zijn: Het
literatuuronderzoek & interviews, het

en

de

conclusie

en

Literatuuronderzoek

Samenwerking kan worden gevormd volgens
het partnering model (Lambert, Emmelhainz, &
Gardner, 1996). Hierin wordt gezocht naar een
match tussen partijen over motieven,
doelstellingen en randvoorwaarden van
samenwerking. Tevens zijn in het
literatuuronderzoek drie elementen van
samenwerking gevonden. Dit zijn de gewenste,
verwachte en werkelijke samenwerking. Zij
representeren respectievelijk de persoonlijke
ambitie, de overeenkomst en de uitkomst van
de samenwerking.
De experts hebben in expert interviews
uitspraken gedaan over de eigen kennis en
ervaringen betreft samenwerking in de
bouwsector. Deze uitspraken hebben
betrekking op de volgende thema’s;
vertrouwen, openheid, structuur & cultuur,
selectie, proces, afspraken/ overeenkomst en
het team. Uit de interviews komt naar voren
dat de experts vinden dat:

 Vertrouwen kan groeien tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer in een samenwerking in de
bouwsector. Deze is momenteel gering aanwezig.
 Openheid de samenwerking bevordert en men
hierop moet sturen door middel van evaluaties
en/ of openheid over achterliggende belangen/
structuren.
 Structuur en cultuur bepalend zijn in de
samenwerking die kan worden gevormd. Men
moet structuren inrichten op een passende wijze
en toelichten aan de andere partij. Cultuur wordt
gedragen door mensen. In een samenwerking
moeten personen zich coöperatief opstellen.
 De selectie voor een samenwerking zich moet
richten op persoonlijke aspecten, zoals een ‘klik’,
naast productgerichte aspecten.
 Het bouwproces is vanuit een hiërarchie
opgebouwd, waardoor een ongelijke relatie
bestaat tussen de opdrachtgever en
opdrachtnemer. Men moet praten over belangen
in het proces en zo kijken of de partijen
compatibel zijn met elkaar.
 De afspraken/ overeenkomst kennen weinig tot
geen prikkels voor samenwerking en men deze
opstelt vanuit aansturing nadat er iets fout is
gegaan in de plaats van vooraf ‘spelregels’ op te
stellen.
 Het team het project maakt of breekt. De sfeer
moet goed zijn voor een samenwerking en men
moet zich verdiepen in de andere teamleden.
 DBFMO

DBFMO (Design, Build, Finance, Maintenance
en Operate) is een bouworganisatievorm
toegespitst op specifieke bouwprojecten
waarbij een integraal plan wordt gemaakt en
een opdrachtnemer verantwoordelijk wordt
gehouden voor het ontwerp, de bouw, de
financiering, het onderhoud en de exploitatie
van het DBFMO-project.

De benodigdheden van DBFMO zijn een
passende opgave (omvangrijke, complexe
projecten met overzichtelijke risico’s), een
professionele opdrachtgever (partijen die
frequent een bouwopgave in de markt zetten,
rationeel nadenken over een geschikte
bouworganisatievorm en de opdracht inkopen
en aanbesteden op een passende manier) en
een integrale opdrachtnemer (meerdere
marktpartijen met eigen expertises die samen
aan het uitgevraagde integrale plan van de
opdrachtgever werken, vaak vormgegeven in
een consortium).
Het DBFMO-proces bestaat uit zeven fasen, de
voorbereiding, selectie, concurrentiegerichte
dialoog,
inschrijving,
sluiting
van
overeenkomsten, realisatie en exploitatie. In
het onderzoek is een onderscheid gemaakt
tussen de eerste vijf fasen (de vorming van de
overeenkomst) en de laatste twee fasen
(realisatie- en exploitatiefase). De werkelijkheid
rondom interpretatie van de overeenkomst en
uitgesproken intenties, zijn zichtbaar in de
uitkomst in de realisatie- en exploitatiefase van
het DBFMO-proces.
De projectdoelstellingen van DBFMOprojecten worden vormgegeven in het
ambitiedocument en de outputspecificatie. De
outputspecificatie kan via het ‘Nordic Five Level
Structure’ worden geformuleerd. Via deze
structuur worden de projectdoelstellingen zo
duidelijk en SMART mogelijk geformuleerd,
wat helpt in de samenwerking tussen partijen.
In het buitenland (Engeland, de Verenigde
Staten en Australië) wordt al langer gewerkt
met vergelijkbare bouworganisatievormen.

Hierdoor bestaat daar meer ervaring met de
resultaten van DBFMO. Een aantal plus- en
knelpunten van DBFMO ten opzichte van
traditioneel bouwen zijn benoemd vanuit deze
ervaring en ervaringen in Nederland.
Voorbeelden van minpunten zijn vermindering
van de flexibiliteit en men heeft meer tijd en
geld nodig in de eerdere fasen van het
bouwproces. Pluspunten zijn lagere
projectkosten, kortere bouwtijden en beter
concurrentievoordelen.
Samenwerking in DBFMO
De theorieën die zijn benoemd namens
samenwerking en DBFMO zijn met elkaar
verbonden. Het partnering model en het
DBFMO-proces
zijn
samengevoegd:
Samenwerking wordt binnen DBFMO-kaders
gevormd door drivers (projectdoelstellingen &
motieven
van
opdrachtgever
en
opdrachtnemer), facilitators (team- en
organisatierandvoorwaarden) en components
(het
proces,
de
overeenkomst,
teamsamenstelling en teamwerking) die tot
uitkomsten van samenwerking leiden. Tevens
zijn de drie elementen van samenwerking (de
gewenste,
verwachte
en werkelijke
samenwerking) gekoppeld aan het DBFMOproces en de rol van de opdrachtgever en
opdrachtnemer. Dit leidt tot een
processchema die wordt toegepast in het
veldonderzoek.
Om de samenwerking tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer te meten in DBFMOprojecten wordt gebruik gemaakt van kritieke
prestatie indicatoren (KPI’s). KPI’s worden
gebruikt om een organisatie te helpen de
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voortgang van organisatie doelen te definiëren
en te meten. Ze zijn kwantitatief en worden
uitgedrukt in een getal wat wordt gerelateerd
aan een norm of target. Ze moeten worden
geformuleerd via de SMART-methode, om te
bepalen wanneer de indicator is behaald.

De KPI’s van samenwerking hebben
bijpassende sub-variabelen. Deze worden
weergeven in tabel I.

Dataverzameling
Het veldonderzoek is opgezet om de gewenste,
verwachte en werkelijke samenwerking en de
waardering van projectdoelstellingen te meten. Dit
wordt gedaan bij DBFMO-projecten waar de

samenwerking
tussen
opdrachtgever
en
opdrachtnemer momenteel wordt uitgevoerd. Dit
zijn de projecten die zich momenteel in de realisatieof exploitatiefase bevinden. Vanuit de populatie van
het onderzoek is een steekproef geselecteerd van
vijf projecten, dit zijn:

KPI

Sub-variabelen

Vertrouwen

Mate van wederzijds vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
Wens van opdrachtgever/opdrachtnemer om naar de verwachtingen van de andere partij te
presteren
Mate van bereidheid verantwoordelijkheid te nemen (bij fouten) in het projectteam
Mate van loyaliteit richting de projectdoelstellingen binnen het projectteam
Mate van lange termijn commitment van de opdrachtgever en opdrachtnemer
Bereidheid van de opdrachtgever en opdrachtnemer om te investeren in de samenwerking
Mate van respect van opdrachtgever/ opdrachtnemer in elkanders expertise
Afwezigheid van hiërarchische verhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
Mate van begrip van de opdrachtgever/opdrachtnemer in de achterliggende structuur en
proceswerking van de andere partij
Aanwezigheid van evaluatie momenten voor de samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer
Aanwezigheid van een gemeenschappelijk belang voor de opdrachtgever en opdrachtnemer
Mate van transparantie in belangen van de opdrachtgever en opdrachtnemer
Mate van balans op persoonlijke en gemeenschappelijke doelstellingen binnen het
projectteam
Aanwezigheid van een win-win instelling binnen het projectteam
Mate van openheid in communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
Mate van toegankelijkheid van informatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
De effectiviteit van conflicten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
Mate van effectiviteit in communicatiemiddelen in het projectteam
Mate van specifieke competenties voor samenwerking in het projectteam
Mate van diversiteit in persoonlijke karakteristieken in het projectteam
Mate van een onderlinge persoonlijke ‘klik’ in het projectteam
Mate van teamcohesie van het projectteam
Mate een sociaal veilige werksituatie binnen het projectteam

Betrokkenheid

Onderlinge
waardering

Gemeenschappelijk belang

Communicatie

Teamfunctionaliteit

Tabel I: Sub-variabelen van KPI van samenwerking
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 Belastingdienst, Doetinchem
 DUO & Belastingdienst, Groningen
 Justitieel Complex, Schiphol
 Internationale School, Eindhoven
 Nationaal Militair Museum, Soesterberg
Binnen deze projecten zijn deelnemers
geselecteerd die onderdeel zijn van de huidige
samenwerking tussen opdrachtnemer en
opdrachtgever en/ of betrokken zijn geweest in
eerdere fasen van het project.
De data zijn door middel van een digitale
enquête verzameld. In de analyse zijn de
projecten geanonimiseerd weergeven. Ze
hebben een willekeurige naam gekregen:
project A, B, C, D en E. Tijdens de analyse van
de projecten is gekeken naar de respondenten,
de projectdoelstellingen, de gewenste
samenwerking, de verwachte samenwerking,
de werkelijke samenwerking en een reflectie
op het project.
De respons van de respondenten in de
enquête is onvolledig bij aantal open vragen.
Hierdoor bestond twijfel over de
betrouwbaarheid van de informatie. In twee
gevallen is daarom besloten een verdiepend
onderzoek te doen.

Analyse en interpretatie van de data
Bevindingen en aandachtspunten
De resultaten van de enquête en het
verdiepend onderzoek zijn onderling
vergeleken, wat leidt tot een rangschikking van
het project waarin de samenwerking het
hoogste is gewaardeerd door de respondenten
en de projecten die minder hoog zijn

gewaardeerd. Deze bevindingen hebben geleid
tot aandachtspunten over de gewenste,
verwachte en werkelijke samenwerking en
over
de
project-doelstellingen
voor
toekomstige projecten.
De
gewenste
samenwerking
kent
aandachtspunten die betrekking hebben op
een rangschikking naar de meest en minst
belangrijke KPI in een samenwerking. De
belangrijkste KPI is Vertrouwen gevolgd door
Gemeenschappelijk belang en Betrokkenheid.
Wanneer men binnen een project wil
samenwerken, is aan aandachtspunt om deze
onderwerpen onderdeel te maken van het
project.
De aandachtspunten rondom de verwachte
samenwerking hebben betrekking op het
bespreekbaar maken van de KPI´s in de
overeenkomst. Dit verhoogt de waardering van
de samenwerking gedurende de realisatie– en
exploitatiefase.
De werkelijke samenwerking leidt tot
aandachtspunten die wijzen op hoe de KPI’s
worden gewaardeerd en hoe de projecten
momenteel presteren. De KPI die in de meeste
projecten als laagst is gewaardeerd is de KPI
Gemeenschappelijk belang, terwijl deze als
belangrijk is gewaardeerd in een
samenwerking. Dit kan wijzen op onvoldoende
aandacht voor deze KPI binnen de
samenwerking in DBFMO-projecten. Daarom is
als aandachtpunt gegeven dat men aandacht
moet besteden aan het vinden en/ of creëren
van een gemeenschappelijk belang in een
DBFMO-project. De respondenten is gevraagd
aan te geven wat zij zouden veranderen om de

samenwerking te verbeteren ten opzichte van
de waardering die is gegeven. Hierbij bleek dat
de aanbevelingen van de respondenten vrijwel
allemaal betrekking hadden op de eerder
benoemde KPI’s. Dit onderstreept de
belangrijkheid van de KPI’s in een
samenwerking.
De projectdoelstellingen van een project kent
een aandachtpunt waarbij meer nadruk op
procesdoelstellingen van een project moet
worden gelegd. Procesdoelstellingen zijn
hiërarchie/rolverdeling in het project, het type
samenwerking dat men wil toepassen, de
normen en waarden binnen een project, de
duur van een project(-fase) en de kritische
succescriteria van een project. Vanuit de kennis
van voorgaande projecten blijkt men kansen te
zien in het verbeteren van het proces van de
DBFMO-projecten door hier meer aandacht
aan te besteden in eerdere fases. Als
aandachtspunt is daarom gegeven dat de
opdrachtgever vooraf een scherp beeld moet
stellen over hoe zij het proces willen laten
verlopen en hier procesdoelstellingen over te
maken. Tevens is gevonden dat de
procesdoelstellingen die zijn gemaakt vaak
alleen betrekking hebben op de exploitatiefase.
Men vindt dat in deze fase goed moeten
worden samengewerkt om de juiste
dienstverlening te ontwikkelen en behouden.
In relatie met de zoektocht naar meerwaarde
in DBFMO-projecten, is als aandachtspunt
gegeven op dat men eerder in het proces moet
samenwerken. Dit kan bijvoorbeeld in één
team met leden van de opdrachtgever en de
opdrachtnemer.
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Aandachtpunten en toepassingen
In dit onderzoek is gekozen te werken vanuit
drie aandachtspunten uit het veldonderzoek.
Deze aandachtspunten worden besproken en
verder toegelicht vanuit het veldonderzoek en
literatuuronderzoek. Vervolgens worden hier
mogelijke toepassingen van aandachtspunten
aan gekoppeld.
1. KPI´s van samenwerking staan niet expliciet
vermeld in de overeenkomst.
Om de samenwerking te verbeteren in
toekomstige projecten moet men meer aandacht
besteden aan de KPI’s en sub-variabelen van
samenwerking in de overeenkomst. Dit kan op
drie manieren worden gedaan; expliciet in het
contract, expliciet in een gedragscode of impliciet
in normen en waarden van het project.
2. Als de opdrachtgever en opdrachtnemer het
eens zijn over de waardering van
samenwerkingsvariabelen, waarderen zij de
samenwerking hoger.
Via evaluaties over de samenwerking kan men
gesprekken aangaan en sturen waar nodig. Dit
kan worden gedaan via gesprekken over de
drivers, facilitators en components van het
partnering
model
en
door
verwachtingsmanagement op samenwerking toe
te passen. Zodat de partijen een gelijk mogelijk
beeld kunnen ontwikkelen over de
samenwerking. Dit leidt tot een grotere kans dat
de opdrachtgever en opdrachtnemer het eens zijn
over de waardering van variabelen. Bij
verwachtingsmanagement zijn vier stappen
geïdentificeerd. Dit zijn verwachtingen ophalen,
beschrijven, vertalen en monitoren.
3. Het proces van samenwerken wordt
onderbelicht in projectdoelstellingen van DBFMO
-projecten.
De projecten die het meest recent worden
ontwikkeld kennen een grotere nadruk op het
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proces en op procesdoelstellingen. Deze projecten
worden beter beoordeeld in de waardering van
de samenwerking dan de projecten die eerder zijn
ontwikkeld en hier minder nadruk op hebben
gelegd. Dit kan worden opgelost door in het
ambitiedocument meer aandacht te leggen op:
de duur van het project en de fasen, de
rolverdeling
tussen
opdrachtgever
en
opdrachtnemer, het type samenwerking, de
normen en waarden in het project (door middel
van de KPI’s van samenwerking) en een indicatie
van de kritische succescriteria (Product & Proces).
Een aanvullende toepassing van dit
aandachtspunt is dat men niet alleen
procesdoelstellingen
opstelt
over
de
exploitatiefase, maar ook over de fasen die
daaraan vooraf gaan. Tevens moet men een
gemeenschappelijk belang vinden en kan men
verwachtingsmanagement
toepassen
op
projectdoelstellingen.

Oplossingsmogelijkheid
Voor de invulling van een aantal
aandachtspunten
is
een
oplossingsmogelijkheid gegeven. Hierbij moet
worden benadrukt dat dit een mogelijke
oplossing is en dit niet wordt gezien als de
ultieme oplossing omdat de opgave en materie
per project verschillen. Hierin moet men zelf
een afweging maken. De toepassingen van
aandachtspunten die worden meegenomen in
de oplossingsmogelijkheid zijn:
 Toepassen

nadruk
op
proces
in
projectdoelstellingen in ambitiedocument
 Toepassen van verwachtingsmanagement
projectdoelstellingen
 Toepassen partnering model bij selectie partijen
 Toepassen eerder samenwerken van partijen in
proces (voor de realisatie fase)
 Toepassen nadruk op het projectteam

(opdrachtgever en opdrachtnemer in één team)

 Toepassen KPI’s in de overeenkomst (Expliciet of
impliciet)

De invulling van deze toepassingen in de
oplossingsmogelijkheid wordt later toegelicht.
Vanuit de doelstelling van het onderzoek moet
de oplossingsmogelijkheid een verbetering
kunnen geven aan de waardering van de
werkelijke samenwerking en de tevredenheid
van de realisatie van de projectdoelstellingen.
Hiervoor is gekozen voor een alternatief op het
traditionele DBFMO-proces, waarbij meer
nadruk is gelegd op de samenwerking tussen
de opdrachtnemer en de opdrachtgever, deze
wordt vereenvoudigd weergeven in figuur I.
Het aangepaste DBFMO-proces gericht op
samenwerking doorloopt de definitiefase,
waarbij het initiatief vanuit de opdrachtgever
wordt getoond in de ontwikkeling van een
project.
Vervolgens
worden
projectdoelstellingen opgesteld over het
product en het proces van de opgave
(toepassen nadruk op proces in
projectdoelstellingen in ambitiedocument). Via
een gesprek over het product en het proces
wordt er kennis en ervaring uitgewisseld tussen
de opdrachtgever en de markt, waardoor
verwachtingen worden opgehaald. Hieruit
wordt een ambitiedocument opgesteld waarin
verwachtingen staan beschreven (toepassen
van
verwachtingsmanagement
projectdoelstellingen).
In de selectiefase wordt gezocht naar een
match in motieven, wensen, eisen en
doelstellingen van de partijen (toepassen
partnering model bij selectie partijen).
Wanneer deze aanwezig is zal de gegadigde

Initiatief

mee worden genomen in de volgende fasen
van het project.

DEFINITIE
fase

OPHALEN

Projectdoelstellingen:
Product en Proces

Gesprek opdrachtgever
en markt

BESCHRIJVEN

Ambitiedocument

SELECTIE
fase

Match?

Nee

Ja

Geen samenwerking

Tender Start-Up
VERTALEN

Dialoog
Product en Proces

GUNNING
fase
Evaluatie

Match?

Nee

Geen samenwerking

Ja

REALISATIE &
EXPLOITATIE

MONITOREN

Samenwerking in
Realisatie- & Exploitatiefase

Evaluatie

fase
Bonus

Tijdens de gunningfase stellen de
geselecteerde gegadigden samen met de
opdrachtgever tijdens de tender start-up een
projectgroep
op
(toepassen
eerder
samenwerken van partijen in proces en
toepassen nadruk op het projectteam). Deze
projectgroep zal gedurende de dialoog
gezamenlijk
werken
waardoor
de
verwachtingen uit het ambitiedocument door
de projectgroep worden vertaald in een
product– en procesplan voor de realisatie en
exploitatiefase. Hierbij worden de KPI’s
benoemd in de overeenkomst (toepassen KPI’s
in overeenkomst). De samenwerking in de
projectgroep wordt geëvalueerd door de
opdrachtgever. De resultaten van de evaluatie
maken onderdeel uit van de zoektocht naar
een match tijdens de gunning. In de match
wordt één gegadigde geselecteerd die het
werk zal uitvoeren.
Tijdens de realisatie- en exploitatiefase werken
de opdrachtgever en opdrachtnemer samen
zoals is benoemd in het procesplan voor de
betreffende fase. Hierbij worden de
verwachtingen van de samenwerking
gemonitord en wordt een bonus-malus
principe toegepast. Hierdoor worden kortingen
gegeven wanneer het werk niet voldoet aan de
eisen en bonussen wanneer men beter
presteert als wordt gevraagd. Via deze wijze
kan de samenwerking bijstellen wanneer dit
nodig blijkt.

Malus

Figuur I: Vereenvoudigde versie van de oplossingsmogelijkheid
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Conclusie
Om de samenwerking tussen de
opdrachtgever en opdrachtnemer in DBFMOprojecten te verbeteren en zo de
verwachtingen van beide partijen beter te laten
aansluiten ten aanzien van de realisatie van de
projectdoelstellingen, bestaan er verschillende
mogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn:
Verbetering samenwerking door
middel van KPI’s
 Door de KPI’s te integreren in de overeenkomst.
Het beste is dit via een expliciete wijze te doen, als
alternatief kunnen deze ook impliciet worden
besproken in de overeenkomst.
 Het meeste aandacht te besteden aan de meest
belangrijke KPI’s binnen een DBFMO-project. De
KPI Vertrouwen wordt door respondenten als
meest belangrijk gezien, gevolgd door
Gemeenschappelijk belang en Betrokkenheid. De
KPI’s Communicatie, Onderlinge waardering en
Team-functionaliteit zijn het minst belangrijk.

Verbetering samenwerking in initiatief
opdrachtgever
Ondanks dat het onderzoek zich voornamelijk
heeft gericht op de realisatie- en exploitatiefase
van het DBFMO-proces, zijn een aantal
verbetermogelijkheden voor samenwerking
aan het licht gekomen die gerelateerd zijn aan
het initiatief van de opdrachtgever. Dit zijn:
 De opdrachtgever moet nadruk leggen op het
vinden en/ of creëren van een gemeenschappelijk
belang in de samenwerking tussen opdrachtgever
en
opdrachtnemer.
Volgens
het
literatuuronderzoek is een gemeenschappelijk
belang te bestaansreden voor een samenwerking.
Zonder dit, is het niet tot nauwelijks mogelijk een
samenwerking te vormen.
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 De opdrachtgever moet in het begin van in het
proces een scherp beeld stellen over hoe zij het
proces willen laten verlopen en hier vervolgens
procesdoelstellingen aan koppelen.
 Als aandachtspunt wordt gegeven dat wanneer
men eerder in het proces zal samenwerken,
meerwaarde kan worden behaald. Bijvoorbeeld
door vanuit in één team met leden van de
opdrachtgever en de opdrachtnemer te werken.
 Wanneer men wil samenwerken, kan de
opdrachtgever besluiten de selectie van de
partijen via het partnering model te laten lopen.
Dit model geeft steun en richting in wat voor type
samenwerking de partijen willen uitvoeren (mate
van de integratie van de samenwerking) en welke
partijen het beste matchen met de wensen en
eisen van de opdrachtgever.

Verbetering samenwerking
gedurende het DBFMO-proces
 Managen van verwachtingen: Het onderzoek
heeft laten zien dat verwachtingen een essentieel
onderdeel zijn van een DBFMO-project. Door
middel van verwachtingsmanagement gedurende
het DBFMO-proces kunnen de verwachtingen
worden gecommuniceerd en bijgesteld richting
een realistisch doel. Dit verhoogt de kans op
tevreden partijen gedurende de samenwerking.
 Team: De opdrachtgever en opdrachtnemer
moeten meer bewust worden gemaakt van de
kracht van een samenwerking in één projectteam.
Momenteel zien beide partijen de projectteams
als gescheiden groepen (één van de
opdrachtgever en één van de opdrachtnemer) die
met elkaar moeten samenwerken. Het is mogelijk
de samenwerking te verbeteren wanneer men
besluit in één team te werken, met zowel leden
van de opdrachtgever als van de opdrachtnemer.
Dit zal leiden tot één team gedachte en een
verbetering van de samenwerking.

 Overeenstemming:

Als aandachtspunt is
gegeven dat de opdrachtgever en opdrachtnemer
een hogere waardering aan de samenwerking
geven wanneer zij het relatief eens zijn met elkaar.
Dit kan wijzen op goede onderlinge afstemming
en de wijze waarop men over elkaar en het proces
denkt. Daarom zou men moeten proberen dit
met elkaar af te stemmen. Door middel van
evaluaties en verwachtingsmanagement kan een
groot deel van deze afstemming worden ingevuld.
 Aanvullend: De respondenten geven een aantal
aanbevelingen die niet kunnen worden
ondergebracht in de KPI’s, maar wel de
samenwerking kunnen verbeteren. Dit zijn; de
samenwerking tijd gunnen, minder formeel met
elkaar omgaan, zorgen voor daadkracht in het
project(team),
elkaar
meenemen
in
veranderingen in de (exploitatie)organisatie, de
realisatie van wederzijdse afhankelijkheid van de
opdrachtgever en opdrachtnemer in een project
en het belang van informele contactmomenten.
Deze aspecten worden gezien als een
toegevoegde waarde voor de samenwerking
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Aanbevelingen
In de aanbevelingen van het onderzoek wordt
gesproken over het praktisch nut van het
onderzoek. Dit heeft betrekking op:
 Men kan via het onderzoek inzicht verkrijgen in de
kenmerken van samenwerking
 Men kan via het onderzoek inzicht verkrijgen in de
kenmerken van DBFMO
 De kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) van
samenwerking in DBFMO zijn benoemd. Deze
kunnen worden toegepast in evaluaties en
waarderingen van samenwerking in een project.
 In het onderzoek zijn aandachtspunten voor het
verbeteren van samenwerking in DBFMO
gevonden, deze aandachtpunten geven inzicht in

waar verbetermogelijkheden liggen voor de
samenwerking in huidige en toekomstige
projecten.
 Vanuit de aandachtspunten worden toepassingen
van de aandachtspunten gegeven, waardoor de
samenwerking in DBFMO-projecten kan
verbeteren.

Gedurende de uitvoering van dit onderzoek zijn
verschillende onderwerpen gevonden die een
verder onderzoek behoeven of een uitbreiding
zijn op het bestaande onderzoek.
 Samenwerking in consortium in DBFMOprojecten: In dit onderzoek is de focus gelegd op
de samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer in DBFMO-projecten. Binnen
deze projecten vinden echter meerdere
samenwerkingen plaats. Daarom is het een
aanbeveling om onderzoek te doen naar de
samenwerking binnen de opdrachtnemers-zijde
van de opgave.
 Samenwerking binnen opdrachtgever in DBFMOprojecten: Het is tevens een aanbeveling de
samenwerking aan de opdrachtgevers-zijde
binnen DBFMO-projecten te onderzoeken.
Voornamelijk wanneer de gebruiker van het
toekomstige pand een andere partij in gehuurd
heeft om het proces te begeleiden of leiden, moet
men hiermee goed afstemmen wat de wensen
van de gebruiker zijn.
 Waardering samenwerking bij meerdere DBFMOprojecten uitvoeren: Als uitbreiding op dit
onderzoek, kan men andere DBFMO-projecten
laten waarderen op samenwerking tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer. Hiervoor
kunnen projecten worden gebruikt die
momenteel nog niet in de realisatie– of
exploitatiefase zijn, maar over een aantal jaar wel.
 Waardering samenwerking in andere
bouworganisatievormen
beoordelen:
Een
aanbeveling voor verder onderzoek is dat wordt

onderzocht hoe de samenwerking tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer in andere
bouworganisatievormen wordt gewaardeerd.
Voorbeelden zijn; Turn-key, Ketensamenwerking,
Engineer and Construct, Traditioneel, enzovoorts.
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de KPI’s
van samenwerking die zijn gevonden in dit
onderzoek.

Als reflectie op het onderzoek wordt gekeken
naar verbetermogelijkheden mocht het
onderzoek opnieuw worden uitgevoerd. De
verbetermogelijkheden van het onderzoek
hebben voornamelijk betrekking tot het
vergroten van de dataset. Hierbij kan worden
gedacht aan de betrekking van meer projecten
en van meer respondenten per project. Tevens
is het belangrijk een evenwichtige verdeling
van de opdrachtgever en de opdrachtnemer te
krijgen als respondenten per project. Bij project
D heeft bijvoorbeeld niemand van de
opdrachtnemer de enquête ingevuld, wat een
vergelijking tussen de opdrachtgever en
opdrachtnemer onmogelijk maakte. De
overige projecten waren beter verdeeld.
Reflecterend op het onderzoek bleek dat de
enquête te omvangrijk was en daardoor meer
tijd kost dan wat men eraan wilde besteden.
Hierdoor bleek een verdiepend onderzoek
nodig om de juiste en betrouwbare data voor
het onderzoek te genereren. Mocht het
onderzoek opnieuw worden uitgevoerd, is het
een aanbeveling de enquête te verkorten of
een andere wijze van data verzameling toe te
passen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van
interviews.

11

Summary
Research problem
Design, Build, Finance, Maintenance & Operate
(DBFMO) is a project organisation which is
designed to create added value in a
construction project in comparison to the
traditional approach in the construction
industry. During this project, the Client and the
Contractor need to collaborate to find
optimized and innovative solutions to realise
project objectives. However, currently only the
Client realises the added value. There is little
motivation for the Contractor to invest in the
collaboration during the realisation and
operation phase of the project and leads to
unsatisfactory results. For this reason this
research focusses on how to realise the full
potential of this project organisation. The
problem statement is formulated as follows:
This research is focussed on finding possibilities
to enhance collaboration between the Client
and the Contractor in DBFMO-projects, so a
mutual added value is established and project
objectives are realised.

Structure of the research
When the Client and Contractor work in
collaboration, there is opportunity for the
creation of added value. Therefore, the
research objective is aimed at realising
opportunities which enhance the collaboration
between these parties, compared to current
projects. The research objective is formulated
as follows:
This research is aimed at the development of
recommendations and a possible solution, to
enhance the collaboration between the
12

principal and the contractor in DBFMO-projects
and to achieve the expectations of both parties
with respect to the realisation of project goals
in the project.
The term expectations is introduced in the
research objective. Expectations relate to the
vision of the principal and the contractor of the
collaboration, prior to the signing of the
agreement (the tender). After the tender,
during the realisation and operation phase, it
will become clear if these expectations are
realised. When the result of the collaboration
does not comply with the expectations, a
feeling of dissatisfaction or frustration will
occur. More information about the term
expectations is stated in the literature study.
Some main questions and sub-questions are
formulated to accomplish the objective of the
research. The main questions are formulated
as follows:
1. What are the characteristics of collaboration
between the principal and contractor during
DBFMO-projects?
 How can these characteristics in DBFMO-projects
be used to enhance the collaboration between
the Client and Contractor in DBFMO-projects, to
achieve the expectations of both parties regarding
the realisation of project goals in the project?

based on empirical study. The structure of the
research is defined by phases. These are; the
literature study and interviews (Chapter 2, 3
and 4) and the field study (Chapter 5). In
Chapter 6 the research is closed by answering
the main questions, recommendations and a
reflection.

Literature study
Collaboration
Collaboration is defined as an interpersonal
arrangement where two or more entities
participate to achieve a mutual beneficial
exchange, to create sound mutual added value
for all parties involved, without any mutual
competition. A condition to this added value is
that it cannot be obtained by an individual
party, but only though mutual collaboration.
According to the partnering model (Lambert,
Emmelhainz, & Gardner, 1996), collaboration is
created by drivers, facilitators and components.
These lead to collaboration outcomes and
must demonstrate added value for all parties
involved. Through the drivers, expectations are
formed around the outcome of the
collaboration.

The first question is of a descriptive nature, and
will be answered during the literature study.
The second question is more explorative and
will be answered in the results of the field
research.

In the literature study, three elements of
collaboration are found. These are; the desired,
expected and actual collaboration. In the
expected collaboration an agreement
concerning the collaboration is formed, in
which explicit and implicit agreements are
agreed. These lead to expectations around the
actual collaboration.

The research of the collaboration between the
Client and Contractor in DBFMO-projects is

The experts made statements about
collaboration in the construction sector from

their own knowledge and expertise in expert
interviews. These statements are related to the
next themes; Trust, openness, structure and
culture, selection, process, agreements and the
team. The interviews show that the experts
think that:
 Trust can develop between the Client and
Contractor through better collaboration in the
construction sector, but currently its presence is
minimal.
 Openness enhances collaboration. It can be
improved by evaluations and openness about
underlying interests / structures.
 Structure and culture determine the rules around
collaboration. Structures must be designed in
relation to other parties and must be explained to
them. The cultural aspect is carried out by people.
They must act cooperatively within a
collaboration, not in competition.
 The selection of parties for collaboration must be
aimed at personal aspects, like personal
connections, next to product aspects.
 The current processes within the construction
sector are based on a hierarchical approach,
leading to an imbalanced relationship between
the Client and the Contractor. In collaboration the
parties must look at combined interests with
respect to the process and evaluate if they are
mutually compatible.
 The agreements currently have little to no
incentives for collaboration in the construction
sector. Agreements are made retrospectively after
something happens, rather than upfront.
 The team can make or break a project. The
environment must be positive for collaboration to
develop and people must look to understand and
establish relationships with other teammates. In
this respect, the ‘human factor’ plays a big part.

DBFMO
DBFMO (Design, Build, Finance, Maintenance
and Operate) is a project organisation focused
on specific construction projects in which an
integral plan is agreed and the contractor is
held responsible for the aspects named in
DBFMO.
The necessities of DBFMO are a fitting project
(voluminous, complex projects with clear risks),
an informed and knowledgeable Client (parties
that frequently tenders projects, think
rationally about suitable project organisations
and procure and tender projects in a suitable
way) and an integral Contractor (multiple
parties with own expertise who collaborate or
work on the requested integral plan of the
Client, often formed as a joint venture or
consortium).
The DBFMO-process consists of seven phases;
the preparation, selection, competitive
dialogue, tender, conclusion of contracts,
realization and operation phase. In this
research a distinction is made between the first
five phases, which are known as the formation
of the agreement, and the last two phases
(realisation and operation phase). The reality of
the interpretation of the agreement and the
intentions of parties involved, become visible in
the behaviour of the parties in the last two
phases of the DBFMO-process.
The project objectives of DBFMO-project are
included in the ambition document and the
output specification of the project. The output
specification can be formulated though the
‘Nordic Five Level Structure’. Through this
structure the project objectives are formulated

in a SMART way, which drives clarity and
collaboration within projects.
In England, the United States of America and
Austria, the construction sector has worked
much longer with DBFMO-related project
organisations than the Netherlands. Therefore,
they have long been realising the benefits of
DBFMO. The disadvantages of these types of
project organisations are; less flexibility during
the project meaning more financial funding is
needed early on in the project lifecycle. The
advantages are that there are fewer project
costs unaccounted for, a shorter construction
time and better competitive advantages than
on projects delivered using traditional
methods.
Collaboration in DBFMO
A link is made between the different theories of
collaboration and DBFMO, which are used to
find the characteristics of collaboration in
DBFMO. The partnering model and the
DBFMO-process are joined as follows:
Collaboration in the DBFMO-process is possible
though drivers (project objectives and motives
of the Client and Contractor), facilitators (teamand organisation conditions) and components
(the process, the agreement, team
composition and teamwork) which lead to the
positive outcome of better collaboration.
The three elements of collaboration (desired,
expected and actual collaboration) are linked to
the DBFMO-process and the role of the Client
and Contractor. The agreement of
collaboration is developed from explicit and
implicit agreements. These lead to
expectations that shape the actual
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collaboration.

To measure the collaboration between the
Client and Contractor in DBFMO-projects, key
performance indicators (KPI’s) are used. KPI’s
are used to define organisational objectives.
KPI’s are quantitative and are expressed as a
value related to a norm or target. They are
formulated through the SMART-method,
which assists in determining when a KPI is
achieved.
KPI

The KPI’s of collaboration are stated and have
corresponding sub-variables. They are
displayed in table II.

for the research. Five projects are found that
match the requirements and are willing to
participate in the study, these are:

Data collection
The field research is used to rate the desired,
expected and actual collaboration and the
project objectives in DBFMO-projects that
currently are in the realisation or operation
phase. This requires a sample of the population

 Belastingdienst, Doetinchem
 DUO & Belastingdienst, Groningen
 Justitieel Complex, Schiphol
 Internationale School, Eindhoven
 Nationaal Militair Museum, Soesterberg

Trust

Sub-variables
Degree of mutual trust between the principal and contractor
Degree of in which the principal/contractor wishes to comply to the expectations of the

Commitment

Mutual
appreciation

Degree of taking responsibility (when mistakes are made) in the project team
Degree of loyalty to the realisation of the project objectives in the project team
Degree of long term commitment of the principal and contractor
Willingness of the principal and contractor to invest in their collaboration
Degree of respect of the principal/ contractor in each other’s expertise
Absence of hierarchy between the principal and contractor
Degree of understanding the underlying structure and way of working of the other party
Presence of evaluation moments about the collaboration between the principal and

Common interest

Communication

Teamfunctionality

Presence of a common interest of the principal and contractor
Degree of transparency in interest of the principal and contractor
Degree of balance in the personal and common objectives in the project team
Presence of a win-win attitude in the project team
Degree of openness in communication between the principal and contractor
Degree of accessibility of information between the principal and contractor
The affectivity of conflicts between the principal and contractor
Degree of affectivity of communication means in the project team
Degree of specific competencies for collaborating in the project team
Degree of diversity of personal characteristics in the project team
Degree of personal connections in the project team
Degree of team cohesion in the project team
Degree of a socially safe environment in the project team

Table II: Sub-variables of the KPI’s of collaboration
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For the research, participants are selected who
are participating in (one of these) projects and
currently work or have worked in collaboration
with the Client and Contractor in previous
phases of these projects.
The data is collected though a digital survey. In
the analyses of the project results, the projects
are displayed anonymously. They are named in
a random way; Project A, B, C, D and E. During
the analysis the projects are analysed on the
respondents, the project objectives, the desired
cooperation, the expected collaboration, the
actual collaboration and a reflection on the
project.

Due to the incomplete response of the
participants in the survey, some doubt arose
regarding the reliability of the information that
was provided. In two cases in-depth studies
were carried out, these were regarding the
referral of the KPI’s in the DBFMO-contract and
the completeness of the project objectives. In
the last case an in-depth study was carried out
on the ambition document of a number of
DBFMO-projects.

Analysis and interpretation of
the data
Findings and points for attention
The results of the digital survey and the indepth study led to a ranking of the projects, in
which the participants score the collaboration
between the Client and Contractor from the
highest to the lowest. These findings led to
points of attention relating to the desired,
expected and actual collaboration and the
project objectives for future projects.

The analyses about the desired collaboration
led to attention points relating to the most and
less important KPI’s in a collaboration. The
most important KPI is Trust followed by
Commitment and Common interests. In a
project where collaboration is key, an attention
point is to include these aspects within the
collaboration ground rules. Attention points
relating to the expected collaboration is linked
to making the KPI’s negotiable in the
agreement. This impacts the rating of the
collaboration during the realisation and
operation phase.
The analyses of the actual collaboration led to
attention points about how the KPI’s are
evaluated in the selected projects and the
collaboration performance within these
projects. The KPI Common interests is valued
the lowest in most of the projects. This is
surprising as this KPI is seen as one of the most
important KPI’s for collaboration. The low
rating may indicate insufficient attention of this
KPI within the collaboration guidelines in
DBFMO-projects. A point of attention relates to
a higher consideration towards finding and
creating a common interest in the collaboration
between the Client and the Contractor in
DBFMO-projects. The analyses also show what
the participants need to see change in the
project, before they can value the actual
collaboration higher than they did in this
survey.
The
participants
made
recommendations about each KPI. Striking was
that nearly every recommendation could be
linked to mentioned KPI’s or corresponding sub
-variables. This stresses the importance of the
KPI’s for successful collaboration and the need

to address these variables within the
collaboration guidelines between the Client
and the Contractor in DBFMO-projects.
Points of attention about the project objectives
of DBFMO-projects is aimed at an emphasis on
process-objectives within a project. Processobjectives are; hierarchy / roles in the project,
the type of cooperation that is desired, the
norms and values in a project, the duration of a
project (phase) and the critical success criteria
of a project. Previous experiences have helped
develop knowledge regarding do’s and don’ts
in DBFMO-projects. During the development of
newer projects, it becomes clear that the
newer the project, the more emphasis is placed
on process-objectives in earlier phases of the
project. Therefore, a point of attention is that
the Client and Contractor need to develop a
common understanding early on about how
they would envisage the project process. This
common understanding needs to be linked to
process-objectives of the project. Other
analyses about the project objectives show that
most objectives related to collaboration are
linked to the operation phase and not the
earlier phases. For the parties involved, the
added value of collaboration in this phase is
evident. It leads to better services and
coordination between parties. In relation to the
search for added value in DBFMO-project, this
research points attention to the importance of
collaboration earlier in the process. One way to
achieve this is to form a project team in which
the Client and the Contractor place key team
members together to realise the highest added
value. It is important that added value is gained
for both the Client and the Contractor.
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Attention points and applications
In this research, the choice is made to focus on
three selected attention points found in the
field research. These attention points are
discussed and explained from the field research
and literature study, then possible applications
are linked.
 KPIs of collaboration are not explicitly mentioned
in
the
agreement.
To enhance cooperation in future projects, one
should pay more attention to the KPIs and subvariables of collaboration in the agreement. This
can be done in three ways; explicitly in the
contract, explicitly in a code of conduct or implicitly
though norms and values in the project.
 If the principal and contractor agree on the value
of collaboration variables, they appreciate the
collaboration
more.
The evaluation of collaboration within a project
creates an opportunity for the Client and the
Contractor to address issues or talk about possible
improvement in the collaboration. This can be
done through the introduction of the partnering
model, where discussions about drivers,
facilitators and components provide more insight
to the other’s parties expectations. Another
option is to apply expectation management, so
that the parties develop a similar picture relating
to expectations. This leads to a greater likelihood
that the Client and Contractor agree on the value
of the variables. In expectation management, four
steps are identified. These are; collect
expectations, describe them, translate and
monitor expectations.
 The process of collaboration is underexposed in
project objectives of DBFMO projects.
The projects that have developed more recently
put a greater emphasis on the process and
process objectives. These projects are better
assessed in the appreciation of the collaboration
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than the projects that have been developed
before and have placed less emphasis on the
process. This can be solved by placing more
attention in the ambition document on;
hierarchy / roles between the Client and the
Contractor on the project, the type of cooperation
that is desired, the norms and values in a project
(using the KPI’s of collaboration), the duration of a
project (phase) and the critical success criteria of a
project (focussed on product and process).
Additional recommendations are that one should
not only draw process-objectives relating to the
exploitation phase, but also about the phases that
precede this phase, a common interest for both
the Client and the Contractor must be established
within the project guidelines and that expectation
management techniques can also be applied to
project objectives.

Integral possible solution
In this research, a possible solution is developed
for the implementation of most
recommendations. It is important to
emphasise that it is a possible solution and is
not seen as an ultimate solution for every
project or problem within the collaboration
framework between the Client and the
Contractor. Due to the differences between
projects and surrounding factors it is impossible
to create one solution that fits every project.
The solutions suggested can be integrated
within a process as needed or wanted. The
points of attention that are integrated into the
possible solution are;
 A greater emphasis on the process within the
project objectives, set out in the ambition
document
 Apply expectation management to project
objectives

 Apply the partnering model in the selection of the
Contractor

 Collaboration of parties more early on in the
process

 Emphasis on the project team
 Apply KPI’s in the agreement
The objective of this research is aimed at the
development of a possible solution which
enhances the collaboration between the Client
and the Contractor in DBFMO-projects and
delivers upon the expectations of both parties
regarding the realisation of project goals. The
form opted for the possible solution is an
alternative to the traditional DBFMO-process,
and one in which the collaboration between
the Client and the Contractor is enlarged. The
possible solution is displayed in a simplified way
in figure II.
The modified DBFMO-process focussed on
collaboration throughout the definition phase,
wherein the initiative of the principal sets the
process in motion. Subsequently, the project
objectives are drawn relating to the product
and process objectives of the project. Through
a conversation between the Client and (part of)
the industry, the exchange of knowledge and
experience is valuable to capture expectations
relating to the project. Using the input of this
conversation the Client composes the ambition
document, in which the expectations are
described.
In the selection phase the Client searches for a
good fit within the pool of candidates. When a
good fit is found, the selected candidate(s) will
proceed to take part in the next phases of the
DBFMO-process.

Initiative
Project objectives:
Product en Process
COLLECT

DEFENITION
phase

Converstation
Principal and Industry

DESCRIBE

Ambition document

SELECTION
phase

Match?

No

Yes

No collaboration

Tender Start-Up
TRANSLATE

Dialog
Product en Process

TENDER
phase

During the realisation and operation phase the
Client and the Contractor work in collaboration
as stated in the process-plans and this
collaboration is monitored. The outcome of the
monitoring leads to a bonus/penalty principle.
When the collaboration does not comply with
the process-plan, there is a possibility to make
adjustments.

Conclusion
There are multiple ways to enhance the
collaboration between the Client and the
Contractor as to align the expectations of both
parties better with respect to the achievement
of the project objectives. These ways are:

Evaluation

Match?

No

Yes

No collaboration

Collaboration in
Realisation & Operation phase

Evaluation

phase
Bonus

Penalty

Enhancement of collaboration though
KPI’s
MONITOR

REALISATION
&
OPERATION

During the tender the Client and the candidate
(s) form project teams during the tender startup. These teams work together on the dialog,
translating the ambition document into
product- and process-plans for the realisation
and operation phase. The collaboration
between Client and Contractor within the
project team is evaluated, which will form part
of the match in the tender. In this phase, one
candidate is selected and will carry out the
product-and process-plans.

 By integrating the KPI’s in the agreement. This can
be done in an explicit way, which is the best way.
An alternative is to use the KPI’s in an implicit way.
 By paying more attention to the most important
KPI’s in the DBFMO-project. The most important
KPI is Trust followed by Commitment and
Common interests. The KPI’s Communication,

Figure II: Simplified version of the possible solution
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Mutual appriciation and Team-functionality are
the least important in a collaboration.

Enhancement of collaboration in the
initiative of the Client
Although the study has mainly focused on the
realization and operational phase of the
DBFMO process, a number of improvement
opportunities for collaboration came to light
that are related to the initiative of the Client.
These are:
 The Client needs to focus on finding and/or
creating a common interest in collaboration
between the Client and the Contractor. According
to the literature study, a common interest is the
reason for existence of collaboration. Without this,
it is not possible to create a collaboration.
 The client must establish a clear picture of how
they want to run the process at the beginning of
the process, and attach process project objectives.
 One of the attention points was that when the
Client and Contractor collaborate earlier in the
process than the realisation and operation phase,
added value can be achieved. For example, by
working on the plans for the realisation and
operation phase in a team with members of the
Client and the Contractor.
 When the Client wants to collaborate in the
DBFMO-proces, they can use the partnering
model in the selection of the contractor. This
model provides support and direction in which to
perform the type of collaboration (the degree of
integration of collaboration) and which parties
best match the needs and requirements of the
client.

Enhancement of collaboration during
the DBFMO-proces
 Managing Expectations: The study showed that
expectations are an essential part of a DBFMO
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project. Through expectation management during
the process DBFMO expectations are
communicated and adjusted towards a realistic
goal. This increases the chances of satisfied parties
during the collaboration.
 Team: The client and the contractor should be
made aware of the power of collaboration in one
project team. Currently both parties see the
project teams as separate groups (one of the
client and one of the contractor) who work
together on a plan. It is possible to improve the
collaboration when the parties work in a team
with members of both the client and the
contractor. This will lead to an improvement of the
team mind and an improvement of the
collaboration.
 Conformance: One of the attention points was
that when the Client and Contractor agree on the
valuation of collaboration variables, they value the
collaboration more. This can indicate an alignment
of thoughts about the process of the project and
about each other. A way to reach this alignment is
through
evaluations
and
expectation
management.
 Additional: Respondents give a set of
recommendations
that
cannot
be
accommodated in the KPIs, but can improve
collaboration. These are; giving collaboration time,
interact less formally with each other, take care of
decisiveness in the project (team), help each other
though in changes in the (operating) organization,
the realization of interdependence between the
client and the contractor in a project and the
importance of informal contact moments. These
aspects are seen as an added value for the
collaboration between client and contractor.

Recommendations
In the recommendations of the research the
practical value of the research are discussed.
They relate to:

 One can gain insight through the research into the
characteristics of collaboration

 One can gain insight through the research into the
characteristics of DBFMO

 The key performance indicators (KPIs) for
collaboration in DBFMO are appointed; they can
be used to assess and validate collaboration in a
project.
 In the research, some points of attention are given
to enhancing collaboration in DBFMO. These
attention points provide insight into opportunities
to collaboration for both current and future
projects.
 Some possible solutions are provided from the
points of attention, which can lead to the
improvement of collaboration within DBFMO
projects.

During the execution of this research, several
issues were found that require further
investigation or are an extension to the existing
research. These are:
 Collaboration within the Contractor of DBFMOprojects. This research is focussed on the
collaboration between the Client and Contractor
in DBFMO-projects. Within these projects multiple
collaborations take place. That’s why it is
recommended to carry out a research about the
collaboration in the Contractor part of DBFMOprojects.
 Collaboration within the Client of DBFMO-project.
Relating to the research mentioned above, it is
recommended to carry out a research about the
collaboration within the Client. Especially when
the user of the (future) building hired another
party to manage the DBFMO-project, it is
important to match the expectations of the user
to the party that manages the process.
 The valuation of collaboration in other DBFMOprojects. It is recommended to increase the scope

of this research, by adding more projects that are
valued on collaboration between the Client and
Contractor. It is possible to use projects that are
currently in phases before the realisation phase,
but in some time will reach the phases where the
Client and Contractor collaborate with each other.
 The valuation of collaboration in other project
organisation types. It is recommended to expand
this research to other project organisation types,
to find out in which type the Client and Contractor
collaborate the best. Examples of other project
organisation types are; turn-key, supply chain
management, engineer and construct, traditional,
etcetera. The KPI’s of collaboration can be used to
value the collaboration between these parties.

Should the investigation be carried out again,
areas for improvement are outlined in the
reflection section of the research. These areas
are mainly related to increasing the dataset.
This can be created when more projects and
more respondents participate and a more
balanced distribution of the Client and the
Contractor is found. Another finding is that the
survey was too vast and therefore took more
time than the respondents wanted to spend on
it. This resulted in a need for a follow-on indepth research to gain accurate and reliable
data for the study.
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H1.

INLEIDING
In het eerste hoofdstuk wordt de basis gelegd van het onderzoek naar samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in DBFMOprojecten. Zo wordt toegelicht wat het doel van het onderzoek is en hoe deze is vormgegeven.

1.1 Probleem: Analyse &
stelling
Probleemanalyse
De afkorting voor de bouworganisatievorm
DBFMO staat voor de verschillenden fasen van
een project: Design, Build, Finance,
Maintenance & Operate. Hierbij worden alle
fasen van een project in één contract
afgesloten bij één opdrachtnemer. Onder een
DBFMO-contract koopt een opdrachtnemer
niet langer een gebouw, maar betaalt
gedurende de looptijd van het contract voor de
beschikbaarheid daarvan. Sinds 1998
stimuleert de minister van financiën de
toepassing
van
DBFMO
(Algemene
Rekenkamer, 2013).
Projecten in deze bouworganisatievorm
worden veelal gekenmerkt door een
grote opgave (boven de 25 miljoen) die
door professionele opdrachtgevers in
de markt worden gezet. Dit wordt
gedaan vanuit de wens om een zo
integraal mogelijk plan te ontwerpen
voor de lange termijn (inclusief
exploitatiefase) waardoor lifecycle
optimalisaties
mogelijk
zijn.
In
vergelijking
met
traditionele
bouwprojecten wordt de (toekomstige)
gebruiker van een DBFMO-project werk
en verantwoordelijkheden uit handen
genomen, naar wens van de gebruiker
(Algemene Rekenkamer, 2013). Mits in
de juiste omstandigheden, leidt de
toepassing van DBFMO tot meerwaarde
creatie (Rijksgebouwendienst, 2013).
Voorbeelden zijn; een projectresultaat
met een betere kwaliteit voor eenzelfde
prijs, eenzelfde kwaliteit voor een
lagere prijs of, in het meest gunstige
H1. INLEIDING

geval, een betere kwaliteit van het
projectresultaat voor een lagere prijs.
De meerwaarde wordt gevonden door
risico’s te verdelen bij partijen die ze
het beste kunnen dragen, de
verantwoordelijkheid van financiën bij
de markt te leggen en ruimte te creëren
voor innovatie en slimme oplossingen
(Kenniscentrum PPS, 2005).
Meerwaarde creatie
Door de lange termijn focus in DBFMO is de
opdrachtgever/ gebruiker op zoek naar een
partner die het ontwerp, de realisatie en de
exploitatie van een integraal plan op zich kan
nemen. Door middel van samenwerking
tussen
de
opdrachtgever
en
de
opdrachtnemer
kunnen
de
projectdoelstellingen van een opdrachtgever
worden behaald en meerwaarde worden
gecreëerd ten opzichte van traditionele
bouwprojecten.
Hier blijkt echter de crux te liggen. De
opdrachtgever zal door middel van
samenwerking meerwaarde kunnen creëren
ten opzichte van traditionele projecten, omdat
vraag en aanbod op deze wijze optimaal
worden samengebracht. De opdrachtnemer
kan eveneens meerwaarde creëren, zij het in
veel mindere mate. Dit resulteert in een verlies
van motivatie om een zo goed mogelijke
samenwerking te creëren/ in stand te houden
gedurende het project.
Zoals wordt weergeven in figuur 1, heeft de
opdrachtgever motivatie voor (verbeterde)
samenwerking in de fasen voor de gunning van
het werk. Hier kunnen procesoptimalisaties

worden gemaakt tegenover de traditionele
manier van werken (Rijksgebouwendienst,
2013). In de fasen na de gunning van het werk
zijn ook optimalisaties mogelijk (via prijs,
kwaliteit en product optimalisaties). Dit
vergroot de motivatie van de opdrachtgever
om samen te werken met een opdrachtnemer.
De opdrachtnemer heeft in de huidige DBFMO
projecten minder mogelijkheden om
meerwaarde voor de eigen organisatie te
creëren. Dit is voornamelijk zo in de fasen na de
gunning van het werk. De opdrachtnemer zal
gemotiveerd zijn samen te werken als zij via
deze wijze de opdracht gegund kunnen krijgen.
De motivatie voor samenwerking neemt af op
het moment dat het werk gegund is (Buwalda,
2006). De verhoging van kwaliteit en verlaging
van kosten van een projectresultaat leveren
geen toegevoegde waarde voor de
opdrachtgever. Deze ‘winst’ gaat naar de
opdrachtgever.
Zelfs
wanneer
de
opdrachtnemer goed heeft samenwerkt
gedurende voorgaande projecten, mag deze
‘past performance’ niet worden meegenomen
in nieuwe aanbestedingen (Overheid, 2014).
Hieronder valt het overgrote deel van de
huidige
DBFMO-projecten
(Rijksgebouwendienst, 2013). Door deze
manier van werken binnen DBFMO bestaan er
weinig prikkels voor de opdrachtnemer om
zich in te zetten voor een goedwerkende
samenwerking na de gunning van het werk.
Het gebrek aan prikkels en het gebrek aan
meerwaarde creatie voor opdrachtnemer
weerhoud hen om te investeren in een
goedwerkende samenwerking gedurende de
realisatie en exploitatiefase van een project. Dit
23

zorgt in combinatie met de huidige
economische crisis, dat opdrachtgevers
inzetten op het verkrijgen van werk door zeer
lage aanbiedingen te maken (zelfs onder
kostprijs). Na de gunning van het werk wordt
vervolgens door de opdrachtnemer
geprobeerd zo veel mogelijk omzet voor de
eigen organisatie te genereren.

competiviteit, assertiviteit, ambitie en het
vergaren van rijkdom en weelde wordt
gehecht (Hofstede, 2013). In deze cultuur
wordt men niet aangespoord samen te
werken, maar voor eigen winst te gaan, te
competeren en concurreren. Tegenover de
masculiene cultuur heeft Hofstede (2013) de
feminiene cultuur geformuleerd. Hierbij wordt
aan waarden gehecht die nodig zijn om samen
te werken, zoals bescheiden gedrag,
dienstbaarheid en solidair zijn (Hofstede, 2013).
Een cultuur verandering in de bouwsector
richting dit type cultuur kan een bijdrage

Cultuur
De bouwsector heeft in het verleden
voornamelijk een masculiene cultuur gekend,
waarbij
aan
waarden
als

Opdrachtnemer

Opdrachtgever
Samenwerking
DBFMO
opdr.g. + opdr.n.

Algemene
samenwerkingsmotivatie:

Motivatie bij
fasen voor
gunning:
Motivatie bij
fasen na
gunning:

Meerwaarde
creatie

Meerwaarde
opdrachtgever

Meerwaarde
opdrachtnemer

Procesoptimalisatie

Gunning van werk

Prijsoptimalisatie
Kwaliteit optimalisatie
Productoptimalisatie

Figuur 1: Probleem analyse schematisch weergeven

24

leveren in de samenwerking tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer. Ondanks
dat er een aantal mensen en organisaties inzien
dat de sector een cultuurverandering moet
ondergaan, houdt het overgrote deel van de
sector vast aan oude gewoonten en loopt de
verandering moeizaam.
Eerste DBFMO-projecten in
Nederland
Tijdens de eerste DBFMO-projecten in
Nederland is in de initiatieffase minder
aandacht besteed aan de invulling van de
samenwerking tussen opdrachtgever /
gebruiker en opdrachtnemer gedurende de
realisatie en de exploitatiefase van het project,
als in huidige projecten wordt gedaan. Het
resultaat is dat in deze projecten de
samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer niet optimaal verloopt.
De eerste DBFMO-projecten zijn uitgebreid
geëvalueerd waardoor een aantal knelpunten
is gevonden (Algemene Rekenkamer, 2013).
Vanwege de nieuwe werkwijze bij deze
projecten hebben de opdrachtgever en
opdrachtnemer moeten wennen aan de
onderlinge omgang ten opzichte van elkaar.
Vanuit negatieve samenwerkingservaringen in
het verleden worden vanuit wantrouwen en
onzekerheid
strakke
overeenkomsten
(bestekken) opgesteld door de opdrachtgever
(PSIBouw, 2006). Dit komt overeen met de
masculiene bouwcultuur die door Hofstede
wordt omschreven. Vanuit deze instelling
wordt een veelheid aan mogelijke
tekortkomingen uitgewerkt door de
opdrachtgever, die bij werkelijkheid boetes/

kortingen ten gevolge hebben voor de
opdrachtnemer (Rebel, 2012). Voorbeelden
zijn dat de opdrachtnemer door de
opdrachtgever aansprakelijk wordt gehouden
voor een langere bouwtijd vanwege
aanhoudend slecht weer en dat de
opdrachtgever tot aan een schroef specificeert
wat en hoe de opdrachtnemer zijn
werkzaamheden moet uitvoeren.
Samenwerkingservaringen
In een aantal DBFMO-projecten wordt
geëxperimenteerd met het opnemen van
samenwerkingsintenties tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer in de selectiecriteria. Hierbij
wordt een verandering richting de feminiene
cultuur gedurende het project geambieerd
(Hofstede, 2013). Echter, het blijkt dat deze
verandering moeizaam verloopt. Zo blijkt er in
deze DBFMO-projecten nog steeds een
omslagpunt voor samenwerkingsintenties te
bestaan voor en na de gunning van het werk,
zoals beschreven in figuur 1. Wanneer er
onvoldoende prikkels bestaan voor de
opdrachtnemer om te blijven investeren in de
samenwerking,
worden
de
samenwerkingsintenties op het moment van
gunning teniet gedaan.
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Recente
ervaringen
van
bouworganisatievormen
gericht
op
samenwerking, zoals ketenintegratie, hebben
geleid tot inzicht in de resultaten van een
werkende
samenwerking
tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer. Men
spreekt van een betere werksfeer, minder
faalkosten en een betere prijs/kwaliteit
verhouding van het resultaat door een
verbeterde communicatie en meer zicht op de
achterliggende wensen van beide partijen dan
tijdens traditionele projecten (Roders, Gruis, &
Straub, 2013).
In de meest recente DBFMO-projecten wordt
een grotere nadruk gelegd op de
samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer voor de gunning van het werk.
De eerste resultaten lijken positief. Dit
onderzoek richt zich daarom op het meten van
de samenwerking in projecten. Waarna
vervolgens wordt gezocht naar mogelijkheden
om de samenwerking tussen de opdrachtgever
en opdrachtnemer tijdens DBFMO-projecten
te verbeteren.

Probleemstelling
Design, Build, Finance, Maintenance & Operate
(DBFMO) is een bouworganisatievorm die is
ontworpen om meerwaarde te genereren in
een bouwopgave ten opzichte van de
traditionele aanpak. Hiervoor is samenwerking
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
nodig, waarbij zij tijdens het project opzoek
gaan naar optimalisatie en innovatie om
projectdoelstellingen te behalen. De
meerwaarde wordt momenteel echter alleen
voor de opdrachtgever gecreëerd, waardoor er
geen motivatie voor de opdrachtnemer
bestaat om te investeren in de samenwerking
gedurende de realisatie- en exploitatiefase. Dit
levert onbevredigende resultaten op,
waardoor men momenteel op zoek is om het
volledige potentieel te halen uit deze
bouworganisatievorm.
Dit onderzoek is gericht op het vinden van
mogelijkheden om bij DBFMO-projecten de
samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer te verbeteren, om zo
gezamenlijk meerwaarde te creëren en
projectdoelstellingen te behalen.
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1.2 Doelstelling
Vanuit de probleemanalyse blijkt dat het
potentieel van DBFMO niet optimaal wordt
benut tijdens huidige projecten. Door middel
van samenwerking kan er meerwaarde
worden gecreëerd voor opdrachtgever en
opdrachtnemer. Het is de vraag welke
veranderingen nodig zijn om de samenwerking
te verbeteren ten opzichte van huidige
projecten. Daarom wordt er in dit onderzoek
gefocust op de volgende doelstelling.
Dit onderzoek richt zich op het ontwikkelen van
aanbevelingen en een oplossingsmogelijkheid
om de samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer de tijdens een DBFMO-project
te verbeteren en zo de verwachtingen van
beide partijen ten aanzien van de realisatie van
projectdoelstellingen te behalen.

1.3 Hoofdvragen &
Deelvragen
De term verwachtingen wordt in de
doelstelling geïntroduceerd. Verwachtingen
hebben betrekking op wat een opdrachtgever
en een opdrachtnemer voor ogen heeft
voordat de overeenkomst (de gunning)
plaatsvind. Na de gunning, in de realisatie en
exploitatiefase, wordt duidelijk of deze
verwachtingen worden gerealiseerd tijdens de
samenwerking. Wanneer het resultaat niet
voldoet aan de verwachtingen zal een
onbevredigd gevoel en/ of een teleurstelling
plaatsvinden. Meer informatie over deze term
wordt gegeven in paragraaf 2.1.

In de doelstelling wordt de term meerwaarde
niet meer vernoemd. Dit komt omdat deze
wordt
samengenomen
in
projectdoelstellingen. De wens voor het
verhogen van de kwaliteit voor eenzelfde prijs,
eenzelfde kwaliteit voor een lagere prijs of een
betere kwaliteit voor een lagere prijs kunnen
worden geformuleerd in projectdoelstellingen.
Hoofdvragen:
1. Wat zijn de kenmerken van samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tijdens
een DBFMO-project?
2. Hoe kunnen de kenmerken van samenwerking in DBFMO-project worden ingezet om bij
DBFMO-projecten de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te verbeteren
en zo de verwachtingen van beide partijen ten aanzien van de realisatie van
projectdoelstellingen, te behalen?
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Om de doelstelling van het onderzoek te
bereiken zijn hoofdvragen en deelvragen
opgesteld.

Hoofdvragen & deelvragen
Voor dit onderzoek zijn er twee hoofdvragen
opgesteld, zie het tekstvlak.
De eerste vraag heeft een beschrijvend
karakter en zal uit bestaande literatuur kunnen
worden beantwoord. De tweede vraag is
exploratief van aard en kan worden
beantwoord door middel van de output van
het veldonderzoek. De deelvragen zijn
geformuleerd vanuit de twee hoofdvragen. Zij
zijn verdiepend op de bijpassende hoofdvragen
en zullen een bijdrage leveren om de
hoofdvragen te kunnen beantwoorden.
Deelvragen
Beantwoording hoofdvraag 1:
 Wat zijn de kenmerken van samenwerking?
 Wat zijn de kenmerken van DBFMO?
 Wat zijn de kenmerken van samenwerking in
DBFMO-projecten?

Beantwoording hoofdvraag 2:
 Welke kenmerken beïnvloeden de samenwerking
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in
DBFMO-projecten?
 Welke kenmerken worden onderbelicht in de
samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer in DBFMO-projecten?
 Wat is de relatie tussen de verwachtingen en de
realisatie van projectdoelstellingen in DBFMOprojecten?
 Op welke aspecten moet meer nadruk worden
gelegd wil de samenwerking verbeteren en de
verwachtingen beter passen bij de werkelijkheid?

1.4 Onderzoeksopzet
Het onderzoek naar samenwerking tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer in DBFMOprojecten is gebaseerd op een empirisch
onderzoek. De opzet van het onderzoek wordt
gevormd door een aantal fases, schematisch
weergeven in figuur 2. De fasen zijn; Het
literatuuronderzoek & interviews, het
veldonderzoek en de conclusie en
aanbevelingen.

Fase 1:
interviews

Literatuuronderzoek

Fase 1: Literatuuronderzoek & Interviews
Samenwerking:

DBFMO:

- Literatuuronderzoek
- Expert interviews

- Literatuuronderzoek

- Literatuuronderzoek
- Input samenwerking
- Input DBFMO

&

Voor het onderzoek naar samenwerking in
DBFMO-projecten moet inzicht worden
verkregen in de reeds beschikbare kennis op dit
gebied. Door middel van literatuuronderzoek
naar samenwerking, naar DBFMO en naar
samenwerking in DBFMO kan dit inzicht
worden verkregen via wetenschappelijke
onderzoeken rondom deze thema’s. Op deze
wijze wordt voorgaand wetenschappelijk
onderzoek toegepast in dit onderzoek, wat zal
leiden tot meer nauwkeurige onderbouwing.
Omdat er nog weinig wetenschappelijk
onderzoek is gedaan naar samenwerking in
DBFMO-projecten, worden samenwerking en
DBFMO opgedeeld bij de zoektocht naar
passende literatuur. Via deze werkwijze
kunnen
voldoende
wetenschappelijke
bronnen worden gevonden over deze thema’s.
In het literatuuronderzoek naar samenwerking
blijkt dat slechts gering wordt gesproken over
samenwerking in de bouwsector. Om meer
inzicht te krijgen in de reeds beschikbare kennis
op dit gebied wordt gebruik gemaakt van
expert interviews. De experts wordt gevraagd
inzicht te geven vanuit eigen kennis en

Samenwerking
in DBFMO:

KPI’s van samenwerking in
DBFMO-projecten
Validatie door experts

Fase 2: Veldonderzoek
Steekproef selectie:
Enquête

- DBFMO-projecten
- Deelnemers enquête

Analyse data

Bevindingen en
aandachtspunten

Oplossingsmogelijkheid

Fase 3: Conclusie en
aanbevelingen

Conclusie en
aanbevelingen

Figuur 2: Onderzoeksopzet
H1. INLEIDING
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ervaringen van
bouwsector.

samenwerking

in

de

Via het literatuuronderzoek en de expert
interviews worden kritieke prestatie
indicatoren (KPI’s) voor samenwerking in
DBFMO benoemd. De KPI’s zullen onderdeel
zijn van de enquête in het veldonderzoek. Ter
validatie en verificatie toetsen de experts van
de expert interviews de KPI’s op ‘face value’. Dit
is een waardering waarin wordt gekeken naar
de volledigheid en betrouwbaarheid van de
KPI’s zonder dat deze kunnen worden getoetst.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van kennis,
ervaring en gevoel van de experts.

Fase 2: Veldonderzoek
Vanuit de onderzoeksvragen wordt in dit
onderzoek
gezocht
naar
verbetermogelijkheden van de samenwerking
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in
DBFMO-projecten. In de zoektocht naar
verbetermogelijkheden zijn data nodig over
hoe men de samenwerking tussen de
opdrachtgever en opdrachtnemer waardeert.
Hierbij is het belangrijk te weten hoe de
samenwerking tot stand is gekomen en welke
randvoorwaarden zijn gesteld binnen de
samenwerking. Omdat er momenteel geen
data set beschikbaar is over de waardering van
de samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer in DBFMO-projecten, moet
deze zelf worden gecreëerd/ geïnventariseerd
vanuit ervaringen in het veld. Daarom wordt
een veldonderzoek toegepast.
Binnen het veldonderzoek zijn een tweetal
aspecten van belang; de selectie van
deelnemers en de wijze waarop de data
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worden verkregen van de deelnemers. De
selectie van de deelnemers wordt uitgevoerd
via een steekproef selectie namens de DBFMOprojecten die worden onderzocht. Vanuit deze
steekproef worden deelnemers geselecteerd
die onderdeel zijn van de geselecteerde
projecten in naam van de opdrachtgever of in
naam van de opdrachtnemer. Het tweede
belangrijke aspect, de wijze waarop de data
worden verkregen, wordt gevormd in een
digitale enquête. Deze wordt toegepast om
sociaal wenselijke antwoorden in de enquête
proberen tegen te gaan.

vraagstukken te genereren. Daarom wordt een
oplossingsmogelijkheid gegeven, met een
nadruk dat het slechts een mogelijkheid is en
meerdere oplossingen denkbaar zijn
afhankelijk van de opgave.

Door middel van een vooraf geselecteerde
doelgroep aan wie de enquête wordt
verstuurd worden voldoende respondenten
geselecteerd, inclusief een marge voor uitval
van respondenten. Omdat bij de versturing van
de digitale enquête aan de deelnemers
duidelijk wordt gemaakt dat zij zijn
geselecteerd voor deelname aan het
onderzoek en collega’s toestemming hebben
gegeven voor de participatie aan het
onderzoek, wordt de marge voor uitval relatief
klein gehouden.

Afsluitend wordt op het onderzoek
gereflecteerd.
Hierbij
worden
verbetermogelijkheden benoemd, evenals
onderdelen van het onderzoek die goed zijn
verlopen.

Bevindingen worden gedaan vanuit de analyse
van de data, het literatuuronderzoek en de
KPI’s van samenwerking in DBFMO-projecten.
Deze informatie leidt tot aandachtspunten
voor de verbetering van samenwerking in deze
projecten. In het veldonderzoek worden
toepassingen van de punten en per
aandachtspunt gegeven. Tevens word een
integrale oplossingsmogelijkheid besproken.
Vanwege de complexiteit van de opgave en de
verschillen per DBFMO project, is het niet
mogelijk om één oplossing op alle

Fase 3: Conclusie en aanbevelingen
In de conclusie van het onderzoek worden de
onderzoeksvragen beantwoord. In de
aanbevelingen van het onderzoek wordt
gesproken over het praktisch nut van het
onderzoek en worden suggesties gegeven voor
verder onderzoek.

1.5 Relevantie
Maatschappelijke relevantie

Wetenschappelijke relevantie

De maatschappelijke relevantie van het
onderzoek wordt gedeeltelijk omschreven in
de probleemanalyse. Door meer inzicht te
krijgen in welke kenmerken een rol spelen in de
samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer in DBFMO-projecten, kunnen
deze worden ingezet bij volgende projecten.
Via
de
aandachtspunten
en
de
oplossingsmogelijkheid,
kunnen
de
opdrachtgever en/ of gebruiker meerwaarde
creëren door de samenwerking met de
opdrachtnemer te verbeteren. Via dit
onderzoek kunnen zij beter de vraag in de
markt zetten en meer sturen op een
samenwerking die leidt tot meerwaarde voor
alle partijen.

De wetenschappelijke relevantie van het
onderzoek ligt voornamelijk op het vergroten
van de wetenschappelijke kennis op het gebied
van samenwerking in DBFMO-projecten.
Daarom wordt eerst gekeken naar de
theoretische kennis die momenteel aanwezig is
op het gebied van samenwerking en DBFMOprojecten, om vervolgens te kijken naar hoe de
huidige samenwerking in DBFMO-projecten
wordt vormgegeven en gewaardeerd. De
resultaten van het onderzoek zorgen voor een
vergroting van de wetenschappelijke kennis
over samenwerking in DBFMO-projecten. Zo
worden kritieke prestatie indicatoren (KPI’s)
van samenwerking in DBFMO benoemd.

De resultaten van het onderzoek zorgen voor
inzicht en handvatten voor zowel de
opdrachtgever als de opdrachtnemer. Waar de
opdrachtnemer beter het proces kan inzetten
om te sturen naar een gewenst resultaat, zorgt
het onderzoek voor de opdrachtnemer voor
een inzicht in de wensen en belangen van de
opdrachtgever. Deze vervolgens kunnen
helpen bij het verkrijgen van toekomstige
werken. Door de uitvraag te scannen op
onderliggende
belangen,
weet
de
opdrachtnemer waar nadruk op moet worden
gelegd bij DBFMO-projecten. Dit vergroot de
kans op gunning van het werk. Tevens geeft
het onderzoek inzicht voor adviseurs in de
bouwsector. Zij kunnen via dit onderzoek zowel
de opdrachtgever als opdrachtnemer
ondersteunen in DBFMO-opgaven waar de
nadruk op samenwerking wordt gelegd.
H1. INLEIDING

Ondanks dat de populatie van dit onderzoek
klein is (minder dan 15 projecten), wordt een
steekproef genomen. De populatie van het
onderzoek zijn DBFMO-projecten die zich
momenteel ofwel in de realisatiefase, ofwel in
de exploitatie fase bevinden. Het toepassen
van een steekproef heeft te maken met de
praktische haalbaarheid van het onderzoek
(gebonden aan tijd en het aantal projecten deel
wil nemen aan het onderzoek). De
respondenten
van
het
onderzoek
vertegenwoordigen de huidige kennis over
samenwerking in DBFMO-projecten omdat de
respondenten betrokken zijn bij projecten die
momenteel worden uitgevoerd. De conclusies
en aanbevelingen van het onderzoek kunnen
worden veralgemeniseerd, omdat de
respondenten van de enquête zowel
opdrachtgevers,
opdrachtnemers
als
gebruikers
vertegenwoordigen.
Zij
representeren alle partijen van de bouwsector.
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1.6 Begeleiding
Het onderzoek is begeleid door de Technische
Universiteit Eindhoven, Brink Groep en de
Rijksgebouwendienst. Deze diversiteit van
visies en standpunten in relatie tot het
bouwproces heeft gezorgd voor een groot
(positief-)kritisch
vermogen
heeft
plaatsgevonden gedurende het onderzoek. In
de volgende paragrafen volgt een korte
omschrijving van de begeleidende bedrijven en
de bijdrage die ze hebben geleverd voor het
onderzoek.

Technische Universiteit Eindhoven
De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is
een universiteit, gespecialiseerd in engineering
science & technology. De faculteit Bouwkunde
draagt met haar onderwijs en onderzoek bij
aan het verbeteren van de gebouwde
omgeving. Zij doet dit op verschillende
schaalniveaus, zoals stad, gebouw en
gebouwdeel, maar ook op het gebied van
bouwmateriaal. De Master REMD (Real Estate
Management & Development) kan worden
gezien als een evaluatief en calculerend
specialisme, waarin bouwkundige en
technische kennis en ervaring gecombineerd
worden
met
marktinzichten
en
exploitatieanalyses,
als
basis
voor
vastgoedmanagement
en
vastgoedontwikkeling (TU/e, 2013).
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De TU/e heeft gezorgd dat het onderzoek
voldoet aan de randvoorwaarden van een
wetenschappelijk onderzoek. De gebruikte
terminologie, de onderzoeksopzet en
onderliggende technieken die benodigd zijn
voor het onderzoek zijn bijdragen van de
begeleiders vanuit de TU/e. Tevens hebben de
begeleiders
vanuit
de
TU/e
het
onderzoeksproces gestuurd en ondersteund.

Brink Groep, Management en advies
Brink Groep is een adviesbureau in de bouw-,
huisvestings- en vastgoedsector. Ze zijn
gespecialiseerd
in
kostenen
informatiemanagement,
adviseren
bij
complexe projecten en leveren softwaretools
om de plannen van de opdrachtgever te
managen. Voorbeelden hiervan zijn het maken
van
risicoanalyses,
planningen
en
haalbaarheidsstudies binnen de huidige
marktomstandigheden en deze uitwerkingen
vertalen naar praktische en begrijpbare
handvaten voor de klant (Brink Groep, 2013).
Brink Groep heeft het onderzoek ondersteund
door dagelijkse/ wekelijkse begeleiding. Zij
hebben gezorgd voor momenten waarop kort
kon worden gediscussieerd tot uitgebreide
overleggen over de inhoud van het onderzoek.
De begeleiders van Brink groep hebben een
scherp
oog
gesteld
richting
de
onderzoeksopzet en de inhoud van het
onderzoek.

De Rijksgebouwendienst
De Rijksgebouwendienst maakt deel uit van
het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Ze richten zich op het
beheren en ontwikkelen van de grootste
vastgoedportefeuille van Nederland, met 7
miljoen vierkante meter vloeroppervlak. De
Rijksgebouwendienst is de grootste
opdrachtgevers binnen de bouwsector in
Nederland, waardoor de aanbesteding van de
gebouwen en het leveren van regie in de
portefeuille een centrale taak is. Tevens zijn ze
adviseur in de huur-, bouw- en ontwerpsector
en hebben ze de rol van projectmanager en
beheerder voor afnemers van het vastgoed
(RGD, 2013).
De Rijksgebouwendienst heeft de inhoud van
het onderzoek begeleid en de projecten voor
het veldonderzoek aangeleverd. Tevens
hebben zij de contactgegevens van de
respondenten geleverd.

1.7 Leeswijzer
Dit rapport is verdeeld in een zestal
hoofdstukken aan de hand van de in paragraaf
1.4 weergeven onderzoeksopzet en fasering.
De inhoud van deze hoofdstukken leidt tot het
beantwoorden van de hoofd– en deelvragen,
zoals benoemd in paragraaf 1.3.
In hoofdstuk twee en drie wordt door middel
van een literatuuronderzoek gezocht naar de
definitie en kenmerken van samenwerking
(hoofdstuk twee) en van DBFMO (hoofdstuk
drie). In hoofdstuk twee wordt gefocust op de
definitie, de randvoorwaarden en een
theoretisch model van samenwerking. Daarbij
wordt gekeken naar de huidige mogelijkheden
en knelpunten van samenwerking in de
bouwsector. Via expert interviews wordt
geïnventariseerd hoe samenwerking in de
bouwsector verloopt.
In het derde hoofdstuk wordt de definitie van
DBFMO geformuleerd. Daarnaast wordt
gekeken naar de kenmerken van DBFMO, dit
zijn het DBFMO-proces, de vorming van
projectdoelstellingen en de resultaten van
projecten die deze bouworganisatievorm
hebben toegepast.
In het vierde hoofdstuk wordt de input van
hoofdstuk twee en drie samengevoegd en
wordt gekeken naar samenwerking in DBFMO.
Vanuit deze kennis worden kritieke prestatie
indicatoren (KPI’s) voor samenwerking
ontwikkeld om de samenwerking tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer te meten
voor gedurende het veldonderzoek in
hoofdstuk vijf.
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Het veldonderzoek wordt omschreven in
hoofdstuk vijf. In het veldonderzoek wordt een
steekproef van DBFMO-projecten genomen
waarbij deelnemers aan het onderzoek
worden geselecteerd. Zij zullen door middel
van een digitale enquête een dataset
genereren welke wordt toegepast om de
onderzoeksvragen te beantwoorden.
Vanuit de analyse van het veldonderzoek
worden
aandachtspunten
en
een
oplossingsmogelijkheid ontwikkeld die bij
toekomstige projecten kunnen helpen om de
samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer te verbeteren. Door middel
van
de
aandachtspunten
en
de
oplossingsmogelijkheid kan men beter aan de
verwachtingen van de projectdoelstellingen
voldoen.
In de conclusie en aanbevelingen, in hoofdstuk
zes, wordt het onderzoek afgesloten met de
beantwoording van de hoofdvragen, de
conclusie en aanbevelingen. De reflectie op het
onderzoek wordt als laatste besproken. Hier
komt de limitatie van het onderzoek aan bod,
evenals mogelijke verbeteringen van het
onderzoek mocht het onderzoek nogmaals
worden uitgevoerd.
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H2.
SAMENWERKING

De kenmerken voor samenwerking worden in dit hoofdstuk toegelicht. Deze kenmerken zijn de definitie van samenwerking en hoe samenwerking
wordt vormgegeven. De kenmerken van samenwerking worden gebruikt om de eerste hoofdvraag van het onderzoek te beantwoorden.

2.1 Literatuuronderzoek
Door middel van een literatuuronderzoek naar
samenwerking wordt de definitie en een
wetenschappelijk
raamwerk
voor
samenwerking omschreven.

Definitie
Samenwerking is een positief geladen
container begrip (Vinkenvleugel, 2010); Positief
geladen, omdat weinig mensen principieel
tegen samenwerken zullen zijn. Een container
begrip, omdat er een zeer breed spectrum
bestaat over de definitie en toepassing van
samenwerking. Samenwerking moet worden
gezien als een middel om tot een doel te
komen en niet als doel op zich (Vinkenvleugel,
2010).

Samenwerking in verschillende
onderzoeksvelden
In de zoektocht naar een omvattende definitie
voor dit onderzoek, zijn de omschrijvingen van
samenwerking
in
verschillende
onderzoeksvelden onderzocht. Zo wordt er
kort
gekeken
naar
psychologische,
organisatiepsychologische, sociologische en
juridische definities van de term. Deze zijn
weergeven in tabel 1.
Deze definities geven substantie aan de term
samenwerking. Bij de psychologische definitie
is het opvallend dat de term competitie
tegenover samenwerking wordt gesteld. In
deze definitie wordt competitie gezien als de

reden waardoor men niet tot de
verwezenlijking van een gezamenlijk doel kan
komen. Hierdoor is competitie in een
samenwerking onwenselijk.
Bij de psychologische en organisatiepsychologische definities van samenwerking
wordt gesproken over een interpersoonlijke
relatie waarbij rekening wordt gehouden met
de behoeften van de andere partij, over een
wederzijdse voordelige uitwisseling en het
gezamenlijk verwezenlijken van een doel. In de
sociologische definitie wordt samenwerking
gezien als een sociale interactie tussen mensen
om een gezamenlijk doel te bereiken.
Gemeenschappelijk in deze definities is dat
mensen in een samenwerking onderling een

Onderzoeksveld

Omschrijving
onderzoeksveld

Psychologie

Verwerven van kennis naar het doen
en laten van dieren (mensen) in
dagelijkse omstandigheden

Organisatiepsychologie

Onderzoek naar de relatie tussen de
werknemer en diens sociale
werkomgeving

Sociologie

Bestudeert mensen en hun gedrag in
hun sociale omgeving, in relatie tot
de heersende moraal en ethiek en in
verband met politieke en filosofische
gedragscodes.

Cooperation is a form of social interaction involving collaborative effort among
people to achieve a common goal (Persell, 2014).

Het systeem van regels waarmee de
mens de samenleving ordent.

Onder een coöperatie wordt verstaan; een notariële akte opgerichte vereniging die
zich ten doel stelt in bepaald e stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien
door met hen een overeenkomst te sluiten, anders dan van verzekering, in het
bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent of doet
uitoefenen (Overheid, 2014).

Recht

Definitie voor ‘samenwerking’
Collaboration is an interpersonal relationship in which the parties show
cooperation and sensitivity to the others’ needs.
Cooperation is the process of working together toward the attainment of a goal.
This contrasts with competition, in which an individual’s actions in working toward
a goal lessen the likelihood of others achieving the same goal (Vandenbos, 2006).
Collaboration is a cooperative arrangement in which two or more parties (which
may or may not have any previous relationship) work jointly towards a common
goal (Businessdictionary, 2013).
Cooperation is a voluntary arrangement in which two or more entities engage in
a mutually beneficial exchange instead of competing (Businessdictionary, 2013).

Tabel 1: Definities van ‘samenwerking’
H2. SAMENWERKING
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relatie aangaan en daar sociaal in interacteren.

De juridische omschrijving is toegevoegd
omdat binnen de bouwsector (samenwerkings
-)contracten worden afgesloten voor een werk.
In deze definitie is te zien dat samenwerking als
een vereniging wordt gezien, die in stoffelijke
behoeften voorziet voor de leden van de
vereniging door een overeenkomst te sluiten.
Hierin wordt geen melding gemaakt van de
intenties van en de relatie tussen de leden van
de samenwerking.
Doelmatige samenwerking
Albas en Wijsman (2001) spreken over een
doelmatige samenwerking, waarbij de
productiviteit van de samenwerking en de
tevredenheid van de groep, de samenwerking
doelmatig maken, of niet. Zij definiëren
samenwerking als:
“The way an emerging or developing worksystem of people who, because of their
membership in other groups, institutions or
social categories, work together on a largely self
-constructed task or problem domain, which
leads to the highest possible productivity and
satisfaction among the members of the
group.” (Albas & Wijsman, 2001)
De productiviteitscriteria (het hoeveelheid
werk, de kwaliteit van het werk, de snelheid
waarmee gewerkt wordt en de bijbehorende
kosten) en de tevredenheidscriteria (de
tevredenheid van de groepsleden met elkaar
en de groep als geheel, de onderlinge band en
solidariteit) worden als onafhankelijke
variabelen beschouwd. Volgens Albas en
Wijsman hoeft een hoge productiviteit niet
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Samenwerking is een interpersoonlijk arrangement waaraan twee of meer
entiteiten, zonder onderling te concurreren, deelnemen aan een uitwisseling die
gunstig is voor alle entiteiten en tot een concrete meerwaarde leidt. Een
voorwaarde van deze meerwaarde is dat deze niet kan worden behaald door een
individuele partij, maar alleen gezamenlijk kan worden gerealiseerd.
samen te gaan met een hoge tevredenheid. In
sommige samenwerkingen vinden zij wel dat
een goede sfeer benodigd is om tot een
takenuitvoering te komen.
Definitie voor dit onderzoek
Vanuit de brede scope van de bovenstaande
definities van samenwerking wordt voor dit
onderzoek een samenvoeging van de definities
gemaakt. De essentie van de bovenstaande
omschrijvingen is: Een interpersoonlijk
arrangement waarbij twee of meer entiteiten
deelnemen aan een uitwisseling die voor beide
partijen gunstig is, richting een concreet
gezamenlijk doel, zonder onderling te
concurreren.
Zoals
wordt
omschreven
in
de
probleemanalyse heeft dit onderzoek
betrekking op het creëren van meerwaarde. In
deze definitie wordt daarom als vervanging van
de bovenstaande “richting een concreet
gezamenlijk doel” gekozen voor “om tot een
concrete gezamenlijke meerwaarde creatie
voor alle betrokken partijen te komen”. Bij
meerwaarde wordt als restrictie meegegeven,
dat deze alleen kan worden bereikt door de
gezamenlijke effort van de betrokken partijen.
Binnen dit onderzoek wordt samenwerking
gedefinieerd zoals staat omschreven in het
tekstvlak.

Het partnering model
Vanuit de definitie wordt gekeken naar hoe
samenwerking tot stand komt en welke
kenmerken samenwerking heeft. Dit wordt
gedaan aan de hand van het partnering model
van Lambert, Emmelhainz & Gardner (1996). In
figuur 3 staat het model schematisch
weergeven.
Eerst wordt gesproken over de werking van het
model, dit is een korte omschrijving van relaties
en het doel van het model. Later worden de
termen ‘drivers’, ‘facilitators’ en ‘component’
meer uitgebreid toegelicht en worden
voorbeelden gegeven van de invulling van deze
drie kenmerken van samenwerking.
Werking van het model
Het partnering model is gebaseerd op een
groot aantal diepte interviews met managers
van partijen die betrokken zijn bij een
samenwerking met een andere partij. De
betrokkenheid van partijen in een
samenwerking, ligt volgens Lambert,
Emmelhainz & Gardner (1996) aan wat de
partijen ambiëren en afspreken en aan de
inrichting van de samenwerkingsrelatie. Door
middel van het model kan het integratie type
van samenwerking worden bepaald, van
minder integratie (type I) tot meer integratie
(type III), zie het tekstvlak. De doelstelling ligt

niet bij het streven naar de meeste integratie,
maar naar het meest efficiënte integratie type
voor samenwerking tussen de betreffende
partijen.
De termen ‘drivers’, ‘facilitators’ en
‘component’ worden gebruikt in het model. De
drivers en de facilitators laten zien welke
ambities en eigen inbreng de partijen hebben,
wat bepaalt welk type samenwerking nodig
en/ of wenselijk is. De uitkomsten van de
samenwerking worden beïnvloed door de
componenten van de samenwerking, de
gezamenlijke activiteiten en processen. Als de
samenwerking effectief wordt vormgegeven
en wordt gemanaged moeten de uitkomsten
van de samenwerking de prestaties van alle
partijen verbeteren. Voorbeelden zijn;
verhoging van winst, procesoptimalisaties en
een toegenomen concurrentievoordeel.
Specifieke uitkomsten van de samenwerking
variëren rondom de doelstellingen die zijn
gemaakt bij de drivers. De drivers van de
samenwerking bepalen de verwachtingen

Drivers
Redenen om samen te
werken

Beslissingen om
samenwerking aan te
gaan / aan te passen

Factoren die samenwerking bewerkstelligen

Components
Drivers bepalen de

Gezamenlijke activiteiten
en processen

verwachtingen richting
de uitkomsten

Feedback
Uitkomsten
Match tussen prestatie en
verwachte uitkomst

Figuur 3: Het partnering model

richting de uitkomst van de samenwerking, de
werkelijke samenwerking. In het model moet
feedback worden gegeven aan de deelnemers
van samenwerking, vanuit de match (of mis

INTEGRATIE TYPEN VAN SAMENWERKING:
Type I: Betrokken organisaties herkennen elkaar als partners en coördineren activiteiten
en de planning, op een beperkt basis. Het partnerschap heeft meestal een korte termijn focus en betreft slechts een afdeling of functioneel gebied binnen elke organisatie.
Type II: Betrokken organisaties maken een vooruitgang betreft de integratie van de activiteiten. Hoewel men niet verwacht eeuwig samen te werken, heeft het partnerschap
een lange termijn focus. Binnen de organisatie zijn meerdere afdelingen en functionele
gebieden betrokken bij de partnerschap.
Type III: De betrokken organisaties delen een aanzienlijke mate van integratie. Elke partij
ziet de ander als een verlengstuk van hun eigen bedrijf. Er bestaat geen einddatum
voor het partnerschap.

H2. SAMENWERKING

Facilitators

match) tussen de werkelijke en verwachte
uitkomst van de samenwerking.
Kenmerk van samenwerking: Drivers
De drivers zijn de redenen waarom een partij
een samenwerking wil aangaan. Dit zijn de
motivatie, het doel en doelstellingen van
samenwerking. Deze kenmerken worden later
verder toegelicht.

De drivers worden gezien als eerste stap in het
model van Lambert, Emmelhainz & Gardner
(1996). Als voorwaarde geldt dat de
samenwerking een meerwaarde moet
opleveren voor alle betrokken partijen. In de
eerste stap van het partnering model wordt
een vergelijking van de drivers van de
betreffende partijen gemaakt. Wanneer de
drivers een te groot verschil kennen moet men
geen samenwerking aangaan en zijn de
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volgende stappen overbodig. Volgens Lambert,
Emmelhainz & Gardner (1996) zijn de volgende
drivers veel voorkomende motivatie redenen
voor samenwerking; het verkrijgen van
schaalvoordeel,
verhoging
van
klanttevredenheid, een voordeel in acquisitie/
reclame en een verhoogde zekerheid om de
doelstelling te behalen.
Doel en doelstelling
De doel en doelstellingen die als driver voor
samenwerking gelden, moeten vooraf worden
opgesteld. Traditioneel wordt binnen een
samenwerking het meest gesproken over het
doel van het team, omdat deze het meest
zichtbaar en gemakkelijk bespreekbaar zijn
(Vroemen, 2009). Heldere doelen zorgen voor
een goede communicatie, geven focus en
zorgen voor energie (Robbins, Judge, &
Campbell, 2010). Een effectieve samenwerking
heeft een gemeenschappelijk plan en doel wat
zorgt voor richting, momentum en verbintenis
binnen de samenwerking (Blancard, Carew, &
Prasi-Carew, 1996).
Het formuleren van een doel kan worden
gezien als het operationaliseren van meer
algemene waarden met betrekking tot een
bepaald onderwerp (Bressers, 1992). Het
SMART-principe wordt gebruikt om
doelstellingen eenvoudig en eenduidig op te
stellen en meetbaar te maken. Doelen die
SMART zijn geformuleerd voldoen aan eisen
weergeven in tabel 2.
Door doelen SMART te specificeren kan een
communicatie met zo min mogelijk ruis
optreden. Het formuleren van doelen via deze
methode zorgt voor duidelijkheid in
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SMARTkenmerken
Specifiek
Meetbaar
Acceptabel
Realistisch
Tijdsgebonden

Omschrijving

Is het doel eenduidig?
Onder welke (meetbare) voorwaarden is het doel bereikt?
Is het doel geaccepteerd door het team, doelgroep en/of management?
Is het doel haalbaar?
Wanneer moet het doel bereikt zijn?

Tabel 2: SMART- methoden, voorwaarden waaraan doelen moeten voldoen

formulering en in wanneer het doel behaald is,
terwijl er ruimte voor creativiteit wordt
behouden (Weldon & Weingart, 1993),
(Matieu & Schulze, 2006).
Motivatie voor samenwerking
De motivatie voor samenwerking worden door
Lambert, Emmelhainz & Gardner (1996) gezien
als driver. Naast zijn eerder genoemde veel
voorkomende motivatie redenen voor
samenwerking, heeft Vroemen (2009) een
negental ontwikkelingen in en om organisaties
benoemd, die de belangstelling voor
samenwerking via teamgericht werken
verklaren. Deze worden kort besproken in
figuur 4.
Kenmerk van samenwerking:
Facilitators
De tweede stap in het partnering model is het
bepalen en benoemen van de facilitators
(Lambert, Emmelhainz, & Gardner, 1996). Dit
zijn de kenmerken die samenwerking
bewerkstelligen. Zij vertegenwoordigen de
randvoorwaarden voor samenwerking en zijn
ofwel ondersteunend ofwel hinderend in
(vorming van) de samenwerking. Lambert,
Emmelhainz & Gardner (1996) benoemen dat
facilitators niet kunnen worden gecreëerd,
deze zijn er, of niet. Voorbeelden zijn de

verenigbaarheid
tussen
partijen,
overeenkomsten in visie, filosofie en de grootte
van een partij. Waar drivers relatief flexibel zijn
en compromissen kunnen worden gesloten,
moet in de vastliggende facilitators van partijen
naar een overeenkomst worden gezocht om
zo een samenwerking tot stand te brengen.
Randvoorwaarden van samenwerken
in een team
Vanuit het partnering model wordt gesproken
over facilitators van organisaties, deze
vertegenwoordigen randvoorwaarden van een
samenwerking.
Maar
mogelijk
kan
samenwerking pas ontstaan indien bepaalde
voorwaarden in de teamkenmerken zijn
gerealiseerd (Smetsers, 2007). Daarom wordt
binnen dit onderzoek tevens gezocht naar
randvoorwaarden voor de samenwerking in
een team. Deze voorwaarden vormen een
combinatie tussen de facilitators vanuit een
organisatie en de components, de activiteiten
en processen in een samenwerking, welke later
worden besproken. Vroemen (2009) heeft
randvoorwaarden
voor
teamwerk
omschreven, zie figuur 5. De regel is dat aan
hoe meer randvoorwaarden wordt voldaan in
het teamwerk, hoe groter de kans dat er
verbindingen en samenhang ontstaat in het
team.

Op het niveau van de inhoud en output van

 Complexiteit van vraagstukken
De mogelijkheid om multidisciplinair te werken bij ingewikkelde opgaven.
 Vraag om meer kwaliteit
Op het gebied van service, klanttevredenheid en kwaliteit kunnen sprongen worden gemaakt door meer
integraal te werken.
 Professionaliseren van het werk
Door eenvoudige arbeid af te stoten en hooggeschoold personeel meer eigen verantwoordelijkheid te geven
(in teams) kunnen kosten worden bespaard.

Op één voorwaarde na zijn alle
randvoorwaarden even belangrijk. Het
gemeenschappelijke belang is de afwijkende
factor die noodzakelijk is voor een goed
functionerend team. Deze en de andere
randvoorwaarden worden kort besproken
(Vroemen, 2009):

Gemeenschappelijk belang: Het gezamenlijk
belang is het allerbelangrijkste, het is de
bestaansreden van het team en de
samenwerking. Iedere individuele bijdrage is
Op het niveau van het functioneren van de
nodig om het gezamenlijke eindresultaat te
 Belang van de individuele ontplooiing
bereiken en dat wordt ook onderkent. Elk
Een werkomgeving waarbij werknemers meer autonoom zijn en een duidelijke, individueel herkenbare bijteamlid heeft baat bij dat een teamdoelstelling
dragen willen leveren aan de organisatiedoelstelling kan worden gerealiseerd door in teamverband te werken.
behaald wordt. Een logisch doel is niet altijd
 Ontstaffing en verplatting
motiverend. Men moet ‘geloof’ hebben voor
Het werken in teamverband is bij uitstek geschikt om de combinatie van primaire en ondersteunende taken
het nut, de waarde, en het belang van het doel.
als collectief op te pakken. Autonoom en zelfsturend zijn betekend vaak dat je je eigen boeltje moet regelen.
 Ontwikkelen van een lerende organisatie

Teams vergroten het leerpotentieel van een organisatie door ‘best practices’ te verzamelen en de kennis uit te
wisselen in de organisatie.

Op het niveau van de organisatiestrategie
 Netwerkvorming tussen organisaties
Door het vormen van netwerken kunnen nieuwe samenwerkingsconcepten ontstaan. Voornamelijk door de
ontwikkeling van het internet kunnen veel grotere netwerken ontstaan waarbij persoonlijk ‘warm’ contact
niet nodig is.
 Flexibilisering van arbeid en organisatie
Aanpassingsvermogen, souplesse en reactievermogen zijn belangrijke waarden van hedendaagse organisaties. Door in zelfsturende teams te werken kan de flexibiliteit van een organisatie toenemen.
 Schaalvergroting en modulairisering
Door middel van grote schaal netwerken en strategische allianties worden logge organisaties gecreëerd.
Wanneer in zelfstandige teams wordt gewerkt kunnen eenvoudig losse onderdelen worden uitgebreid of
worden afgestoten.
Figuur 4: Gebaseerd op “Redenen om van teams te houden” (Vroemen, 2009)
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Gemotiveerd om een team te zijn: Motivatie
om als team te werken vraagt om
eigenschappen zoals het vertrouwen dat
anderen ook iets kunnen. Plezier scheppen in
sociale contacten, kunnen delen, iets uit
handen kunnen geven, veel willen overleggen
en kunnen improviseren. Sommige mensen
zijn gelukkiger wanneer zij alleen werken, daar
is niets op tegen.

Teamvaardigheden: Teamleden beschikken
over inhoudelijke teamvaardigheden, zoals
vaardigheden rondom het uitvoeren van taken
en doelen en organisatie- en communicatie
vaardigheden.
Ruimte voor eigen invulling: In een team
moeten leden ruimte hebben voor eigen
invulling in het team, om zo de samenwerking
te optimaliseren.
37

Regelmatig contact: Regelmatig contact
tussen teamleden is essentieel voor teamwerk.
Zo kunnen persoonlijke relaties worden
opgebouwd en een ‘teamgevoel’ worden
ontwikkeld. In een team hoef je elkaar niet
aardig te vinden, het helpt wel. In het team
moet voldoende openheid bestaan om echte
problemen bespreekbaar te maken.
Verschillen van inzicht zijn niet slecht, ze
moeten productief gemaakt worden.
Voldoende middelen: Een team moet over de
juiste middelen beschikken. Zowel over
materiele voorzieningen zoals tijd, geld,
mensen en materialen, evenals over
immateriële middelen als bevoegdheden,
informatie en steun.
Beperkte omvang: Een team heeft een
beperkte omvang omdat het invloed heeft op
de prestatie en de effectiviteit van het team.
Onderzoek laat zien dat grote teams beter zijn
in het genereren van kennis en
oplossingsmogelijkheden door de diverse input
van het aantal individuen, echter kan een klein
team beter uit de
Gemeenschappelijk
belang
Gemotiveerd om
een team te zijn

Teamvaardigheden

Ruimte voor eigen
invulling

Regelmatig contact

Beperkte omvang

Taakafhankelijkheid

voeten met deze kennis om deze te
transformeren naar iets nieuws (Shaw, 1981),
(Seijts & Latham, 2000). Het minimumaantal
wordt voornamelijk bepaald door de omvang
van de taak van het team, bij het wegvallen van
een teamlid wordt een klein team kwetsbaar.
Het maximumaantal heeft betrekking tot de
kans dat het team uiteen valt in sub-teams
wanneer het team te groot is. De grens wordt
veelal bij 20-25 mensen gelegd (Kuipers &
Amelsvoort, 1990), (Katzenbach & Smith, 1993)
(Robbins, 2001).
Taakafhankelijkheid: Teamleden hebben
onderlinge taakafhankelijkheid omdat zij serieel
samenhangen. Een persoon bouwt voort op
het resultaat van een andere persoon,
enzovoorts. Werkzaamheden kunnen ook
parallel lopen van elkaar, dan wordt er
gelijktijdig een gelijksoortige inspanning
geleverd waarvan het totaal een meerwaarde
heeft.
Werkzaamheden zijn verschillend: De
werkzaamheden van teamleden zijn
verschillend omdat dit leidt tot de noodzaak tot
afstemming en samenwerking.
Elkaar kunnen vervangen: Teamleden die
elkaar kunnen vervangen zorgen voor een
meer effectieve samenwerking bij drukte of
afwezigheid. De tijdelijkheid van de vervanging
zorgt ervoor dat de
vervanger
niet
Voldoende
gespecialiseerd
hoeft
middelen
Werkzaamheden
zijn verschillend

Figuur 5: Randvoorwaarden voor teamwerk (Vroemen, 2009)
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Elkaar kunnen
vervangen

te zijn in het vakgebied van de afwezige.

Kenmerk van samenwerking:
Components
De components zijn de activiteiten en
processen in de samenwerking, die
verschillend worden ingericht per integratie
type van samenwerking (type I, II of III). Het is
de implementatie van activiteiten binnen de
randvoorwaarden van de samenwerking.
Voorbeelden hiervan zijn; de overeenkomst, de
planning, deling van winst en risico, vertrouwen
en verbondenheid, gezamenlijk operationele
beslissingen en de onderlinge communicatie
(Lambert, Emmelhainz, & Gardner, 1996).
De components van dit onderzoek worden
bepaald door twee kenmerken; het team
waarin wordt samengewerkt en het DBFMOproces met bijbehorende afspraken. De
components over het team waarin wordt
samengewerkt worden hier besproken. De
kenmerken van DBFMO worden in hoofdstuk
drie toegelicht.
Teamkenmerken
De kenmerken van een team zijn
onderverdeeld in de definitie, de structuur,
cultuur, ontwikkeling en de teamleden van een
team. De invulling van deze aspecten
verschillen per samenwerking en per team.
Definitie
Volgens literatuur wordt samenwerking
vormgegeven door middel van een groep of
team (Robbins, Judge, & Campbell, 2010). Een
team wordt vormgegeven door een beperkt
aantal mensen die elkaar aanvullen in
vaardigheden en onderdeel zijn van een vaste

De ui van Schein is opgebouwd uit vier lagen, zij
vertegenwoordigen:

samenstelling. Anders dan een groep, leveren
zij een prestatie die meerwaarde genereerd
ten opzichte van de som van de afzonderlijke
vaardigheden (Moor, 1995). Een team is
verantwoordelijk voor de gezamenlijke
doelstelling, het proces en het te behalen
resultaat. Men spreekt elkaar aan waar nodig
en individuen onderschikken zich aan de
belangen van het team (Smetsers, 2007).
Structuur
Rolonduidelijkheid en rolconflicten binnen een
team leiden tot ontevredenheid van werk,
slechte werkresultaten, slechte onderlinge
relaties en de neiging van baan te veranderen
(Albas & Wijsman, 2001). Daarom moeten
rollen binnen het team duidelijk zijn voor de
groepsleden. Dit geldt ook voor de
takenstructuur. Voor een positieve invloed op
de samenwerking moet de structuur duidelijk
zijn en teamleden moeten over de juiste
vaardigheden op het taakgerichte vlak
H2. SAMENWERKING

1. De artefacten: Woorden, voorwerpen of
handelingen die, naast een dagelijkse betekenis,
tot uitdrukking brengen wat de organisatie wil zijn
of wil betekenen (Sanders & Neuijen, 1989).Deze
laag is toegankelijk voor iedereen en kan worden
herkend door het taalgebruik, humor, kleding,
logo en huisstijl van de organisatie (Albas &
Wijsman, 2001).
2. De helden, mythen en rituelen: Dit zijn
verhalen over helden en antihelden die in de
organisatie leven en de achterliggende waarden
van de verhalen in het doen en laten van de (anti-)
held. Deze laag is tevens bedoeld voor de rituelen
van een organisatie. Dit zijn handelingen die voor
een buitenstaander geen toegevoegde waarde

beschikken (Albas & Wijsman, 2001).
Cultuur
Een organisatie en team cultuur is niet
gemakkelijk te herkennen of doorgronden.
Voornamelijk voor ‘buitenstaanders’ van een
groep, organisatie of land, ligt een groot
gedeelte buiten het zicht. Dit is het deel dat zich
metaforisch gezien in de binnenste lagen van
de ui bevind (Schein, 1996), zie het tekstvlak.
Binnen een samenwerking is het wenselijk dat
teams een eigen cultuur ontwikkelen (Robbins,
Judge, & Campbell, 2010). Groepen
ontwikkelen daardoor normen over hoe een
taak behoort te worden uitgevoerd, ze
dwingen daarbij vaak een bepaalde
conformiteit af. De wijze waarop met
individuele prestaties in groepen wordt
omgegaan en de kenmerken van een team
bepalen in belangrijke mate het
interactieproces. Een voorbeeld is dat teams
uitmaken wat taboe is en wat wordt

leveren, maar door insiders levend worden
gehouden. Voorbeelden zijn verjaardagen, borrels
en begroetingen (Sanders & Neuijen, 1989).
3. De waarden en normen: De normen en
waarden die door de organisatie worden
nagestreefd en nageleefd. Voorbeelden zijn;
dienstbaarheid, doorgaan tot het af is en
collegialiteit (KING, 2009).
4. De overtuigingen: ‘De werking van de wereld’
volgens de mensen in een organisatie. Deze schil
is vaak onbewust en daarom moeilijk te
achterhalen. Deze overtuigingen komen voort uit
ervaringen en worden als zó vanzelfsprekend
ervaren dat er niet over gesproken hoeft te
worden.

toegestaan. Door middel van een team cultuur
met bijpassende normen en waarden, bepalen
zij in hoge mate wat de juiste mening over een
onderwerp is (McGrath, 1984).
Teamleden
Binnen een samenwerking gaan mensen het
contact met elkaar aan, zij vertegenwoordigen
de ‘ziel’ en het geheugen van de samenwerking
(Rebel, 2012). De teamleden met bijbehorende
motivering bepalen door middel van de
onderlinge relatie hoe de samenwerking zal
verlopen (Smetsers, 2007). Door middel van
samenwerking zal een individu deelnemen aan
het uitvoeren van een doelstelling van het
team. Wanneer binnen deze deelname wordt
voldaan aan belangrijke aspecten, kan dit
leiden tot het bevredigen van eigen waarden,
normen en persoonlijke verwachtingen van
een individu. Voorbeelden zijn; identiteit,
voldoende autonomie, een beloning in
verhouding tot het geleverde werk en
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voldoende interessante aspecten, (Lewin,
1951), (Adams, 1965), (Steiner, 1972), (West,
1996).
Individuen hebben allen een eigen
achtergrond, vaardigheden en normen en
waarden. Het heeft waarde om deze
persoonlijke eigenschappen te inventariseren
en toe te passen voor in de samenstelling van
een team. Deze persoonskenmerken zijn
meetbaar
door
middel
van
persoonlijkheidstoetsen. Voorbeelden hiervan
zijn de Myers-biggs type indicator, de Big five
personality model en de Belbin methode.
De samenkomst van persoonlijkheid
karakteristieken kunnen een samenwerking
verbeteren of verslechteren (Moor, 1995).
Door gebruik te maken van meetmethodes
kan
worden
getoetst
welke
persoonlijkheidskarakteristieken een individu
heeft en/ of deze past binnen een team. Zelfs
wanneer een samenwerking al is gevormd, zijn
deze methoden bruikbaar om knelpunten te
detecteren en de natuurlijke rol en positie van
een persoon te laten aansluiten op de rol
binnen de groep.

Dit gegeven impliceert dat er verschillende
elementen van samenwerking in het
partnering model bestaan, de verwachting en
de werkelijkheid.
In deze paragraaf wordt eerst gesproken over
verwachtingen en verwachtingsmanagement
en wat voor rol zij spelen in de tevredenheid
van personen. Vervolgens wordt gekeken naar
de relatie tussen verwachtingen en
samenwerking en hoe dit resulteert in drie
verschillende elementen van samenwerking.
Verwachtingen
Door middel van verwachtingsmanagement
kan duidelijkheid, focus en richting worden
gecreëerd. Wanneer een resultaat niet voldoet
aan de verwachtingen van de afnemer, vind
een teleurstelling plaats, zelfs als het resultaat
volledig voldoet aan de vooraf gestelde eisen.
Alleen wanneer een resultaat beter of gelijk is
aan de verwachting, wordt het als succesvol
beschouwd
(Verwachtingsmanagement,
2008). De noodzaak over het uitspreken en
communiceren over verwachtingen wordt
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Verwachtingen worden gecreëerd door zowel
de realiteit als door percepties van individuen
(Horine, 2009). Door middel van
verwachtingsmanagement wordt vooraf
geïnventariseerd welke partijen verwachtingen
scheppen over het project en gedurende het
proces worden deze partijen op de hoogte
gehouden van nieuwe ontwikkelingen (Leeuw,
2011). Zo worden verwachtingen gebaseerd
op de realiteit verhoogd en verwachtingen die
zijn gebaseerd op percepties verkleind.
Drie elementen van samenwerking
Wanneer verwachtingsmanagement binnen
een samenwerking wordt toegepast, wordt
men meegenomen in het proces en worden
verwachtingen bijgestuurd waar nodig. Binnen
dit onderzoek is verwachtingsmanagement
van samenwerking in drie elementen
opgedeeld; De overeenkomst, de uitkomst en
de persoonlijke ambitie. Deze elementen
worden toegelicht, de onderlinge relatie is
weergeven in figuur 6.

Persoonlijke ambitie:

Drie elementen van samenwerking
In het partnering model wordt een relatie
tussen de drivers van organisaties en de
uitkomsten van de samenwerking gelegd. Zoals
gezegd bepalen de drivers van de
samenwerking de verwachtingen over de
uitkomst van de samenwerking, de werkelijke
samenwerking. Vanuit de match (of mis match)
tussen de werkelijke en verwachte uitkomst
van samenwerking wordt, volgens het model,
feedback gegeven aan de betrokken partijen.

toegelicht in het tekstvlak.

Persoonlijk kader

Gewenste
samenwerking

Overeenkomst:

Uitkomst:

Verwachte
samenwerking

Werkelijke
samenwerking

Figuur 6: Basismodel verwachtingen over samenwerking

VOORBEELD VERWACHTINGSMANAGEMENT: Een klant heeft de wens een product te realiseren en zet de opdracht uit in de markt. De markt
reageert op de opgave en alle betrokken actoren ontwikkelen verwachtingen rondom het proces en product. Bij onvoldoende communicatie over
de verwachtingen zal de klant niet het product gerealiseerd krijgen waar hij om heeft gevraagd of werkelijk behoefte aan had.

Uitleg van de klant

Hoe de projectleider
het begreep

De overeenkomst: verwachte
samenwerking
Binnen projectkaders moet worden gezocht
naar een overeenstemming tussen personen
over de wijze waarop men met elkaar wil
samenwerken. Tijdens de ontwikkeling en
ondertekening van deze overeenkomst
worden verwachtingen gecreëerd over de
eigen input en resultaten en die van andere
betrokken partijen. Deze verwachtingen
kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden
vastgesteld in een overeenkomst, zie figuur 7;
Expliciete afspraken, afspraken over
samenwerking die ‘hard’ kunnen worden
vastgelegd, zoals taakomschrijvingen en
contract documenten, zijn hier het meeste
voor geschikt. Impliciete afspraken, zijn
moeilijker meetbaar en vast te leggen in een
juridisch document, zoals afspraken over
vertrouwen gedurende de samenwerking. Dit

Het ontwerp van de
architect

De marketing richting
de klant

De realisatie van het
ontwerp

De werkelijke behoefte
van de klant

type
‘zachte’
afspraken
zijn
overeenstemmingen tussen partijen welke niet
zijn vastgelegd in de overeenkomst, maar wel
zijn geïmpliceerd en worden verwacht.

werkelijke samenwerking binnen een project.
In deze fase wordt het duidelijk of
verwachtingen uitkomen of men wordt
teleurgesteld.

De uitkomst: werkelijke samenwerking
Gedurende de werkelijke samenwerking, het
moment in een project dat men de
samenwerking
realiseert,
wordt
de
overeenkomst toegepast en vormt zich de
uitkomst van de samenwerking. Dit is de

De persoonlijke ambitie: gewenste
samenwerking
Betrokken personen van een project hebben
allen persoonlijke ambities ten opzichte van de
invulling van een samenwerking. Deze worden
gevormd buiten een projectkader maar binnen

Expliciete afspraken

‘Harde’ afspraken
Vastgelegd in
documenten

Impliciete afspraken

‘Zachte’ afspraken
Niet in documenten, wel
geïmpliceerd en verwacht

Overeenkomst:
Verwachte
samenwerking

Figuur 7: Overeenkomst, het verschil tussen expliciete en impliciete afspraken
H2. SAMENWERKING
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2.2 Expert interviews
een persoonlijk kader en zijn onafhankelijk van
de opgave die wordt uitgevoerd. Om deze
reden bevat de gewenste manier van
samenwerking, ofwel de persoonlijke ambitie,
geen projectdoelstelling of verwachtingen
namens een projectresultaat. De persoonlijke
ambities worden individueel ontwikkeld en
worden
beïnvloed
door
persoonskarakteristieken. Ze kunnen zowel
zakelijke als persoonlijke aspecten over
samenwerking
bevatten
en
vertegenwoordigen een opvatting of een
manier
van
denken
over
de
samenwerkingsrelatie tussen personen en
partijen in een team.
De persoonlijke ambitie van betrokken
personen hebben invloed op hoe men de
samenwerking waardeert, hoe ze deze zouden
willen invullen en wat ze verwachten van
anderen. De waardering van de uitkomst en de
werkelijke samenwerking wordt op deze
manier beïnvloed. Daarom wordt de
persoonlijke ambitie en dus de gewenste
manier van samenwerking geïncludeerd in het
onderzoek.
Schematisch wordt het bovenbeschreven
proces van de drie elementen van
samenwerking weergeven in figuur 6, vanuit de
overeenkomst en richting de uitkomst,
beïnvloed door de persoonlijke ambitie.
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In de expert interviews wordt gekeken naar de
samenhang tussen samenwerking en de
bouwsector. Dit onderwerp blijkt onderbelicht
in het gevonden wetenschappelijk onderzoek,
waardoor een literatuurstudie hiervoor
ongeschikt is. Door middel van expert
interviews wordt geïnventariseerd hoe men
denkt over samenwerking in de bouwsector,
wat de kennis van deze personen over dit
onderwerp is en hoe zij samenwerking ervaren
in hun werkveld.

Opzet

de antwoorden die de experts geven, anoniem
worden verwerkt. Dit geeft de experts het
gevoel in openheid te kunnen spreken over
eigen ervaringen met samenwerking in de
bouw.
De interviews zijn afgenomen in de maanden
september tot november in 2013. De experts
die zijn geïnterviewd zijn werkzaam bij de
Rijksgebouwendienst, Brink groep, de
Technische universiteit Eindhoven en de
Technische universiteit Delft. Voor meer
informatie wordt verwezen naar bijlage A.

Door middel van twintig expert interviews over
samenwerking in de bouwsector wordt
geïnventariseerd waar huidige knelpunten
liggen en waar mogelijkheden tot verandering
worden gezien. De betreffende interviews zijn
afgenomen via een open gesprek naar
persoonlijke ervaringen en kennis over
samenwerking binnen de bouwsector. Als
leidraad voor het gesprek is een korte
vragenlijst gebruikt waarop een aantal termen
over samenwerking in de bouw zijn
weergeven. Gedurende het gesprek zijn
notulen gemaakt, die zijn verwerkt in een
aantal kenmerkende uitspraken van de
experts. Dit heeft geleid tot 45 uitspraken, die
vervolgens zijn gerubriceerd naar een zestal
rubrieken. Dit zijn; vertrouwen, openheid,
structuur & cultuur, selectie, proces, afspraken/
overeenkomst en het team. Van de 45
uitspraken is 95% van de uitspraken van de
experts verwerkt binnen de rubricering.

Resultaten

De uitspraken die resulteren uit het expert
onderzoek zijn bewust anoniem weergeven.
Voorafgaand aan de interviews is verteld dat

 De opdrachtnemer ervaart in een aanbesteding te

De uitspraken van de experts zijn weergeven in
de eerdergenoemde rubricering. Voor de
leesbaarheid zijn de uitspraken van de experts
samengenomen waar mogelijk.
Vertrouwen
 Opdrachtgevers in de bouwsector werken vanuit
angst en wantrouwen richting de opdrachtnemer.
Ze zijn bang voor risico’s en durven geen taken uit
handen te geven. Externe architecten en
adviseurs worden wel door de opdrachtgever
vertrouwd.
 Het vertrouwen tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer kan groeien wanneer zij
meerdere projecten samenwerken en
vervolgopdrachten inplannen.
 Het vertrouwen tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer wordt geschaad wanneer
achterliggende structuren en belangen van de
organisaties verborgen blijven.

Openheid
moeten ‘gokken’ naar het ontwerp van de
opdrachtgever. Deze partij moet echter proberen

te luisteren naar de vraag van de opdrachtgever
en dit proberen om te zetten in een ontwerp.
Vanwege de gekozen bouworganisatievorm
denkt de opdrachtgever dat de opdrachtnemer
een beter ontwerp kan maken dan zijzelf kunnen.
De opdrachtgever kan de opdrachtnemer
ondersteunen in het ontwerp door onderliggende
belangen te vertalen naar succesfactoren en deze
te communiceren naar de opdrachtnemer. Door
middel van sturing op openheid kunnen beide
partijen beter de werkelijke belangen te
achterhalen en hiernaar acteren.
 Het persoonlijke aspect is een belangrijk onderdeel
van de samenwerking. Praat bijvoorbeeld naast
zakelijke ambities ook over de persoonlijke drive
binnen een project.
 Het heeft toegevoegde waarde om gesprekken te
evalueren en via deze wijze feedback te geven en
ontvangen over het proces en de onderlinge
relatie. Hiervoor is onderlinge openheid essentieel.
 (Onbekende) beloningsystemen (zoals bonussen)
en organisatie structuren zorgen voor wrijving
binnen een samenwerking. Openheid hierover
bevordert de samenwerking.

Structuur & cultuur
 Interne organisatie structuur van de opdrachtgever
is vaak niet ingespeeld op de toepassing van
geïntegreerde contracten, zoals DBFMO, door
verschillende financiële systemen en verticale
kolommen in de organisatie.
 Onbekende achterliggende structuren van de
opdrachtgever en opdrachtnemer spelen een rol
in de mate van vertrouwen tussen beide partijen,
wanneer hier niet open over wordt
gecommuniceerd.
 De bouwsector kent een weerstand in de cultuur
rondom het gedachtegoed samenwerking.
Sturing op ‘zachte’ factoren van samenwerking
wordt niet serieus genomen. Hierdoor wordt de
ontwikkeling van de zachte factoren gedurende
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een project tegengehouden en is een sturing via
deze factoren niet mogelijk.
 Samenwerking is afhankelijk van het
opleidingsniveau, kennis, achtergrond en de
volksaard van een persoon.
 In de samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer bestaat geen gelijkwaardigheid.
Dit zit niet in de cultuur van de sector.
Gelijkwaardigheid wordt echter als belangrijk
gewaardeerd binnen een samenwerking.

Selectie
 Tijdens de selectie van partijen wordt momenteel
weinig gekeken naar de ‘klik’ of de onderlinge
samenwerking tussen de partijen. In het verleden
kunnen samenwerkingen zijn gevormd. Deze
informatie kan worden gebruikt voor volgende
projecten. Men kan een relatie opbouwen en
deze beoordelen op ‘Past performance’, waarbij
wordt gekeken naar tevredenheidsverklaringen
op budget, tijd, planning en de relatie bij
voorgaande projecten. Deze informatie kan bij
volgende projecten worden ingezet voor de
selectie.
 Gedurende de selectie moeten partijen en
personen moeite doen om elkaar te begrijpen.
Voorbereiding en vooraf inlezen/ info inwinnen
helpt hierbij. Men moet oprecht in elkaar
geïnteresseerd zijn.
 Selectie puur op een ‘klik’ of op de relatie is
verboden volgens de nieuwe aanbestedingswet.

Proces
 Momenteel kent het bouwproces een
ongelijkwaardige relatie tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer. De opdrachtnemer heeft weinig
tot geen invloed op het proces, zij kunnen alleen
reageren op de opgave die is uitgeschreven door
de opdrachtgever. Voor samenwerking is het
belangrijke dat er meer gelijkwaardigheid bestaat
in de relatie tussen opdrachtgever en

opdrachtnemer. Wanneer de opdrachtgever de
opdrachtnemer eerder betrekt in het proces
kunnen zij meer invloed uitoefenen. Een
bijkomend voordeel is dat men hierdoor kennis
integreert vooraan het proces, waardoor
‘oogkleppen’ worden voorkomen en een meer
integraal plan kan worden gemaakt.
 In het proces moet gezamenlijk worden gezocht
naar belangen in het project. Hierbij moet zowel
worden gezocht naar gezamenlijke belangen die
horizontaal (tussen bedrijven/afdelingen) als
verticaal (tussen managementlagen en
opdrachtgever opdrachtnemer relaties) kunnen
worden geïntegreerd.
 In het proces kan miscommunicatie optreden
doordat de opdrachtgever en opdrachtnemer een
verschillende taxonomie hebben. Dit is de manier
waarop men denk en spreekt. Zo kan een
opdrachtgever uitvragen naar een ruimte met een
bepaalde sfeer en akoestiek, terwijl de
opdrachtnemer denkt in vierkante meters in
materialen en kubieke inhoud van een kamer.
 Het bouwproces wordt gekenmerkt door partijen
die om zich heen slaan wanneer een ‘fout’ wordt
ontdekt. Men schuift verantwoordelijkheden op
anderen af, in de plaats van gezamenlijk op zoek
te gaan naar een oplossing.

Afspraken/ overeenkomst
 In het standaard bouwcontract voor geïntegreerd
contracteren (UAV-gc), zoals DBFMO, worden
geen prikkels gegeven voor de stimulatie van
samenwerking. Samenwerking kan beter worden
gerealiseerd wanneer er een (financiële) prikkel
wordt gevonden tijdens het project, waardoor
opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar
moeten samenwerken en daardoor een beter
resultaat kunnen behalen (meerwaardecreatie).
Daarvoor moeten beide partijen actief op zoek
gaan naar mogelijkheden in een opgave.
 In contractstukken wordt vastgelegd hoe men zal
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reageren wanneer een bepaalde gebeurtenis
voorkomt. Men stuurt achteraf aan. Momenteel
wordt geëxperimenteerd met contractstukken
waar vooraf wordt afgesproken hoe men met
elkaar omgaat en welke afspraken gelden in het
proces (het NEC3-contract). Een voorbeeld is
wanneer men spelregels van samenwerking
opstelt.
 In de overeenkomst tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer kan samenwerking worden
‘afgedwongen’. Bijvoorbeeld door men te
verplichten gezamenlijk in één ruimte te werken.

Team
 De opdrachtgever en opdrachtnemer werken niet
vrijwillig samen, ze zijn veroordeeld tot elkaar om
projectdoelstellingen te behalen. Het is daarom
belangrijk dat ze naar elkaar toegroeien en ze
elkaar willen helpen om persoonlijke en/ of
organisatorische projectdoelstellingen te behalen.
 De sfeer van het team van de opdrachtgever (en
gebruiker) is zeer bepalend voor de sfeer van de
gehele samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer.
 In een samenwerking speelt de 'human factor' een
grote rol om dingen voor elkaar krijgen in een
team. Men moet empathie en realiteitszin
hebben voor samenwerking. De houding, het
taalgebruik en oprecht geïnteresseerd zijn, zijn
belangrijke aspecten bij het projectmanagement.
Dit heeft men van nature of kan (in enige mate)
worden aangeleerd.
 Het is het belangrijk om in een samenwerking in te
spelen op het begrijpen van elkaar. Dit vergt
moeite en effort. Het vooraf inlezen of het
inwinnen van informatie kan hierbij helpen.
 Het team is leidend tijdens het proces, niet de
procesmanager van de opdrachtgever. De
procesmanager moet hiervoor ruimte creëren en
teamleden autonomie en verantwoordelijkheid
geven binnen de opgave.
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2.3 Resumé
Vanuit het literatuuronderzoek en de expert
interviews zijn de kenmerken van
samenwerking
(in
de
bouwsector)
omschreven.
Samenwerking
wordt
gedefinieerd als een interpersoonlijk
arrangement waaraan twee of meer entiteiten
deelnemen aan een uitwisseling die voor beide
partijen gunstig is, om tot een concrete
gezamenlijke meerwaarde creatie voor alle
betrokken partijen te komen, zonder onderling
te concurreren. Een voorwaarde van deze
meerwaarde is dat deze niet kan worden
behaald door een individuele partij en alleen
gezamenlijk kan worden gerealiseerd.

Volgens het partnering model (Lambert,
Emmelhainz, & Gardner, 1996) wordt
samenwerking gevormd door drivers,
facilitators en components. Deze leiden tot
uitkomsten van samenwerking en moeten
meerwaarde creëren voor alle betrokken
partijen. Vanuit de drivers worden
verwachtingen gevormd naar de uitkomsten
van samenwerking.
In het literatuuronderzoek worden drie
elementen van samenwerking gevonden, dit
zijn; de gewenste, verwachte en werkelijke
samenwerking.
In
de
verwachte
samenwerking wordt een overeenkomst over
de samenwerking gevormd, hierin worden
expliciete en impliciete afspraken gemaakt.
Deze leiden tot verwachtingen richting de
werkelijke samenwerking.
De experts hebben uitspraken gedaan over de
eigen kennis en ervaringen betreffende de
samenwerking in de bouwsector. Deze
uitspraken hebben betrekking op de volgende
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thema’s; vertrouwen, openheid, structuur &
cultuur,
selectie,
proces,
afspraken/
overeenkomst en het team. Uit de interviews
komt naar voren dat de experts vinden dat;


Vertrouwen kan groeien tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer in een
samenwerking in de bouwsector, maar deze
momenteel gering aanwezig is.
 Openheid de samenwerking bevordert en
men hierop moet sturen door middel van
evaluaties en openheid over achterliggende
belangen/ structuren.
 Structuur en cultuur bepalend zijn in de
samenwerking die wordt gevormd. Partijen
moeten structuren inrichten op een
passende wijze en toelichten aan de andere
partij. Het cultuur aspect wordt gedragen
door een persoon en diegene moet zich
coöperatief opstellen in een samenwerking.
 De selectie voor een samenwerking moet zich
richten op persoonlijke aspecten naast
productgerichte aspecten, zoals een ‘klik’.
 Het bouwproces wordt vanuit een hiërarchie
opgebouwd, waardoor er een ongelijke
relatie bestaat tussen de opdrachtgever en
opdrachtnemer. Men moet praten over
belangen in het proces en zo kijken of de
partijen compatibel zijn met elkaar.
 De afspraken/ overeenkomst kennen weinig
tot geen prikkels voor samenwerking. Men
stelt afspraken op vanuit een correctie op
fouten in plaats van vooraf ‘spelregels’ op te
stellen.
 Het team maakt of breekt het project. De
sfeer moet goed zijn voor een samenwerking
en men moet zich verdiepen in de andere
teamleden. Hierbij speelt de ‘human factor’

een belangrijke rol.

Vanuit de kennis van de kenmerken van
samenwerking, wordt in het volgende
hoofdstuk gekeken naar de kenmerken van
DBFMO. Dit wordt gedaan via een
literatuuronderzoek in hoofdstuk drie. De
kenmerken van samenwerking en van DBFMO
worden samengevoegd in hoofdstuk vier.
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H3.

DBFMO
De kenmerken van DBFMO worden in dit hoofdstuk toegelicht. Zo wordt DBFMO gedefinieerd, wordt het DBFMO proces toegelicht en wordt naar
de projectdoelstellingen gekeken. Tevens wordt de selectieprocedure meer toegelicht en worden ervaringen uit binnen en buitenland van DBFMO
besproken.

3.1 Literatuuronderzoek
Door middel van een literatuuronderzoek naar
DBFMO wordt de huidige kennis over dit
onderwerp geïnventariseerd. De definitie, het
DBFMO-proces, de selectieprocedure en de
vorming van projectdoelstellingen worden
besproken. Afsluitend wordt gekeken naar
resultaten van voorgaande DBFMO-projecten,
hierin worden de plus- en knelpunten
benoemd.

Definitie
DBFMO staat voor Design, Build, Finance,
Maintenance en Operate. Het is een
bouworganisatievorm toegespitst op specifieke
bouwprojecten waarbij een integraal plan
wordt gemaakt en een opdrachtnemer
verantwoordelijk wordt gehouden voor het
ontwerp, de bouw, de financiering, het
onderhoud en de exploitatie van de opgave
(Rijksgebouwendienst, 2013). Bij de
ontwikkeling van de bouworganisatievorm
DBFMO is het uitgangspunt geweest dat men
meerwaarde wil realiseren, door meer
innovatief, slimmer en meer integraal te
ontwerpen (Geerlings, 2006). Via deze insteek
wil men ofwel een lagere prijs voor eenzelfde
kwaliteit, een hogere kwaliteit voor eenzelfde
prijs of in het meest gunstige geval een hogere
kwaliteit voor een lagere prijs realiseren.
De opdrachtnemer is voor een lange tijd
betrokken bij de opgave en wordt
verantwoordelijk gehouden voor zowel de
bouw als het onderhoud en exploitatie.
Overeenkomsten van DBFMO-projecten
hebben dan ook een lange contractduur, veelal
tussen 15 en 30 jaar. Anders dan in traditionele
projecten, waar een opdrachtnemer na de
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realisatie uit beeld verdwijnt, kent DBFMO een
prikkel voor marktpartijen om ‘slimme’
oplossingen te verzinnen voor de lange termijn.
De gedachte is dat de lange contractduur leidt
tot innovatie, duurzaamheid en een optimale
gebruiks- en belevingswaarde in de
exploitatiefase (Rijksgebouwendienst, 2013).
Voor de gebruiker betekent DBFMO dat zij
gedurende de exploitatiefase maar één
aanspreekpunt hebben voor het gebouw en
(naar wens) worden ontzorgt. Deze één-loketgedachte in combinatie met het
synergievoordeel (het 1+1=3 principe) wordt
gezien als een belangrijk argument om de
gehele verantwoordelijkheid van een DBFMOopgave bij één partij te leggen (Huizing, 2005).
Gunning van werk
De uitvraag naar een integraal plan zorgt dat
mogelijke opdrachtnemers de wensen en
eisen van de (toekomstige) gebruiker proberen
zo compleet mogelijk te interpreteren, om het
werk gegund te krijgen. Bij de gunning van het
werk wordt er bij DBFMO niet gekeken naar de
opdrachtnemer met de laagste inschrijving,
zoals traditioneel wordt gedaan. De ingediende

plannen worden beoordeeld op de
economisch meest voordelige inschrijving
(EMVI). Hierbij wordt gekeken naar het plan
dat de meeste meerwaarde levert voor de
gebruiker
en
de
beste
prijs/
kwaliteitverhouding, heeft.
Financiering
Binnen DBFMO-projecten lopen de
geldstromen anders dan in traditionele
projecten. De opdrachtnemer financiert het
ontwerp en de bouw van de opgave en zal
eerste geldstromen ontvangen op het moment
dat het gebouw beschikbaar is voor de
gebruiker. Hierdoor betaalt de gebruiker niet
voor de bouwkosten van een object, maar
voor de beschikbaarheid van het gebouw
(Algemene Rekenkamer, 2013). De betalingen
zijn periodiek en afhankelijk van het
kwaliteitsniveau wat wordt geleverd door de
opdrachtnemer. Wanneer de kwaliteit niet
voldoet
aan
de
overeengekomen
kwaliteitsstandaarden zal een afgesproken
bedrag van de beschikbaarheids-vergoeding
worden ingehouden, dit wordt het BOMmechanisme genoemd (zie tekstvlak). Deze
betalingsmethode wordt gezien als een prikkel

BOM MECHANISME: De opdrachtnemer toont met een zogenoemde BOM-drieluik
(betalingsmechanisme, outputspecificatie en monitoring) aan dat hij voldoet aan de
afspraken in het DBFMO-contract. Het BOM-mechanisme werkt op basis van (herhaalde)
klachten van de gebruiker. Zodra een klacht binnenkomt, treedt het betalingsmechanisme
in werking. Het consortium wordt geacht binnen een bepaalde termijn
herstelmaatregelen te nemen, zodat alsnog wordt voldaan aan de overeengekomen
kwaliteit. Doet het dit niet, dan gelden van tevoren afgesproken kortingen op de
beschikbaarheidsvergoeding, die automatisch volgen uit het monitoringsysteem. De
gebruiker betaalt dan minder (Rijksgebouwendienst, 2013).
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BOUWORGANISATIEVORM: Onder andere heeft Brink Groep een eenvoudige
meetmethode ontwikkeld om een bouworganisatievorm te kiezen aan de hand van project
specifieke kenmerken. Hierin wordt aangegeven dat DBFMO-projecten vaak (één van) de
volgende kenmerken bezitten:

 Omvangrijke projecten (nieuwbouw of renovatie) waarbij de huisvestingsvraag naar
verwachting een lange periode stabiel zal blijven.

 Projecten met (relatief) overzichtelijke en beheersbare risico’s.
 Projecten met een heldere en stabiele toekomstvisie en programma van eisen dat
langjarig weinig zal wijzigen.

 De opdrachtgever kan geen hoge aanvangsinvestering dragen en heeft voorkeur en
budget voor een gespreide periodieke betaling.

 De opdrachtgever wil en kan sturen op totale levenscycluskosten (investerings-,
onderhouds-, en exploitatiekosten) en wil zekerheid hebben over de financiële uitgaven
gedurende de gebruiksduur van het object.
Voor meer informatie zie: http://www.bouworganisatie.nl/.

voor de opdrachtnemer om gedurende een
lange termijn de overeengekomen kwaliteit te
blijven leveren aan de gebruiker.
Benodigdheden
DBFMO-projecten zijn veelal complexe
opgaven, waarbij de opdrachtgever een
doordachte uitvraag moet schrijven en de
opdrachtnemer alle aspecten van de opgave
moet beschouwen en integreren. Deze drie
benodigdheden van DBFMO, de opgave, de
opdrachtgever en de opdrachtnemer, worden
besproken en vergeleken met een traditionele
bouwopgave.
Passende opgave
Per opgave moet een afweging worden
gemaakt voor de meest passende
bouworganisatievorm. In dit onderzoek
worden alleen de opgaven bekeken die
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geschikt zijn voor DBFMO, zie het tekstvlak.
Sinds 1998 wordt de toepassing van de
bouworganisatievorm DBFMO gestimuleerd
door de minister van Financiën (Algemene
Rekenkamer, 2013). De Rijksgebouwendienst is
hierdoor verplicht elk huisvestingsproject
boven 25 miljoen te toetsen op geschiktheid
voor DBFMO. Projecten onder deze grens
hoeven niet verplicht getoetst te worden. De
praktijk leert dat ook deze projecten regelmatig
worden getoetst op DBFMO-geschiktheid
(Rijksgebouwendienst, 2013). De vraag die bij
deze toetsing wordt beantwoord is of de
toepassing van DBFMO zal leiden tot
meerwaarde. Andere opdrachtgevers in de
burger- & utiliteitsbouwsector in het land zijn
niet verplicht deze toetsing te doen.

Professionele opdrachtgever
Tot nu toe is er voornamelijk over de gebruiker
van een gebouw gesproken. Het is echter vaak
zo dat een gebruiker weinig tot geen ervaring
heeft met het bouwen en exploiteren van een
gebouw, omdat dit niet de corebusiness is van
de organisatie. Vanwege de relatief
gecompliceerde DBFMO-methode met niet
traditionele afspraken en procedures, wordt
aangeraden professionele opdrachtgevers
deze bouworganisatievorm te laten leiden of
begeleiden. Zo kan een gebruiker zonder
inhoudelijke kennis over het ontwikkelen en
beheren van gebouwen, een partij inschakelen
die
het
proces
managet.
De
Rijksgebouwendienst is een voorbeeld van een
professionele opdrachtgever die deze rol op
zich kan nemen.
Professionele opdrachtgevers zijn partijen die
frequent een bouwopgave in de markt zetten,
rationeel nadenken over een geschikte
bouworganisatievorm en de opdracht inkopen
en aanbesteden op een passende manier. Zij
zijn werkzaam in zowel de publieke als de
private sector. Een gebruiker kan tevens een
professionele opdrachtgever zijn, dit is
afhankelijk van het kennisniveau binnen de
organisatie.
Tijdens de toepassing van DBFMO moet de
opdrachtgever in een vroege fase een duidelijk
beeld hebben van de opgave. Eerder dan in
traditionele projecten. Dit beeld met wensen
en behoeften van de gebruiker wordt
gebundeld in een outputspecificatie. Dit is een
document waarin de prestatie eisen van de
uitgevraagde opgave zijn gespecificeerd.
Opdrachtgevers kunnen gebruikers helpen de

vraag te specificeren en zo minimum
kwaliteitseisen voor het integrale plan te
bepalen.
Integrale opdrachtnemer
Door de compliciteit van DBFMO opgaven is
het essentieel voor een opdrachtnemer een
integraal team te vormen. Dit wordt vrijwel
altijd gerealiseerd via een consortium, omdat
geen enkele partij voldoende expertise in huis
heeft om de integrale opgave geheel
zelfstandig uit te voeren (Nordennen, 2007).

Voorbereiding
Tijdens de voorbereiding van een project kiest
de aanbesteder voor een aanpak volgens de
bouworganisatievorm
DBFMO.
De
aanbesteder formuleert kritieke succesfactoren
van het project, waar bijvoorbeeld de nadruk

wordt gelegd op de relatie tussen gebruiker en
het consortium gedurende de exploitatie. In
deze fase worden de volgende producten
geproduceerd in relatie tot het project:
 Omgevings- en risicoanalyse
 Rol-, taak- en verantwoordelijkheidsverdeling
tussen gebruiker, opdrachtgever en
opdrachtnemer
 Ambitiedocument en (start van) outputspecificatie

De opdrachtgever organiseert aan het eind van
deze fase een bijeenkomst voor marktpartijen,
waar zij de eerste informatie over de opgave
ontvangen. Met deze informatie kan de
opdrachtnemer bepalen of zij interesse hebben

1. Voorbereiding

2. Selectie

Vorming van de

3. Concurrentiegerichte dialoog

overeenkomst
4. Inschrijving

Het DBFMO-proces
Vanuit de definitie van DBFMO wordt
vervolgens het bijbehorende proces
beschreven. Het volledige DBFMO proces kent
zeven fasen (Rijksgebouwendienst, 2013), zie
figuur 8. De eerste vijf fasen hebben betrekking
op het selecteren van een gegadigde om
vervolgens een overeenkomst te ontwikkelen
en te ondertekenen. Deze periode duurt
ongeveer twee jaar (Rijksgebouwendienst,
H5. DBFMO

5. Sluiting van overeenkomsten

Uiting van het
contract in de

6. Realisatie

uitkomst

7. Exploitatie

Projectkaders

In een consortium werken meerdere
marktpartijen met eigen expertises samen aan
het uitgevraagde integrale plan van de
opdrachtgever. Voorbeelden van marktpartijen
die elkaars expertise opzoeken zijn; bouwers,
architecten, installateurs, adviseurs, banken en
dienstverleners.
Ervaring
leert,
dat
opdrachtnemers zich organiseren met partijen
met wie zij denken dat ze gezamenlijk het
beste passende integrale plan kunnen maken
voor een specifieke opgave. Tot op heden is het
niet voorgekomen dat een consortium zich in
eenzelfde samenstelling presenteert als men
eerder heeft gedaan, bij een nieuwe uitvraag
(PPS Netwerk, 2014).

2013). De duur van de laatste twee fasen,
realisatie en exploitatie, zijn afhankelijk van de
bouwtijd en de lengte van het contract. De
werkelijkheid rondom de interpretatie van de
overeenkomst en uitgesproken intenties,
worden zichtbaar in de uitkomst van de laatste
twee fasen van het DBFMO-proces. Alle zeven
fasen
worden
besproken
(Rijksgebouwendienst, 2013).

Figuur 8: Het DBFMO-proces
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in het project en worden de eerste contacten
worden gelegd voor de vorming van een
consortium.
Selectie
Een selectie van gegadigden wordt gemaakt
door middel van uitsluitingsgronden,
minimumeisen en nadere selectiecriteria. De
gegadigden zijn de consortia die mogen
meedingen naar de opdracht. Door middel van
een beoordelingscommissie worden de
inzendingen van de gegadigden beoordeeld,
waarna drie tot vijf partijen worden
geselecteerd om deel te nemen aan de
concurrentiegerichte dialoog. Later in dit
hoofdstuk worden de verplichtingen en
beperkingen van de selectie meer uitgebreid
besproken.
Concurrentiegerichte dialoog
Het doel van de concurrentiegerichte dialoog is
dat een gesprek op gang gebracht wordt
tussen de aanbesteder en de geselecteerde
gegadigden, zie het tekstvlak. Hier wordt de
opgave gezamenlijk verder verscherpt en
kunnen de gegadigden de onderliggende
wensen van de gebruiker voor het toekomstige
gebouw achterhalen. De concurrentiegerichte
dialoog bestaat vaak uit drie dialoog fasen.
Hierbij wordt de focus van een grof naar een
gedetailleerd plan gelegd. De fase wordt
beëindigd met een indicatieve aanbieding.
De sfeer van de dialooggesprekken is open en
zakelijk, men spreekt in vertrouwen. Ondanks
dat er niet zal worden onderhandeld met het
mes op tafel, moeten eventuele pijnpunten in
de opgave openlijk worden besproken en een
passende oplossing voor zowel de aanbesteder
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DIALOOGDOELEN :
Dialoogdoelen aanbesteder: wegnemen van
onduidelijkheden en toetsen of de gegadigden de
uitvraag goed begrijpen, correctie eventuele
onjuistheden, inventariseren prijs-opdrijvers,
oplossingen toetsen aan minimumeisen, sturen op
prijs en kwaliteit
Dialoogdoelen gegadigden: Toetsen interpretatie
van de uitvraag bij de aanbesteder, Correctie
eventuele onjuistheden, Inventariseren prijsopdrijvers, Oplossingen toetsen aan minimumeisen,
Sturen op prijs en kwaliteit (Rijksgebouwendienst,
2013)

als voor de gegadigde moet worden gevonden.
Het idee is dat men hard is op de inhoud en
zacht in de relatie (Rijksgebouwendienst, 2013).
De opdrachtgever moet in de dialoog werken
vanuit het level playing field: een
rechtvaardigheidsprincipe,
waarbij
niet
noodzakelijk is dat elke speler evenveel kansen
heeft om te slagen, maar wel dat alle spelers
het spel spelen volgens dezelfde regels. Dit
betekent dat de opdrachtgever alle gegadigden
eenzelfde kans moet geven en het moet
voorzien van dezelfde informatie.

Inschrijving
De inschrijving is het resultaat van de
concurrentiegerichte dialoog. De aanbesteder
zal de indicatieve aanbieding toetsen op de
volledigheid en geldigheid volgens de
outputspecificatie en de gunningscriteria. Deze
beoordeling op meerwaarde wordt gedaan
door deskundigen van specifieke vakgebieden,
door de volgende vragen te beantwoorden
(Rijksgebouwendienst, 2013):

 Welke meerwaarde biedt de oplossing van de
inschrijver
ten
opzichte
van
de
outputspecificaties?
 Hoe wordt de meerwaarde gewaardeerd?
 Welke gegadigde scoort het hoogst op de
(gewogen) gunningsciteria?

De inschrijver met de economisch meeste
voordelige inschrijving (EMVI) heeft hoogste
score op de gunningscriteria en wordt daarom
geselecteerd om het werk uit te voeren.
Sluiting van de overeenkomsten
Na de selectie wordt de DBFMO overeenkomst
definitief gemaakt door het tekenen van een
‘contract close’ tussen opdrachtnemer en de
opdrachtgever/gebruiker. Het is gebruikelijk
dat de overeenkomst is gebaseerd op een
uitgewerkt voorlopig ontwerp (VO+) en een
financiële aanbieding. Het plan heeft verdere
ontwikkeling nodig voordat men tot de
realisatie van het project kan overgaan. Hierin
gaat de dialoog tussen opdrachtgever/
gebruiker en de geselecteerde opdrachtnemer
verder.
Realisatie
Het VO+ wordt verder uitgewerkt tot een
Uitwerkings- en Realisatieplan (URP), waarbij
het niveau van de inschrijving gehandhaafd
blijft. Als na toetsing door de opdrachtgever
blijkt dat het plan van voldoende niveau is, zal
de opdrachtgever een acceptatiebeschikking
afgeven (Rijksgebouwendienst, 2013). Hierna
kan de realisatie van het plan starten. Deze
realisatie fase van het DBFMO-proces wordt
beëindigd op het moment dat het gebouw is
opgeleverd.

Exploitatie
De exploitatiefase wordt gestart na de
oplevering, wanneer de gebruiker de
beschikking heeft om gebruik te maken van het
gebouw. Vanaf dit moment worden de
facilitaire diensten die zijn geïncludeerd in de
opgave, aangeboden door het consortium.
Deze diensten zullen gedurende de duur van
het contract worden aangeboden, evenals het
onderhoud van het pand.
Het contact tussen het consortium en de
gebruiker wordt onderhouden door een
contractmanager. Deze neemt zijn intrek in het
nieuwe gebouw. De contractmanager heeft bij
voorkeur facilitaire, financiële, technische en
juridische kennis (Rijksgebouwendienst, 2013).
Het contractmanagement zal intensief zijn in
de eerste periode van de exploitatiefase. Men
zal veel tijd moeten investeren om de werking
van de afspraken en de mechanismen te
doorgronden. Bij goede ervaringen zal
vertrouwen tussen het consortium en
contractmanager
worden
opgebouwd,
waardoor in de toekomst minder sturing en
controle nodig is. Slechte ervaringen in de
eerste periode van de exploitatie zullen
resulteren in strikte sturing en meer controle.

Projectdoelstellingen
De aanbesteder verwerkt projectdoelstellingen
in
een
ambitiedocument
en
de
outputspecificatie.
Hierin
zitten
de
verwachtingen die een opdrachtgever heeft
richting de realisatie van het project. Daarom is
het belangrijk dat deze zo goed mogelijk
worden gecommuniceerd richting de
opdrachtnemer.
Een hulpmiddel hierbij is de ‘Nordic Five Level
Structure’, zie figuur 9. Deze structuur gaat uit
van een hiërarchische opbouw van een
programma van eisen (PvE). Door het gebruik
van
dit
hulpmiddel
kunnen
projectdoelstellingen zo duidelijk en SMART
mogelijk worden geformuleerd.
In de Nordic Five Structure wordt de
projectdoelstelling als hoogste abstractie
niveau gezien. Hierin wordt benoemd wat men
wil bereiken met het project. Vaak komen deze
doelstellingen voort uit de missie en visie van
een organisatie (Zeegers & Ang, 2007). Een
voorbeeld van een projectdoelstelling is ‘het
creëren van een gezonde werkomgeving’.
Vanuit de projectdoelstelling worden
uitgangspunten gecreëerd naar concepten

RECENTE ERVARINGEN: Recente ervaringen met DBFMO, onder andere in
Groningen, hebben de Rijksgebouwendienst geleerd dat onderwerpen als ‘samenwerking’,
‘continuïteit, ‘verhoudingen binnen het consortium’ en ‘samenstelling van het
projectteam’ meer aandacht verdienen. Het kan goed zijn hierover afspraken te maken in
het contract, een later moment blijkt te laat te zijn. Als de afspraken zijn opgenomen in
het contract, kan de opdrachtgever de opdrachtnemer daar wél aan houden. Zo wordt
voorkomen dat sfeer en samenwerking verslechteren of dat de opdrachtnemer de
afspraken die tijdens de aanbestedingsfase zijn gemaakt, anders interpreteert
(Rijksgebouwendienst, 2013).
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voor gebouwen en services. Inhakend op het
voorbeeld kan het uitgangspunt zijn om ‘frisse
werkplekken’ te realiseren. De uitgangspunten
worden op hun beurt weer vertaald in
concrete prestatie-eisen (bijvoorbeeld in eisen
ten aanzien van de luchtkwaliteit). Belangrijk is
dat elke eis gekoppeld wordt aan een
controletest (bijvoorbeeld een meting bij
oplevering van het project) zodat de
opdrachtgever ervan verzekerd wordt dat de
eisen daadwerkelijk worden gerealiseerd.
Het gebruik van deze structuur voor de
projectdoelstellingen zorgt ervoor dat de
documenten die richting de opdrachtnemer
gaan functioneel en toetsbaar zijn. De
opdrachtgever krijgt grip op het
ontwerpproces, maar laat voldoende ruimte
aan de marktpartijen om met slimme en
efficiënte oplossingen te komen (Groen &
Wilde, 2013). De opdrachtgever kiest tot welke
diepte wordt gespecificeerd in de
outputspecificatie. De specificatie kan van zeer
globaal, tot zeer gedetailleerd worden
uitgewerkt. Bijvoorbeeld van een ‘frisse
werkplek’ tot aan het ventilatiesysteem en type
wat moet worden toegepast.
Naast product specifieke projectdoelstellingen
kunnen
ook
proces
gerichte
projectdoelstellingen worden gevormd,
bijvoorbeeld gericht op samenwerking of
kenmerken van samenwerking. Deze
projectdoelstellingen worden omschreven in
het ambitiedocument, de aanbesteding
leidraad (selectie of gunning), het DBFMOcontract, het BOM-mechanisme en in de
inschrijving van de opdrachtnemer.
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Selectieprocedure
Het proces wat de opdrachtgever en
opdrachtnemer doorlopen om een project te
gunnen of gegund te krijgen, wordt meer
uitgebreid besproken. Vanuit wet- en
regelgeving worden een aantal verplichtingen
en beperkingen meegegeven aan de
selectieprocedure. Deze worden besproken.
De samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer heeft een grote invloed op het

succes van een bouwproject (Vrijhoef,
Kuhlmann, & et al., 2013). Daarom moet het
verloop van het selectieproces leiden tot de
best mogelijke partner voor de opgave. Dit leidt
tot een risico verlaging en een verhoging van de
meerwaarde (Vrijhoef, Kuhlmann, & et al.,
2013). Binnen de bouwsector is de
partnerselectie voor de opdrachtgeveropdrachtnemersrelatie primair een taak van de
opdrachtgever. Dit wordt geïnitieerd vanuit het

Doel

inkoop- en aanbestedingsbeleid van deze partij.
Publieke opdrachtgevers zijn wettelijk verplicht
om op een aantoonbaar transpartante wijze
tot de keuze van een samenwerkings- en/ of
bouwpartner te komen. Dit wordt gedaan door
het toepassen van een transparant
selectieproces, met heldere stappen en criteria.
De wettelijke verplichting geldt beperkt voor
private opdrachtgevers. Echter, alle betrokken
partijen zijn tijdens een partnerselectie gebaat

Toelichting:
Doelstelling, wat willen we bereiken?

Uitgangspunt

Vertaling van doelstelling naar concepten voor gebouwen en services.

Prestatie-eisen

Verificatie

Prestatie-eisen voor uitgangspunten
van gebouwen en services

Verificatie van prestatie-eisen, d.m.v.
metingen en toets methoden

Referentie / Oplossing
Mogelijke oplossingen of referenties
Figuur 9: Nordic Five Level Structure

52

bij een inzichtelijk en transparant proces.

Door middel van de selectieleidraad
communiceert een opdrachtgever naar de
markt over de eisen waaraan een
opdrachtnemer moet voldoen, willen zij kans
maken op de gunning van het werk. In de
selectieleidraad
staan
zowel
uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en
selectiecriteria (Vrijhoef, Kuhlmann, & et al.,
2013).
Uitsluitingsgronden

Deze worden beschreven in figuur 10. Vanuit
deze eisen kan een opdrachtnemer bepalen of
deze in staat is aan de eisen te voldoen en/ of zij
willen investeren in het selectieproces.

Resultaten van DBFMO
In Engeland, de Verenigde Staten en Australië
wordt langer gewerkt met bouworganisatievormen die vergelijkbaar zijn met DBFMO,
waardoor in deze landen meer ervaringen en

resultaten bekend zijn dan in Nederland. Bij de
benoeming van de resultaten van DBFMO
wordt daarom zowel gekeken naar ervaringen
in het buitenland als in Nederland. Hierin
worden plus– en minpunten benoemd.
Pluspunten
De pluspunten van DBFMO zijn gebaseerd op
een vergelijking tussen DBFMO en traditionele
projecten. De positieve resultaten zijn
opgesomd in de onderstaande tekst;
 De projectkosten zijn lager (Haynes &

Roden, 1999),
 De bouwtijden worden gereduceerd
(Tiffin & Hall, 2006),
 Men behaalt meer concurrentievoordeel
(Lemos, 2003),
 Het eindproduct heeft een betere
Geschiktheidseisen (annex minimumeisen)
kwaliteit (Regeringskansliet, 2000),
 Voordelen worden behaald omdat de
markt wordt gevraagd innovatieve
Een opdrachtgever kan twee geschiktheidseisen verwerken in de selectieleidraad:
a. Financiële en economische draagkracht: De opdrachtgever wil een financieel gezonde bouwpartner, die ook oplossingen te bedenken en deze toe te
passen (C. I. C., 1998),
bij tegenslag in staat is om het werk te voltooien. Belangrijke indicatoren daarvoor zijn:de omzetwaarde van
 Uit onderzoek blijkt dat DBFMO
het bedrijf in relatie tot de waarde van de opdracht en de kredietwaardigheid.
meerwaarde oplevert; tussen vijf en vijftien
b. De juiste beroepsbekwaamheden: Deze zeggen iets over de mate waarin inschrijvers in staat geacht mogen
procent van de kosten wordt bespaart, op
worden de feitelijke activiteiten naar behoren te verrichten. De formulering van deze eisen moet aansluiten bij de totale lifecycle van de opgave (Pijnappel,
de kerncompetenties die voor een specifieke opdracht van essentieel belang zijn.
2012),
 De staat hoeft zelf geen investeringen te
Selectiecriteria (annex keuzebepalende aspecten)
plegen, de markt financiert de bouwkosten
(Leiringer, 2006).

De wet maakt onderscheid tussen verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden:
a. Partijen die te maken hebben gehad met fraude en dergelijke worden verplicht uitgesloten.
b. Partijen die op de rand van een faillissement staan of betalingsproblemen hebben, kunnen bijvoorbeeld
door de opdrachtgever facultatief worden uitgesloten.

Selectiecriteria met bijbehorende weegfactoren helpen bij de selectie van de beste spelers voor de opgave. In
een fair en transparant selectieproces worden die criteria van tevoren gedefinieerd. Voorbeelden zijn:
a. Prestaties in het verleden.
b. Visie op de bouwopgave en de meerwaarde van de bouwpartner-kandidaat.
c. Teamkwaliteit en de aanwezigheid van een klik tussen teamleden.
Het gaat er niet alleen om wat partijen kunnen, maar vooral om wat ze in praktijk waarmaken. Bewijsmiddelen
zijn: prestatiemetingen en eventueel tevredenheids-verklaringen van andere opdrachtgevers.

Minpunten
De minpunten van DBFMO zijn
gebaseerd op ervaringen van
professionals die DBFMO-projecten
hebben uitgevoerd (Rebel, 2012). Een
drietal minpunten zijn gevonden:

Figuur 10: Selectie verplichtingen en beperkingen
H5. DBFMO
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 In eerdere fasen is extra tijd en geld nodig: Het
schrijven van de outputspecificatie vergt relatief
veel tijd voor de opdrachtgever in de eerste fasen
van het bouwproces, waardoor de aanloopkosten
van DBFMO-projecten hoger liggen. Deze hoge
kosten wordt veelal gezien als een negatief aspect
van DBFMO. Echter, Deze beslissingen moeten
ook in een traditioneel project worden genomen.
Zij het meer gespreid over verschillende fases
(Rijksgebouwendienst, 2013). Over het geheel
genomen worden daarom niet meer kosten
gemaakt.
 Vroege vermindering van flexibiliteit: In DBFMO
projecten wordt vroeg in het proces gekeken naar
de invulling van het ontwerp. Dit neemt risico’s
met zich mee wegens het verminderen van de
flexibiliteit. Vanwege de lange contractperiode en
de hoge kosten die moeten worden gemaakt
wanneer een ontwerp moet worden herzien
wordt dit als minpunt gezien.
 Cultuur bouwsector: De wijze waarop de
opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar
omgaan in DBFMO-projecten is anders als in
traditionele projecten. Het gaat hier om een
verandering in cultuur, waar uit ervaring blijkt dat
niet iedereen hiervoor geschikt is (Laan,
Noorderhaven, Voordijk, & Dewulf, 2009).
Daarom wordt als minpunt gezien dat niet
iedereen geschikt is voor DBFMO vanwege
persoonlijkheidskenmerken en de wil om mee te
gaan in deze verandering.
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3.2 Resumé
Door middel van het literatuuronderzoek zijn
de kenmerken van de bouworganisatievorm
DBFMO omschreven. DBFMO (Design, Build,
Finance, Maintenance en Operate) is een
bouworganisatievorm toegespitst op specifieke
bouwprojecten waarbij een integraal plan
wordt gemaakt en een opdrachtnemer
verantwoordelijk wordt gehouden voor het
ontwerp, de bouw, de financiering, het
onderhoud en de exploitatie van de opgave.
De benodigdheden van DBFMO zijn:
 Een passende opgave (omvangrijke, complexe
projecten met overzichtelijke risico’s),

 Een professionele opdrachtgever (partijen die
frequent een bouwopgave in de markt zetten,
rationeel nadenken over een geschikte

bouworganisatievorm en de opgave inkopen en
aanbesteden op een passende wijze)
 Een integrale opdrachtnemer (samenkomst van
marktpartijen met eigen expertises, die samen
aan het uitgevraagde integrale plan van de
opdrachtgever werken. Vaak vormgegeven in een
consortium).

De projectdoelstellingen van DBFMOprojecten worden vormgegeven in het
ambitiedocument en de outputspecificatie. De
outputspecificatie kan via het ‘Nordic Five Level
Structure’ worden geformuleerd. Via deze
structuur worden de projectdoelstellingen zo
duidelijk en SMART mogelijk geformuleerd.

Het DBFMO-proces bestaat uit zeven fasen, zie
figuur 11. Hierin wordt een onderscheid
gemaakt tussen de eerste vijf fasen (de
vorming van de overeenkomst) en de laatste
twee fasen (realisatie- en exploitatiefase). De
werkelijkheid rondom de interpretatie van de
overeenkomst en uitgesproken intenties,
worden zichtbaar in de uitkomst van de laatste
twee fasen van het DBFMO-proces.

In het buitenland (Engeland, de Verenigde
Staten en Australië) wordt langer gewerkt met
vergelijkbare bouworganisatievormen als
DBFMO. Hierdoor bestaat in deze landen meer
ervaring met de resultaten van deze
bouworganisatievorm. Een aantal plus- en
minpunten van DBFMO worden benoemd
vanuit deze ervaring en ervaringen in
Nederland.
De kennis over de werking en de kenmerken
van DBFMO worden samengevoegd met de
kenmerken van samenwerking (hoofdstuk
twee). Dit wordt besproken in hoofdstuk vier.

1. Voorbereiding

2. Selectie

overeenkomst

3. Concurrentiegerichte dialoog
4. Inschrijving
5. Sluiting van overeenkomsten

Uiting van het
contract in de

6. Realisatie

uitkomst

7. Exploitatie

Projectkaders

Vorming van de

Figuur 11: Het DBFMO-proces
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H4.
SAMENWERKING
IN DBFMO
In dit hoofdstuk komen de kenmerken van samenwerking (hoofdstuk twee) en DBFMO (hoofdstuk drie) samen. Dit wordt gebruikt om een manier
te vinden waarop een samenwerking kan worden gewaardeerd. De manier waarop samenwerking kan worden gewaardeerd wordt toegepast in
het veldonderzoek, wat wordt besproken in hoofdstuk 5.

4.1 Samenkomst theorieën uit
literatuuronderzoeken
In de hoofdstukken twee en drie zijn de
kenmerken van samenwerking en DBFMO
benoemd. In deze paragraaf wordt een link
gelegd tussen de theorieën die zijn benoemd
namens de kenmerken van samenwerking en
DBFMO. Eerst wordt gekeken naar het
partnering model met de kaders van DBFMO.
Vervolgens naar hoe de drie elementen van
samenwerking in het DBFMO-proces worden
vormgegeven. Deze samenvoegingen leiden
tot de kenmerken van samenwerking in
DBFMO.

Partnering model in DBFMO
Het partnering model, omschreven in
hoofdstuk twee, wordt toegepast met DBFMO
kaders Dit wordt gedaan om te zien welke
kenmerken van DBFMO van invloed zijn op
kenmerken van samenwerking. De termen
drivers, facilitators en components zijn in
hoofdstuk twee omschreven vanuit
samenwerking in algemene zin. Nu wordt
invulling aan deze termen gegeven vanuit
DBFMO-kaders, zie figuur 12. De termen
worden besproken.
Drivers
Drivers zijn de projectdoelstellingen en
motieven van de opdrachtgever en
opdrachtnemer om samen te werken. Beide
partijen
moeten
proberen
de
projectdoelstellingen zo SMART mogelijk op te
stellen, bijvoorbeeld met behulp van het
hulpmiddel ‘Nordic Five Structure’ (besproken
in hoofdstuk drie). Volgens het partnering
model moet men doelstellingen en motieven
uitwisselen om te bepalen of een match kan
plaatsvinden. Bij een te groot verschil tussen de

partijen zouden ze geen samenwerking
moeten aangaan. In de bouwsector worden de
motieven en projectdoelstellingen van de
opdrachtgever en opdrachtnemer niet altijd
met elkaar gedeeld, waardoor men een
samenwerking baseert op onvolledige
informatie.

taakafhankelijkheid is en er voldoende
middelen beschikbaar zijn (Vroemen, 2009). De
kaders van DBFMO brengen weinig
verandering aan de facilitators van het
partnering model, behalve dat wordt gekeken
naar de facilitators van de opdrachtgever en
opdrachtnemer in een DBFMO-project

Facilitators
De facilitators van het partnering model binnen
DBFMO-kaders zijn de organisatie- en
teamrandvoorwaarden van samenwerking van
de opdrachtgever en opdrachtnemer.
Voorbeelden van organisatierandvoorwaarden
zijn de verenigbaarheid tussen partijen,
overeenkomsten in visie, filosofie en de grootte
van een partij. Voorbeelden van
teamrandvoorwaarden zijn of men regelmatig
contact heeft met elkaar, teamleden over
teamvaardigheden
beschikken,
er

Components
Met de components worden de kenmerken
van DBFMO bedoeld, dit zijn; het DBFMOproces, de overeenkomst die tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer is opgesteld,
de teamsamenstelling en de teamwerking.
Deze kenmerken worden uitgebreid
onderzocht in het veldonderzoek. Volgens het
partnering model hebben deze kenmerken
een directe relatie hebben met de uitkomsten
van de samenwerking tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer in DBFMO-projecten.

Drivers
Projectdoelstellingen en
motieven van OG + ON

Beslissingen om
samenwerking aan te
gaan/aan te passen

Facilitators
Organisatie randvoorwaarden van OG + ON

Components
Drivers bepalen de

DBFMO-proces, overeenkomst,
teamsamenstelling en –werking

verwachtingen richting
de uitkomsten

Feedback
Uitkomsten
Match tussen prestatie en
verwachte uitkomst

Figuur 12: Partnering model in DBFMO-projecten
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Implicatie voor onderzoek
Concluderend wordt gezegd dat de
samenkomst van het partnering model en het
DBFMO-proces de volgende uitwerking heeft:
Samenwerking wordt binnen DBFMO-kaders
gevormd door drivers (projectdoelstellingen &
motieven
van
opdrachtgever
en
opdrachtnemer), facilitators (team- en
organisatierandvoorwaarden) en components
(het
proces,
de
overeenkomst,
teamsamenstelling en teamwerking) die tot
uitkomsten van samenwerking leiden.
In dit onderzoek wordt gezocht naar
aandachtspunten
en
een

oplossingsmogelijkheid
waarbij
de
samenwerking in een DBFMO-project kan
worden verbeterd om zo de verwachtingen
van de opdrachtgever en opdrachtnemer ten
aanzien
van
de
realisatie
van
projectdoelstellingen te verbeteren. Vanuit het
partnering model is sturing op de
samenwerking in een DBFMO-project het
beste mogelijk vanuit de components. Waar
het proces, de overeenkomst, de
teamsamenstelling en de teamwerking
worden bepaald. De nadruk hoeft minder op
de drivers en de facilitators te liggen, omdat de
projectdoelstellingen, de motivatie voor
samenwerking en de randvoorwaarden van

HOOFDSTUK 2

Persoonlijke ambitie:

Persoonlijk kader

Gewenste
samenwerking

Overeenkomst:

Uitkomst:

Verwachte
samenwerking

Werkelijke
samenwerking

2. Selectie
3. Concurrentiegerichte dialoog
4. Inschrijving
5. Sluiting van overeenkomsten

6. Realisatie
7. Exploitatie

DBFMO-proces in projectkaders
Figuur 13: Elementen van samenwerking in DBFMO-proces
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Drie elementen van samenwerking in
DBFMO-proces
In hoofdstuk twee worden de drie elementen
van samenwerking beschreven, dit zijn; de
persoonlijke
ambitie
(gewenste
samenwerking), de overeenkomst (verwachte
samenwerking) en de uitkomst (werkelijke
samenwerking). Deze elementen worden
samengevoegd met het DBFMO-proces
(omschreven in hoofdstuk drie). Dit is
weergeven in figuur 13.

OPDRACHTGEVER

OPDRACHTNEMER

Gewenste
samenwerking

Gewenste
samenwerking

Persoonlijk kader
Vormgegeven in persoonlijke ambitie

HOOFDSTUK 3

1. Voorbereiding

een organisatie veelal vastliggen en minder
flexibel zijn dan de components.

OPDRACHTGEVER
Verwachte
samenwerking

OPDRACHTGEVER
+
OPDRACHTNEMER

OPDRACHTNEMER

Werkelijke
samenwerking

Verwachte
samenwerking
Vormgegeven in overeenkomst

Vormgegeven in de uitkomst

Projectkader
Figuur 14: Partnering model met rol opdrachtgever en opdrachtnemer

4.2 Kritieke prestatie indicatoren
van samenwerking in DBFMO
De eerste vijf fasen van het DBFMO-proces
worden doorlopen tijdens de overeenkomst,
de verwachte samenwerking. Hier worden
verwachtingen gevormd, uitgesproken en
vastgelegd in een overeenkomst (expliciet en/
of impliciet). De verwachte samenwerking is
project specifiek en worden daarom omgrensd
in projectkaders.
Tijdens laatste twee fasen van het DBFMOproces (de realisatie en exploitatie fase) wordt
de samenwerking gerealiseerd. Dit is de
uitkomst/ de werkelijke samenwerking. Hier zal
de werkelijke samenwerking kenmerken
kunnen vertonen die niet overeenkomen met
de afspraken en verwachtingen uit de
overeenkomst. Ook werkelijke samenwerking
is project specifiek en wordt daardoor
omgrensd door projectkaders.
De persoonlijke ambities ten aanzien van een
samenwerking worden door betrokken
personen gevormd. Deze ambities zijn
persoonsgebonden maar project ongebonden.
Daarom worden deze binnen een persoonlijk
kader gevormd. Zij hebben invloed op hoe de
betrokken personen de uitkomst en
projectresultaten waarderen.

Rol van opdrachtgever en
opdrachtnemer binnen model
Binnen het model in figuur 13 worden de rollen
van de opdrachtgever en opdrachtnemer
buiten beschouwing gelaten. In dit onderzoek
ligt de focus op deze relatie, waardoor figuur 13
wordt aangepast naar figuur 14.
Het DBFMO-proces is vereenvoudigd in twee
momenten (de fasen die leiden tot de
H4. SAMENWERKING IN DBFMO

overeenkomst tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer
en
de
verwachte
samenwerking) en de fasen van de uitkomst en
de werkelijke samenwerking. Tevens wordt
weergeven dat de twee partijen gedurende de
gewenste en verwachte samenwerking
‘gescheiden’ werken en input leveren in het
proces. Pas gedurende de werkelijke
samenwerking vormen zij één partij die
samenwerkt om projectdoelstellingen te
volbrengen.
De expliciete afspraken in de overeenkomst,
worden
vormgegeven
in
het
ambitiedocument, de aanbesteding leidraad
(selectie of gunning), het DBFMO-contract, het
BOM-mechanisme of in de inschrijving van de
opdrachtnemer van het DBFMO-project. De
impliciete afspraken worden niet vastgelegd,
maar zijn besproken en worden verwacht.
Implicatie voor onderzoek
Concluderend wordt gezegd dat in hoofdstuk
twee, drie elementen van samenwerking zijn
gevonden; de gewenste, verwachte en
werkelijke samenwerking. Deze kunnen
worden gekoppeld aan het DBFMO-proces en
de rol van de opdrachtgever en
opdrachtnemer, zie figuur 14. De
overeenkomst in een samenwerking behelst
zowel expliciete als impliciete afspraken en
deze leiden tot verwachtingen richting de
werkelijke samenwerking. De gewenste
samenwerking heeft invloed op hoe de
werkelijke samenwerking wordt gewaardeerd.

Vanuit de kennis over de kenmerken van
samenwerking, DBFMO en samenwerking in
DBFMO worden kritieke prestatie indicatoren
(KPI’s) van samenwerking benoemd. De
onderzoeksvraag van dit onderzoek heeft
betrekking tot het verbeteren van
samenwerking in DBFMO-projecten, om zo de
verwachtingen van de opdrachtgever en
opdrachtnemer ten aanzien van de realisatie
van projectdoelstellingen, te behalen. Hiervoor
is het noodzakelijk om te weten hoe DBFMOprojecten momenteel worden uitgevoerd en
hoe zij de samenwerking waarderen. Daarom
worden KPI’s benoemd om samenwerking in
DBFMO-projecten te meten.
De KPI’s zijn benoemd door middel van het
literatuuronderzoek, de expert interviews en
onderzoeken naar meetsystemen voor
samenwerking. Omdat de KPI’s betrouwbaar
en valide moeten zijn worden deze gevalideerd
door de experts van de expert interviews.
In deze paragraaf wordt allereerst gekeken
waarom gebruik wordt gemaakt van kritieke
prestatie indicatoren. Vervolgens worden de
KPI’s van samenwerking tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer tijdens DBFMO-projecten
benoemd en toegelicht.

Definitie kritieke prestatie indicatoren
KPI’s worden gebruikt om een organisatie te
helpen de voortgang van organisatiedoelen te
definiëren en te meten. Ze zijn kwantitatief en
worden uitgedrukt in een getal die wordt
gerelateerd aan een norm of target. Ze worden
geformuleerd via de SMART-methode, om te
bepalen wanneer de indicator is behaald.
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variabelen wordt hier naar verwezen.

Kenmerken
Samenwerking
Expert
interviews

Kenmerken
DBFMO

Literatuur
onderzoeken

Kenmerken

Meten van
samenwerking:
- KPI’s van
samenwerking
- Sub-variabelen
van KPI’s

Onderzoeken
onder andere
naar de
meting van
samenwerking

Samenwerking in
DBFMO
Figuur 15: Herkomst van KPI’s van samenwerking

De kenmerken van samenwerking, DBFMO,
samenwerking in DBFMO en de input van de
expert interviews worden gezien als variabelen
die invloed hebben op de samenwerking van
de opdrachtgever en opdrachtnemer in
DBFMO-projecten, zie figuur 15. Deze worden
gebruikt en omgezet naar KPI’s. De KPI’s
representeren daarom de variabelen van
samenwerking in DBFMO-projecten.
KPI’s worden uitgedrukt in een getal en deze
gerelateerd aan een norm of target. Binnen dit
onderzoek worden de KPI’s en sub-variabelen
geoperationaliseerd waardoor de kunnen
worden gewaardeerd in een samenwerking in
een DBFMO-project Meer informatie hierover
volgt in hoofdstuk vijf.

Opzet KPI’s in onderzoek
De KPI’s die zijn geselecteerd zijn zowel
vernoemd in de expert interviews als in het
literatuuronderzoek naar de kenmerken van
samenwerking, DBFMO en/ of samenwerking
in DBFMO. Deze worden uitgebreid besproken
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in de volgende paragraven. De precieze
herkomst van de KPI’s worden ook benoemd.
De KPI’s bestaan uit een aantal sub-variabelen,
die meer invulling geven aan de variabele. De
sub-variabelen zijn geselecteerd vanuit de
expert interviews en onderzoeken, zie figuur
15. Deze onderzoeken zijn een combinatie van
andere meetsystemen naar samenwerking in
de bouwsector, resultaten van evaluaties van
voorgaande
DBFMO-projecten
en
succesfactoren van teamwerk.

In de omschrijving van de KPI’s wordt een tabel
weergeven van de KPI en de bijbehorende subvariabelen. Per sub-variabele wordt
aangegeven of deze is vernoemd in de expert
interviews (E), gemarkeerd met een √.
Wanneer een onderzoek vermelding heeft
gemaakt van de sub-variabele (O) wordt deze
aangegeven door een letter, deze
correspondeert met een onderzoek (zie tabel
3).

KPI’s van samenwerking in DBFMOprojecten
De KPI’s en de sub-variabelen van
samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer in DBFMO-projecten worden
besproken. De KPI’s zijn: Vertrouwen,
Betrokkenheid, Onderlinge waardering,
Gemeenschappelijk belang, Communicatie en
Team-functionaliteit.
Vertrouwen
In de expert interviews wordt
vertrouwen het meest genoemd als factor die
bijdraagt aan samenwerking. Vertrouwen
wordt gedefinieerd als: “an expectation that
things or people will not fail us, or the neglect of
lack of awareness of the possibility of failure,
even if there are perceived opportunities and

De onderzoekseenheid van de sub-variabelen
ofwel is de samenwerking tussen de
opdrachtgever en opdrachtnemer in zijn
algemeen, ofwel de samenwerking in het
projectteam dat door de opdrachtgever en
opdrachtnemer wordt gevormd. Met het letter
projectteam worden niet de projectteams van
A
de
opdrachtgever
ofwel
van
de
opdrachtnemer bedoeld. Dit is de groep B
mensen die onderdeel zijn van de C
samenwerking tussen de opdrachtgever en D
opdrachtnemer. In de omschrijving van de sub- Tabel 3:

Onderzoek (O)
Laan, Noorderhaven, Voordijk, &
Dewulf (2009)
Vrijhoef, Kuhlmann, & et al. (2013)
Loo (2012)
Belbin (1988)
Onderzoek vermelding

incentives for it” (Nooteboom, 1996). Men zal
door vertrouwen een positieve verwachting
hebben rondom een persoon of gebeurtenis,
zonder dat deze individu daar toezicht of
invloed op uitoefent of heeft (Peeman, 2009).
In dit onderzoek wordt het vertrouwen in een
samenwerking weergeven door een oog (van
het spreekwoord ’elkaar in de ogen kunnen
kijken’). De KPI wordt gemeten door te kijken
naar het wederzijds vertrouwen tussen de
opdrachtgever en opdrachtnemer, door de
afwezigheid van opportunisme te meten door
te kijken naar de mate waarin men wenst om
naar verwachtingen te presteren en door de
bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen
na het maken van een fout te meten. Deze sub
-variabelen worden toegelicht en zijn
weergeven in tabel 4.
 Mate van wederzijds vertrouwen tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer: Idealiter is
vertrouwen bij de start van een samenwerking
aanwezig, maar de kans daarop is uiterst klein
(Bremekamp, Kaats, Opheij, & Vermeulen, 2010).
Vertrouwen moet groeien tussen partijen en zal
zich tijdens een samenwerking ontwikkelen door
het herhaaldelijk aangaan van een dialoog
(Bruning, 2007). Individuen kunnen onderling
vertrouwen wekken door het tonen van oprechte
interesse, openheid en transparantie, juiste
communicatie, betrouwbaarheid en consistentie
(Robbins, Judge, & Campbell, 2010).

KPI

 Wens van opdrachtgever/opdrachtnemer om
naar de verwachtingen van de andere partij te
presteren: Door opportunisme, wanneer iemand
de situatie zo stuurt dat de eigen partij zo veel
mogelijk voordeel behaald, wordt de
vertrouwensband tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer geschaad. Vertrouwen wordt
opgebouwd door dit te vermijden en naar de
verwachtingen van de andere partij te presteren.
Tijdens een samenwerking kan meerwaarde
worden gecreëerd wanneer men de
vertrouwensrelatie
beoordeeld
op
betrouwbaarheid, openheid, mate van acceptatie
en het nakomen van afspraken (Robbins, Judge, &
Campbell, 2010).
 Mate van bereidheid verantwoordelijkheid te
nemen in het projectteam: Wanneer men
verantwoordelijkheid neemt bij fouten, groot of
klein, zal het vertrouwen groeien dat men dit in de
toekomst vaker zal doen. Hierdoor kunnen
uitgebreide discussies over wie verantwoordelijk is
worden voorkomen. Verantwoordelijkheid
nemen kan worden gestimuleerd door fouten die
aan het licht komen, niet tot een groot conflict te
laten komen met (juridische) consequenties. Maar
gezamenlijk te zoeken naar een oplossing. Door
de toepassing van vertrouwen tijdens een
samenwerking hoeft men minder controle toe te
passen en draagt men bij aan een actieve
uitwisseling van informatie en kennis. Dit verhoogt
de efficiëntie en effectiviteit van de
samenwerking.

Betrokkenheid
Onderzoek laat zien dat de mate van
betrokkenheid, van partijen richting de
projectdoelstellingen, een factor is die de
samenwerking beïnvloed (Loo, 2012). Het
creëren van een sterk team begint met
betrokken medewerkers, ze zijn gelukkiger,
gemotiveerd en presteren uit zichzelf meer dan
volgens hun functiebeschrijvingen mag worden
verwacht
(Manders,
2013).
Deze
karakteristieken zijn gewenst binnen elk team
en kunnen een bijdrage leveren aan de
samenwerking.
In dit onderzoek wordt de betrokkenheid in
een samenwerking weergeven door een
magneet. De KPI wordt gemeten door te kijken
naar de mate van loyaliteit richting
projectdoelstellingen, de mate van lange
termijn commitment en de bereidheid te
investeren in de relatie. De sub-variabelen voor
de KPI Betrokkenheid voor samenwerking
worden toegelicht en zijn weergeven in tabel 5.


Mate
van
loyaliteit
richting
de
projectdoelstellingen binnen het projectteam:
Loyaliteit impliceert dat een persoon een zekere
mate van betrokkenheid vertoont en handelt in
het belang van een andere entiteit, zelfs wanneer
er andere en mogelijk nog aantrekkelijker
alternatief wordt aangeboden (Oliver, 1999).
Wanneer men vanuit loyaliteit spreekt, zal men

Sub-variabelen

E

O

Mate van wederzijds vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

√

A,B,C

Wens van opdrachtgever/opdrachtnemer om naar de verwachtingen van de andere partij te presteren
Mate van bereidheid verantwoordelijkheid te nemen (bij fouten) in het projectteam

C
√

Tabel 4: Sub-variabelen van KPI vertrouwen
H4. SAMENWERKING IN DBFMO
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noch naar de mond praten, noch afhaken in de
conversatie, wat er ook gebeurt (Pattyn, 2007).
Vanuit loyaliteit wordt er ruimte gecreëerd voor
participatie, wordt de betrokkenheid vergroot,
wordt men uitgedaagd denken, doen en beslissen
meer te integreren en wordt meegedacht met
elkaars dilemma’s (Vroemen, 2009).
 Mate van lange termijn commitment van de
opdrachtgever en opdrachtnemer: Lange termijn
commitment wordt gedefinieerd als: “Long term
commitment is the willingness for the involved
parties to integrate continuously to the
unanticipated problems” (Bresnen & Marshall,
2000). Dit houdt in dat de opdrachtgever en/ of

KPI

opdrachtnemer bereidwilligheid is voor een lange
termijn betrokken te zijn bij een project, waarbij
problemen die niet waren geanticipeerd niet uit
de weg worden gedaan. Lange termijn
commitment in de samenwerking komt de
projectdoelstellingen ten goede.
 Bereidheid van de opdrachtgever en
opdrachtnemer om te investeren in de
samenwerking: Het gedrag van sleutelfiguren
richting het behoud van de relatie geeft een goede
indicatie van de mate van betrokkenheid
(Smetsers, 2007). Deze is te meten door te kijken
naar de investeringen van middelen die de relatie
ten goede komen door partijen (Chan & Chan,

2010), zoals tijd en geld voor evaluaties,
teambuilding en informele uitjes. De intentie van
de relatie door hierin te investeren komt een
samenwerking ten goede. Daarbij geldt wel dat er
een evenwicht moet bestaan in de mate waarin
de opdrachtgever en de opdrachtnemer
investeren in de samenwerkingsrelatie. Onbalans
in deze intenties en investeringen kunnen frictie
opleveren.

Onderlinge waardering
In dit onderzoek wordt de onderlinge
waardering in een samenwerking weergeven
door een weegschaal. De KPI wordt gemeten

Sub-variabelen

E

O

Mate van loyaliteit richting de projectdoelstellingen binnen het projectteam

√

A,B

Mate van lange termijn commitment van de opdrachtgever en opdrachtnemer

C

Bereidheid van de opdrachtgever en opdrachtnemer om te investeren in de samenwerking

C

Tabel 5: Sub-variabelen van KPI betrokkenheid

KPI

Sub-variabelen

E

Mate van respect van opdrachtgever/ opdrachtnemer in elkanders expertise

O
A,B,C

Afwezigheid van hiërarchische verhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

√

A

Mate van begrip van de opdrachtgever/opdrachtnemer in de achterliggende structuur en proceswerking
van de andere partij

√

B

Aanwezigheid van evaluatie momenten voor de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

√

A,B,C

Sub-variabelen

E

O

Aanwezigheid van een gemeenschappelijk belang voor de opdrachtgever en opdrachtnemer

√

A,B

Mate van transparantie in belangen van de opdrachtgever en opdrachtnemer

√

A

Mate van balans op persoonlijke en gemeenschappelijke doelstellingen binnen het projectteam

√

D

Tabel 6: Sub-variabelen van KPI onderlinge waardering

KPI

Aanwezigheid van een win-win instelling binnen het projectteam
Tabel 7: Sub-variabelen van KPI gemeenschappelijk belang
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C

door te kijken naar de mate van respect van
elkanders expertise, de afwezigheid van
hiërarchische verhoudingen, het begrip van de
onderliggende structuur en proceswerking van
de andere partij en/ of er evaluatie momenten
voor de onderlinge relatie tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer worden
gehouden. De sub-variabelen voor de KPI
Onderlinge waardering worden toegelicht en
zijn weergeven in tabel 6.
 Mate van respect van opdrachtgever/
opdrachtnemer in elkanders expertise:
Onderlinge waardering tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer, zoals erkenning voor elkaar als
teamlid en voor elkaars professionele en
persoonlijke capaciteiten, realiseren een betere
samenwerking dan wanneer men geen
waardering voor elkaar heeft (Reilly & Jones,
1974). Dit is niet hetzelfde als tolereren, wat dicht
tegen gedogen aanlicht (Vroemen, 2009). Door
respect en waardering kunnen gezamenlijk
problemen worden aangepakt door expertises
samen te brengen. Dit kan tot nieuwe inzichten
leiden, welke meerwaarde leveren in het project.
Deze synergie maakt dat een team meer is dan de
optelsom van individuele prestaties (Moor, 1995).
 Afwezigheid van hiërarchische verhoudingen
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer:
Hiërarchische
structuren
binnen
de
samenwerking
van
opdrachtgever
en
opdrachtnemer kunnen belemmerend werken
(Vrijhoef, Kuhlmann, & et al., 2013). Typerend
voor traditionele projecten is dat opdrachtgevers
zich lijken te positioneren in een ivoren toren en
opdrachtnemers worden gezien als de knecht,
waardoor geen goedwerkende samenwerking
mogelijk is.(Laan, Noorderhaven, Voordijk, &
Dewulf, 2009),
 Mate van begrip van de opdrachtgever/
opdrachtnemer in de achterliggende structuur en
H4. SAMENWERKING IN DBFMO

proceswerking van de andere partij: In een
samenwerking is het goed te weten hoe de
andere partij is georganiseerd. Zo kunnen de
belangen en het functioneren van deze partij
beter worden begrepen. De taakrelaties,
rapporteringsrelaties en gezag relaties waarmee
een organisatie is georganiseerd (de lijnen in een
organisatie) kunnen duidelijkheid geven in interne
processen voor de andere partij. Deze kennis is
cruciaal om elkaars handelen te begrijpen (Buijs,
2013).
 Aanwezigheid van evaluatie momenten voor de
samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer: In de samenwerking tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer kan een
onderlinge waardering zijn gegroeid, echter is het
verstandig periodiek tijd te agenderen voor
evaluaties (Vrijhoef, Kuhlmann, & et al., 2013).
Hierbij
wordt
niet
gesproken
over
prestatiemetingen van de producten die moeten
worden opgeleverd, maar over de prestatie van
de samenwerking (Laan, Noorderhaven, Voordijk,
& Dewulf, 2009). Deze evaluatie kan mondeling
en informeel worden besproken of uitgebreid
worden onderzocht door bijvoorbeeld gebruik te
maken van de KPI’s die zijn opgesteld in dit
onderzoek.

Gemeenschappelijk belang
De experts in de expert interviews
geven aan dat naast vertrouwen ook het
creëren van een gemeenschappelijk belang als
een belangrijke factor wordt gezien voor de
samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer.
In dit onderzoek wordt het gemeenschappelijk
belang in een samenwerking weergeven door
stroken die samen een dikker touw vlechten.
De KPI wordt gemeten door te kijken naar de
aanwezigheid van een gemeenschappelijk

belang, de transparantie in belangen van
opdrachtgever en opdrachtnemer, de balans
tussen korte- en lange termijn doelstellingen en
tussen persoonlijke en gemeenschappelijke
doelstellingen. Als laatste wordt gekeken naar
de win-win instelling van het projectteam. De
sub-variabelen voor de KPI Gemeenschappelijk
belang worden toegelicht en zijn weergeven in
tabel 7.
 Aanwezigheid van een gemeenschappelijk belang
voor de opdrachtgever en opdrachtnemer: Een
team
dat
samenwerkt,
heeft
een
gemeenschappelijk doel nodig wat richting en
houvast geeft tijdens het project. Zoals wordt
omschreven in de randvoorwaarden van
samenwerking, is het gemeenschappelijke belang
de bestaansreden van de samenwerking
(Vroemen, 2009). Het gemeenschappelijk belang
moet SMART worden geformuleerd en energie
genereren bij zowel de opdrachtgever als de
opdrachtnemer.
 Mate van transparantie in belangen van de
opdrachtgever en opdrachtnemer: Men moet bij
de vorming van een gemeenschappelijk belang in
staat zijn om in vertrouwen en via transparantie
een
deel
van de
autonomie
of
resultaatsverwachting op te geven, om er meer
voor terug te krijgen (Bremekamp, Kaats, Opheij,
& Vermeulen, 2010). Zo kan meerwaarde worden
gecreëerd.
 Mate van balans op persoonlijke en
gemeenschappelijke doelstellingen binnen het
projectteam: Binnen een samenwerking moeten
partijen zich niet meer als individuen zien die een
partij representeren, maar als teamlid. Daarbij is
het belangrijk dat persoonlijke doelen worden
besproken en worden geïntegreerd in het project,
omdat zij motivatie en energie genereren voor
een teamlid. Een voorbeeld is wanneer iemand
aangeeft een bepaalde vaardigheid te willen
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ontwikkelen gedurende het project. Hiervoor
moet ruimte worden gegeven, dit komt de
motivatie van de samenwerking ten goede.
 Aanwezigheid van een win-win instelling binnen
het projectteam: De definitie van een win-win
instelling is “an attitude of an individual in which
neither party wins due to the other’s losses” (Loo,
2012). In een samenwerking wordt gewerkt
richting de realisatie van een doel. Wanneer dit
doel een gezamenlijk belang behartigt en deze
wordt behaald, wordt er gesproken van een winwin situatie. Vanuit deze instelling onderhandeld
men binnen conflicten tot iedereen tevreden is
met de uitkomst (Vroemen, 2009). Binnen een
samenwerking ontstaat meerwaarde wanneer
men vanuit een win-win houding werkt.

Communicatie
Communicatie is de smeerolie van
samenwerking (Vroemen, 2009). Het zorgt dat
teamleden informatie uitwisselen en het is een
KPI

middel om tot overeenstemming te komen. De
definitie van communicatie is “the transfer and
understanding of meaning” (Robbins, Judge, &
Campbell, 2010). De functie van communicatie
in een organisatie of team heeft betrekking tot;
een poging controle over gedrag te krijgen,
motivatie te genereren over taken en
doelstellingen, emotionele expressies over te
brengen en het delen en verwerven van
informatie (Robbins, Judge, & Campbell, 2010).
In dit onderzoek wordt de communicatie in
een samenwerking weergeven door een
mond. De KPI wordt gemeten door te kijken
naar de openheid in communicatie, de
toegankelijkheid van informatie, de mate
waarin effectief met conflictsituaties wordt
omgegaan
en
de
effectiviteit
in
communicatiemiddelen. De sub-variabelen
voor de KPI Communicatie worden toegelicht

en zijn weergeven in tabel 8.

 Mate van openheid in communicatie tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer: Volgens De
Moor (2005) heerst in een team openheid tot het
geven van informatie en terugkoppeling. Door
open te zijn worden de motieven, ideeën, wensen
en onzekerheden voor de andere partij bekend en
kan men hiernaar acteren. Door feedback te
geven op deze informatie kan een ‘blinde vlek’
worden gevonden, welke wordt ingevuld door het
delen van informatie tussen partijen (Vroemen,
2009).
 Mate van toegankelijkheid van informatie tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer: Het is
belangrijk dat zowel de opdrachtgever als
opdrachtnemer snel en gemakkelijk gewenste
documenten en informatie kunnen uitwisselen,
zodat het gevoel van openheid en transparantie
wordt gewaarborgd (Robbins, Judge, & Campbell,
2010).

Sub-variabelen

E

O

Mate van openheid in communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

√

A,C

Mate van toegankelijkheid van informatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

√

C

De effectiviteit van conflicten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

A,C

Mate van effectiviteit in communicatiemiddelen in het projectteam

C

Tabel 8: Sub-variabelen van KPI communicatie

KPI

Sub-variabelen

E

O

Mate van specifieke competenties voor samenwerking in het projectteam

√

A

Mate van diversiteit in persoonlijke karakteristieken in het projectteam
Mate van een onderlinge persoonlijke ‘klik’ in het projectteam

√

Mate van teamcohesie van het projectteam

√

Mate een sociaal veilige werksituatie binnen het projectteam
Tabel 9: Sub-variabelen van KPI team-functionaliteit
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D

D
B

 De effectiviteit van

conflicten tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer: Binnen een
samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer kan er een conflict ontstaan. Een
conflict wordt als volgt gedefinieerd “a process
that begins when one party perceives that
another party has negatively affected, or is about
to negatively affect something that the first party
cares about” (Robbins, Judge, & Campbell, 2010).
De aard en omvang van de conflicten verschillen
per situatie, maar alle conflicten laten sporen bij
de betreffende personen na (Vrijhoef, Kuhlmann,
& et al., 2013). Ze kunnen de samenwerking
versterken of verzwakken, afhankelijk van de
manier waarop met het conflict is omgegaan. De
samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer kan worden verbeterd door
effectief met conflicten om te gaan en inzicht te
ontwikkelen op oorzaken, aanleidingen en de
mogelijke gevolgen van conflicten (Bremekamp,
Kaats, Opheij, & Vermeulen, 2010).
 Mate van effectiviteit in communicatiemiddelen
in het projectteam: Miscommunicatie komt voor
door barrières in communicatie, zoals filtering,
communicatie vrees, selectieve percepties, een
overlading aan informatie, emoties, taal barrières,
cultuur verschillen en het verschil in communicatie
bij mannen en vrouwen (Tannen, 1994). Daarom
moet binnen een team worden gekozen voor
communicatiemiddelen die barrières voorkomen
of tegengaan.

Team-functionaliteit
Het functioneren van een team is zeer
belangrijk gedurende een samenwerking. De
samenstelling van een team heeft veel invloed
op hoe een team presteert, omdat een team
slechts tot stand kan komen en goed gaan
functioneren, als een aantal personen bereid is
de krachten te bundelen om een sociale
eenheid te vormen (Moor, 1995). Bij de selectie
H4. SAMENWERKING IN DBFMO

voor een samenwerking zou het management
van de betrokken partijen moeten kijken naar
persoonlijke vaardigheden en karakteristieken
van mensen en deze gedurende het proces
observeren naar hoe de het team functioneert.
In dit onderzoek wordt de team-functionaliteit
in een samenwerking weergeven door een
tandwielen die elkaar laten draaien. De KPI
wordt gemeten door te kijken naar de mate
van een passende mentaliteit bij teamleden
voor samenwerking, de mate van diversiteit in
persoonlijke karakteristieken, de mate waarin
er sprake is van een persoonlijke ‘klik’ tussen
teamleden, de teamcohesie en de mate van
een sociaal veilige werksituatie binnen het
projectteam. Deze variabelen geven inzicht in
de mate waarin de KPI Team-functionaliteit
aanwezig is tijdens de samenwerking van
opdrachtgever en opdrachtnemer. De subvariabelen voor de KPI Team-functionaliteit
worden toegelicht en zijn weergeven in tabel 9.
 Mate van specifieke competenties voor
samenwerking in het projectteam: Een valkuil
voor samenwerking in DBFMO is dat men
terugvalt in ‘oude’ gewoontes. Men neemt
ervaringen uit voorgaande (traditionele) projecten
mee, welke niet overeenkomen in het verwachte
gedrag van samenwerking (Laan, 2008). Minimale
competenties voor samenwerking in een team
zijn; Dat men moet zich interesseren in mensen,
moet open zijn, moet open staan en kan delen en
zorgen. Men moet niet willen concurreren, de
aandacht op eisen, passief zijn of alles alleen willen
uitvoeren (Vroemen, 2009).
 Mate van diversiteit in persoonlijke
karakteristieken in het projectteam: Een
diversiteit van persoonlijkheden kunnen een
samenwerking verbeteren (Belbin, 1988). Door

gebruik te maken van de meetmethodes zoals de
Myers-Biggs type indicator, Big five model of de
Belbin methode kan worden getoetst welke
persoonlijkheidskarakteristieken een individu
heeft. Deze informatie kan worden gebruikt bij de
samenstelling van een team. Zelfs wanneer een
samenwerking al is gevormd, zijn deze methoden
bruikbaar om knelpunten te detecteren en de
natuurlijke rol en positie van een persoon te laten
aansluiten op de rol binnen de groep.
 Mate van een onderlinge persoonlijke ‘klik’ in het
projectteam: Als men een ‘klik’ ontwikkeld,
worden er interpersoonlijke relaties gevormd, die
een positieve invloed hebben op samenwerking
(Vrijhoef, Kuhlmann, & et al., 2013). Het
spreekwoord ‘twee handen op één buik’ is van
toepassing bij een klik tussen teamleden. Hier lijkt
de
samenwerking
vanzelfsprekend
en
gemakkelijk.
 Mate van teamcohesie van het projectteam: De
teamcohesie is de aantrekkingskracht die wordt
gevormd door persoonlijke relaties in een team,
maar is niet hetzelfde als het hebben van een ‘klik’.
Bij teamcohesie gaat het om de aantrekkelijkheid
om deel te nemen aan een team, niet hoe goed of
vanzelfsprekend de samenwerking verloopt. De
teamcohesie heeft invloed op samenwerking
omdat het is gerelateerd aan de
groepsproductiviteit (Matieu & Schulze, 2006) en
kan positief worden beïnvloed door
groepsnormen te richten op prestatie normen
(Burke, Stagl, Salas, Pierce, & Kendall, 2006). Hoe
hoger de cohesie hoe beter de onderlinge relaties
in een team zijn gevormd.
 Mate van een sociaal veilige werksituatie binnen
het projectteam: Het is belangrijk dat een team
zich in een stabiele en veilige omgeving kan
ontwikkelen. Miscommunicatie of misleidende
communicatie en het niet openstaan voor elkaars
mening kan zeer belemmerend werken voor
samenwerking in een team (Bales, 1950),
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(Homans, 1961), (Festinger & Thibaut, 1951),
(Moor, 1995). Door middel van onderlinge
waardering in een team worden teamleden meer
gelijkwaardig benaderd en kan door een sociaal
veilige werkomgeving een betere samenwerking
worden gevormd.

KPI

Sub-variabelen

E

O

Vertrouwen

Mate van wederzijds vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
Wens van opdrachtgever/opdrachtnemer om naar de verwachtingen van de andere partij te presteren
Mate van bereidheid verantwoordelijkheid te nemen (bij fouten) in het projectteam
Mate van loyaliteit richting de projectdoelstellingen binnen het projectteam
Mate van lange termijn commitment van de opdrachtgever en opdrachtnemer
Bereidheid van de opdrachtgever en opdrachtnemer om te investeren in de samenwerking
Mate van respect van opdrachtgever/ opdrachtnemer in elkanders expertise
Afwezigheid van hiërarchische verhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
Mate van begrip van de opdrachtgever/opdrachtnemer in de achterliggende structuur en proceswerking
van de andere partij
Aanwezigheid van evaluatie momenten voor de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
Aanwezigheid van een gemeenschappelijk belang voor de opdrachtgever en opdrachtnemer
Mate van transparantie in belangen van de opdrachtgever en opdrachtnemer
Mate van balans op persoonlijke en gemeenschappelijke doelstellingen binnen het projectteam
Aanwezigheid van een win-win instelling binnen het projectteam
Mate van openheid in communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
Mate van toegankelijkheid van informatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
De effectiviteit van conflicten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
Mate van effectiviteit in communicatiemiddelen in het projectteam
Mate van specifieke competenties voor samenwerking in het projectteam
Mate van diversiteit in persoonlijke karakteristieken in het projectteam
Mate van een onderlinge persoonlijke ‘klik’ in het projectteam
Mate van teamcohesie van het projectteam
Mate een sociaal veilige werksituatie binnen het projectteam

√

A,B,C
C

Betrokkenheid

Onderlinge
waardering

Gemeenschappelijk belang

Communicatie

Teamfunctionaliteit

Tabel 10: Sub-variabelen van KPI’s van samenwerking
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√
√

√

A,B
C
C
A,B,C
A

√

B

√
√
√
√

A,B,C
A,B
A
D
C
A,C
C
A,C
C
A
D

√
√

√
√
√

D
B

4.3 Resumé
In de hoofdstukken twee en drie zijn
kenmerken van samenwerking en
kenmerken van DBFMO benoemd. In
hoofdstuk wordt een link gelegd tussen
theorieën die zijn benoemd namens
kenmerken van samenwerking en DBFMO.

de
de
dit
de
de

Het partnering model en het DBFMO-proces
wordt op de volgende manier samengevoegd:
Samenwerking wordt binnen DBFMO-kaders
gevormd door drivers (projectdoelstellingen &
motieven
van
opdrachtgever
en
opdrachtnemer), facilitators (team- en
organisatierandvoorwaarden) en components
(het
proces,
de
overeenkomst,
teamsamenstelling en teamwerking) die tot
uitkomsten van samenwerking leiden.
De drie elementen van samenwerking (de
gewenste,
verwachte
en werkelijke
samenwerking) kunnen worden gekoppeld
aan het DBFMO-proces en de rol van de
opdrachtgever en opdrachtnemer. De
overeenkomst in een samenwerking behelst
zowel expliciete als impliciete afspraken. Welke
leiden tot verwachtingen richting de werkelijke
samenwerking.

H4. SAMENWERKING IN DBFMO

Om de samenwerking tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer te meten in DBFMOprojecten wordt gebruik gemaakt van kritieke
prestatie indicatoren (KPI’s). KPI’s worden
gebruikt om een organisatie te helpen de
voortgang van organisatie doelen te definiëren
en te meten. Ze zijn kwantitatief en worden
uitgedrukt in een getal die wordt gerelateerd
aan een norm of target. Ze moeten worden
geformuleerd via de SMART-methode, om te
bepalen wanneer de indicator is behaald.

letter

A
B
C
D

Onderzoek (O)

Laan, Noorderhaven, Voordijk, &
Dewulf (2009)
Vrijhoef, Kuhlmann, & et al. (2013)
Loo (2012)
Belbin (1988)

Tabel 11: Onderzoek vermelding

De KPI’s van samenwerking hebben
bijpassende sub-variabelen. Deze worden
weergeven in tabel 10. De ‘E’ staat voor expert
interviews. Wanneer hier een √ gemarkeerd
staat, is deze sub-variabele genoemd tijdens de
interviews. Hetzelfde geldt voor de
onderzoeken (O) over meetsystemen naar
samenwerking in de bouwsector, resultaten
van evaluaties van voorgaande DBFMOprojecten en succesfactoren van teamwerk. De
letters verwijzen naar het onderzoek waarin de
sub-variabele is benoemd, zie tabel 11.
Met behulp van de benoemde KPI’s en de
bijpassende sub-variabelen wordt de
samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer in DBFMO-projecten gemeten
in het veldonderzoek.
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H5.
VELDONDERZOEK

Vanuit de onderzoeksvragen wordt in dit onderzoek gezocht naar verbetermogelijkheden van de samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer in DBFMO-projecten. In deze zoektocht zijn data nodig over hoe men de samenwerking tussen de opdrachtgever en
opdrachtnemer waardeert. Omdat er momenteel geen data set beschikbaar is over de waardering van de samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer in DBFMO-projecten, moet deze zelf worden gecreëerd/ geïnventariseerd vanuit ervaringen in het veld. Daarom wordt een
veldonderzoek toegepast.

5.1 Opzet veldonderzoek
In dit onderzoek is gekozen voor een kwalitatief
veldonderzoek. In de opzet van het
veldonderzoek wordt gekeken naar de
operationalisatie van de KPI’s naar de enquête,
de selectie van de steekproef uit de populatie
en naar de dataverzameling.

Enquête
Voor de dataverzameling van het
veldonderzoek wordt gebruik gemaakt van een
digitale enquête, die naar vooraf geselecteerde
deelnemers van geselecteerde DBFMOprojecten worden gestuurd. Deze is weergeven

in bijlage B. De deelnemers van de enquête
worden bevraagd over; persoonlijke ambities
van samenwerking, gevormde verwachtingen
gedurende de vorming van de overeenkomst
en hoe zij de huidige samenwerking
beoordelen, gebaseerd op figuur 16. De
deelnemer wordt gevraagd de enquête vanuit
de eigen rol in het project in te vullen.
De kans op sociaal wenselijk gedrag door
deelnemers is aanwezig, omdat het onderzoek
betrekking heeft op een begrip wat een
positieve lading draagt. Zo kunnen deelnemers

OPDRACHTGEVER

OPDRACHTNEMER

Gewenste samenwerking

Gewenste samenwerking

Persoonlijk kader
Vormgegeven in persoonlijke ambitie

OPDRACHTGEVER
Verwachte
samenwerking

OPDRACHTNEMER
Verwachte
samenwerking
Vormgegeven in overeenkomst

OPDRACHTGEVER
+
OPDRACHTNEMER
Werkelijke
samenwerking

Vormgegeven in de uitkomst

Projectkader

aangeven dat zij kenmerken van
samenwerking toepassen, terwijl ze dit niet of
nauwelijks doen. Dit komt bijvoorbeeld voor
wanneer samenwerking gewenst wordt vanuit
de werkgever. Wanneer vragen face-to-face
worden gesteld, kan de interviewer de
deelnemer onbewust beïnvloeden tijdens het
gesprek. Door de data via een enquête te
verzamelen wordt deze kans verkleind (Baarda,
De Goede, & Teunissen, 2005). Het is belangrijk
voor het onderzoek dat de achterliggende
motieven van de waarderingen van variabelen
wordt achterhaald. Daarom wordt hiernaar
gevraagd in open vragen. Een beperking van de
dataverzameling via een enquête is dat niet
kan worden doorgevraagd. Daarom wordt aan
het eind van de enquête gevraagd of de
deelnemers open staan voor een
telefoongesprek wanneer dit nodig blijkt.
Het processchema wat is weergeven figuur 16
wordt gebruikt voor de opzet van de enquête.
De enquête bevat drie blokken van vragen,
namelijk de elementen van samenwerking, de
projectdoelstellingen en een aantal algemene
kenmerken over de persoon en het project
gevraagd.

Operationalisatie
De kenmerken van samenwerking in DBFMO
die zijn gevonden worden geoperationaliseerd,
zodat zij in de enquête kunnen worden
toegepast. Dit zijn de elementen van
samenwerking (gewenst, verwacht en
werkelijk), die worden gemeten via de KPI’s van
samenwerking. De wijze waarop deze
elementen worden gemeten wordt toegelicht,
evenals de opzet voor de meting van de

Figuur 16: Partnering model met rol opdrachtgever en opdrachtnemer
H5. VELDONDERZOEK
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projectdoelstellingen in het DBFMO-project.

Meting gewenste samenwerking
Het doel van de vragen over de
gewenste samenwerking, is om de
meest belangrijke KPI’s in een
samenwerking te identificeren. Deze kennis
wordt toegepast in de aandachtspunten en
toepassingen van de aandachtspunten voor
een verbeterde samenwerking.

Variabele
(KPI’s)
Vertrouwen

De deelnemer wordt verteld dat bij deze
vragen om een algemene persoonlijke mening
wordt gevraagd, ongerelateerd aan een
project. Om KPI’s en sub-variabelen de
waarderen naar belangrijkheid in een
samenwerking, wordt een keuze afgedwongen
bij de deelnemer. Dit wordt gedaan vanwege
de kans op wenselijk gedrag. Zo kan de
deelnemer niet aangeven dat alle KPI’s en subvariabelen (even) belangrijk zijn.

De sub-variabelen van de KPI’s worden
vertaald in stellingen. Zowel de sub-variabelen
als de KPI’s worden door de deelnemer
beoordeeld en leiden tot een score van meest
belangrijke sub-variabele naar minst
belangrijke sub-variabele. Dit wordt gedaan
door de waardering van de sub-variabele door
een respondent te vermenigvuldigen met de
waardering van de bijbehorende KPI en
vervolgens het gemiddelde te nemen van deze
scores over de gehele respondentengroep.

Subvariabele

Meetniveau

Item

Formulering

Index

Wederzijds
vertrouwen

Ordinaal

Rangschi
kking
(1 tot 3)

“Ik vind dat de
opdrachtgever en
opdrachtnemer
elkaar wederzijds
moeten vertrouwen.”

Beoordeling meest belangrijk in samenwerking
Gesloten vraag, Rangschikking
Codering:
1 = meest belangrijk
2 = minder belangrijk
3 = minst belangrijk

Tabel 12: Voorbeeld operationalisatie gewenste samenwerking

Variabele
(KPI’s)
Betrokkenheid

Subvariabele

Meetniveau

Item

Formulering

Index

Loyaliteit

Nominaal

Gesloten
vraag

Betrokken bij
realisatie
projectdoelstellingen

Nominaal

Open
vraag

Betrokken bij
realisatie
projectdoelstellingen

Beoordeling aanwezig in overeenkomst van
samenwerking.
Gesloten vraag, Keuze uit antwoordmogelijkheden
Codering:
1 = Ja, in het Ambitiedocument (Expliciet)
2 = Ja, in de Selectieleidraad (Expliciet)
3 = Ja, in de Gunningsleidraad (Expliciet)
4 = Ja, in het DBFMO-contract (Expliciet)
5 = Ja, in het BOM-mechanisme (Expliciet)
6 = Ja, in de Inschrijving (Expliciet)
7 = Ja, mondeling besproken (Impliciet)
8 = Nee, niet aan de orde geweest
9 = Weet ik niet
Wijze waarop is weergeven in documenten uit
overeenkomst.
Open vraag

Tabel 13: Voorbeeld operationalisatie verwachte samenwerking
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Hierdoor worden scores gevormd die leiden tot
een rangschikking van de meest en minst
belangrijke sub-variabelen en KPI’s. Een
voorbeeld van de operationalisatie van de
gewenste samenwerking is weergeven in tabel
12, de gehele operationalisatie is te vinden in
bijlage B.
Meting verwachte
samenwerking
Het doel van de vragen over de
Variabele
(KPI’s)
Onderlinge
waardering

verwachte samenwerking is een overzicht te
krijgen, hoe afspraken over samenwerking zijn
opgenomen in de overeenkomst. Deze vragen
zijn daarom gerelateerd aan een project. De
deelnemers wordt gevraagd naar afspraken die
zijn uitgesproken, dit wordt impliciet genoemd,
en de afspraken die zijn vastgelegd in
documenten van de overeenkomst. Dit wordt
expliciet genoemd.
De sub-variabelen van de KPI’s van
samenwerking worden gebruikt om de

afspraken over samenwerking te meten. De
deelnemers wordt gevraagd aan te geven of de
sub-variabelen expliciet, impliciet of geen
onderdeel zijn van de overeenkomst. Als
laatste keuzemogelijkheid kan men ‘weet ik
niet’ invullen.
Wanneer een sub-variabele expliciet wordt
benoemd in de overeenkomst, worden een
tweetal aanvullende vragen gesteld. Enerzijds
wordt gevraagd in welk document van de
overeenkomst dit wordt benoemd. Waarbij

Sub-variabele

Meetniveau

Item

Formulering

Index

Respect

Ordinaal

Likert 7puntsschaal

“De OG respecteert en
waardeert de inbreng van
de ON”

Ordinaal

Likert 7puntsschaal

“De ON respecteert en
waardeert de inbreng van
de OG”

Beoordeling geheel mee eens tot
geheel mee oneens en tevredenheid
over antwoord.
Gesloten vraag, Keuze uit
antwoordmogelijkheden
Codering:
1 = Geheel mee oneens
2 = Grotendeels mee oneens
3 = Deels mee oneens
4 = Neutraal
5 = Deels mee eens
6 = Grotendeels mee eens
7 = Geheel mee eens

Waardering
onderlinge
waardering

Ordinaal

10puntsschaal

Hoe waardeert u de
onderlinge waardering in
de samenwerking tussen
opdrachtgever en
opdrachtnemer?

Verbeter
mogelijkheid

Nominaal

Open vraag

Hoe kan de onderlinge
waardering tussen
opdrachtgever en
opdrachtnemer worden
verbeterd?

Beoordeling waardering in
samenwerking.
Gesloten vraag, keuze uit
antwoordmogelijkheden
1 = Zeer slecht
…
10 = Zeer goed
Wijze waarop waardering kan
verbeteren.
Open vraag

Tabel 14: Voorbeeld operationalisatie werkelijke samenwerking
H5. VELDONDERZOEK
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men kan kiezen uit de volgende stukken van
een DBFMO-project; het ambitiedocument, de
aanbesteding leidraad (selectie of gunning), het
DBFMO-contract, het BOM-mechanisme of in
de inschrijving van de opdrachtnemer. Tevens
wordt op het moment dat een sub-variabele
expliciet in de overeenkomst staat, gevraagd
hoe deze is benoemd in een open vraag.
Hiervoor wordt een exacte copy vanuit de
documenten gevraagd (wanneer mogelijk) of
anders een omschrijving vanuit het geheugen.
Een voorbeeld van de operationalisatie van de
verwachte samenwerking is weergeven in
tabel 13, de gehele operationalisatie is te
vinden in bijlage B.
Meting werkelijke samenwerking
Het doel van de vragen over de
werkelijke samenwerking is inzicht te
krijgen over welke projecten het beste en het
minste worden gewaardeerd op de huidige
samenwerking. Vanuit dit inzicht worden
conclusies getrokken over projecten die hoger
en lager worden gewaardeerd. Dit leidt tot
aanbevelingen over wat men wel (en niet)
moet doen om de samenwerking tussen de
opdrachtgever en opdrachtnemer in DBFMOprojecten te verbeteren.

De werkelijke samenwerking wordt per project
gemeten via een waardering van de KPI’s en
sub-variabelen door de deelnemer. De subvariabelen worden omgezet naar stellingen die
worden beoordeeld door middel van een Likert
7puntsschaal. Deze vraagstelling meet in
hoeverre een sub-variabele aanwezig is in de
huidige samenwerking tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer. Door middel van de Likert
schaal kan men de aanwezigheid van de sub72

variabelen waarderen van ‘geheel mee
oneens’ tot ‘geheel mee eens’ en zo een
ordinale input leveren voor de waardering van
een variabele. Naast de 7puntsschaal bestaan
ook 3-, 5- en 6puntsschalen van Likert. De
7puntschaal wordt gebruikt omdat er een kans
bestaat dat sociaal wenselijke antwoorden
worden gegeven en door deze methode meer
variatie in de (grotendeels positief
beoordeelde) data zullen verschijnen. De KPI’s
worden gemeten aan de hand van een 10
puntschaal, waarbij een 1 de laagste waarde en
10 de hoogste waarde vertegenwoordigd. De
afwisseling van schalen is bewust gekozen,
omdat men hierdoor moet schakelen en meer
alert blijft bij het invullen van de vragen.
Afsluitend wordt gekeken naar de mogelijkheid
om de waardering van de KPI’s te verhogen,
volgens de deelnemers. Dit wordt gedaan
middels een open vraag. Een voorbeeld van de
operationalisatie
van
de
werkelijke
samenwerking is weergeven in tabel 14, de
gehele operationalisatie is te vinden in bijlage B.
De stellingen van de sub-variabelen kennen
afkortingen voor de opdrachtgever (OG) en de
opdrachtnemer (ON). Dit is gedaan vanwege
de herkenbaarheid tussen de twee partijen,
omdat ‘opdrachtgever’ en ‘opdrachtnemer‘
kunnen worden verward bij een vluchtige blik.
Dit is minder het geval bij OG en ON.
Meting projectdoelstellingen
De
vragen
over
de
projectdoelstellingen geven inzicht in
de doelen die zijn opgesteld, hoe tevreden
men over de formulering was, hoe de
opdrachtnemer op deze projectdoelstellingen

heeft gereageerd en hoe tevreden men is over
de realisatie van de doelstellingen. Vanuit deze
kennis kan worden gekeken naar de relatie
tussen de tevredenheid over de
projectdoelstellingen en de samenwerking
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De
operationalisatie van de projectdoelstellingen
zijn weergeven in bijlage B.

Steekproef selectie
Binnen het veldonderzoek worden deelnemers
voor de enquête geselecteerd. Voorafgaand
worden DBFMO-projecten geselecteerd die
voldoen aan de populatie van het onderzoek.
Hierom wordt een tweedelige steekproef
selectie gemaakt, de projectselectie en de
deelnemersselectie. Beide worden besproken.
Projectselectie
De populatie van dit onderzoek bestaat uit
DBFMO-projecten die momenteel in de
realisatiefase of in de exploitatiefase zitten. Dit
zijn twaalf projecten, weergeven in tabel 15.
Voor de selectie van de steekproef is
geprobeerd een diverse groep van DBFMOprojecten te selecteren, met verschillende
opdrachtgevers, verschillende (initiatiefnemers
van de) opdrachtnemers en een verschil de
waardering van de samenwerking tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit laatste is
gevonden door informele gesprekken binnen
de Rijksgebouwendienst. Als laatste is
geambieerd om de meest recente projecten in
het onderzoek te includeren. De eerste
projecten, het Montaigne Lyceum en het
Ministerie van Financiën, zijn uitgebreid
geëvalueerd en deze kennis is gebruikt in latere
DBFMO-projecten (Buwalda, 2006). Zo zou in

de meest recente projecten kennis uit
voorgaande projecten zijn geïntegreerd
waardoor deze ‘beter’ zouden kunnen
verlopen. Dit wordt onderzocht in het
veldonderzoek.
De steekproef is weergeven in tabel 15 met
een blauwe achtergrondkleur. Meer informatie
over de geselecteerde cases wordt
omschreven in paragraaf 5.2.
Deelnemersselectie
Binnen de geselecteerde projecten zijn 6 tot 8
deelnemers geselecteerd voor de enquête. Zij
vertegenwoordigen drie tot vier deelnemers
namens de opdrachtgever en drie tot vier
deelnemers namens de opdrachtnemer, om
een evenwichtige input te genereren per
project.
Binnen de selectie is een nadruk gelegd op
deelnemers die onderdeel zijn van de huidige
samenwerking tussen opdrachtgever en
#

opdrachtnemer in het project. Tevens zijn
deelnemers geselecteerd die geen deel
uitmaken van de huidige samenwerking, maar
een rol hebben gespeeld in gedurende
gunningsfase. Dit is gedaan om voldoende
inzicht te krijgen over hoe het proces van het
project is verlopen en welke afspraken zijn
gemaakt (expliciet en impliciet).
Het aantal deelnemers in het onderzoek is
beperkt omdat de deelnemers geïncludeerd in
de selectie, functioneren binnen het
management en directie niveau van de
projecten. Zij hebben het overzicht en
daadkracht om veranderingen door te voeren
binnen het project. Dit aantal mensen is relatief
klein binnen een project, zeker in relatie met de
beperking tot de personen die in de huidige
samenwerking werken. Vanwege de functie
van de deelnemers van de enquête kunnen
vaktermen in de enquête worden gebruikt.

Naam

Locatie

1

Jaar
Opl.
2006
2008
2010

Kosten

Den Haag
Den Haag
Doetinchem

Huidige
Fase
Exploitatie
Exploitatie
Exploitatie

Opdrachtgever

27 mil.
173 mil.
26 mil.

Contr.
duur
30 jr
25 jr
15 jr

Montaigne Lyceum
Ministerie van Financiën
Belastingdienst

2
-

2010
2011
2012
2012

Rotterdam
Groningen
Utrecht
Parkstad

2012

Detentiecentrum
DUO & Belastingdienst
Kromhout Kazerne
Zorgacademie Parkstad
Limburg
Justitieel Complex

Exploitatie
Exploitatie
Exploitatie
Exploitatie

80 mil.
100 mil.
300 mil.
-

25 jr
20 jr
25 jr
-

Schiphol

Exploitatie

-

25 jr

Eindhoven
Soesterberg
Den Haag
Zaanstad

Exploitatie
Realisatie
Realisatie
Realisatie

50 mil.
106 mil.
-

30 jr
25 jr
30 jr
25 jr

RGD
RGD
Defensie
Zorgacademie
Parkstad Limburg
RGD / Min. van
Justitie
Gem. Eindhoven
RGD / Defensie
RGD
RGD

3
4
5
-

2013
2014
2015
2015

Internationale School
Nationaal Militair Museum
Hoge raad der Nederlanden
Penitentiaire Inrichting

Gem. Den Haag
RGD
RGD

Initiatiefnemer
opdrachtnemer
Strukton
Strukton
Facilicom
Ballast Nedam
Strukton
Ballast Nedam
Vebego
BAM
Strukton
Heijmans
BAM
Ballast Nedam

Tabel 15: Projectselectie
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5.2 Data verwerking
De data die worden gegenereerd door de
enquête worden verzameld en verwerkt
alvorens een analyse mogelijk is. Hiervoor
wordt gebruik gemaakt van analyseplan en
wordt de data voorbereid voor de analyse.
Beide aspecten worden besproken.

Analyseplan
Binnen het onderzoek wordt een verband
gezien tussen de variabelen in figuur 17. De
verwachte samenwerking heeft invloed op de
werkelijke samenwerking. De beoordeling van
de werkelijke samenwerking wordt beïnvloed
door de persoonlijke ambities (gewenste
samenwerking) van de deelnemers.
Vervolgens heeft de werkelijke samenwerking
invloed op de tevredenheid over de realisatie
van de projectdoestellingen. In de analyse
worden de bovenbeschreven verbanden
onderzocht, evenals de project- en
teamkenmerken van het project, de
verschillende
antwoorden
van
de
opdrachtgever en de opdrachtnemer en de
verschillen en overeenkomsten tussen de
verschillende projecten.

De data worden verwerkt in een ontworpen
Excel template die het analyseplan volgt. Dit
bestand verwerkt de data automatisch tot
tabellen en grafieken die de analyse
ondersteunen. Bij de uitkomst van analyses
worden de kwalitatieve responsen van de
deelnemers uit open vragen gebruikt, om een
verklaring te geven over de analyse.

Data voorbereiding
In de data voorbereiding wordt een overzicht
gegeven over een aantal stappen die de data
zijn doorgaan, alvorens de analyse wordt
gestart. Dit zijn controles van de respons van de
deelnemers, een controle op fouten,
ontbrekende waarden en spreiding en de
hercodering van data. Deze voorbereidingen
van de data worden besproken.

onvolledig beeld kan ontstaan. Hierbij wordt
rekening gehouden in de analyse van de
projecten.
Controle op fouten, ontbrekende
waarden en spreiding
Bij de controle op fouten, ontbrekende
waarden en spreiding wordt gezocht naar
waarden die de analyse verstoren. Als
voorbeeld hebben drie deelnemers de
enquête tweemaal ingevuld. Eenmaal is de
enquête onderbroken, waarna zij de
persoonlijke code om verder te gaan zijn
verloren. De data die in de eerste respons
worden verzameld is incompleet en wordt
verwijderd.

Vijf deelnemers hebben de enquête
gedeeltelijk ingevuld. Bij deze data wordt de
afweging gemaakt om de incomplete data te
Respons van de deelnemers
Van de 40 verstuurde enquêtes, worden deze behouden als deze van toegevoegde waarde
door 30 deelnemers in zijn geheel ingevuld. Vijf zijn voor het onderzoek. Als voorbeeld heeft
deelnemers hebben de enquête gedeeltelijk één deelnemer alleen persoonskenmerken
ingevuld en vijf andere deelnemers hebben de ingevuld. Deze data wordt verwijderd van de
dataset. Een ander voorbeeld is dat een
enquête niet ingevuld.
deelnemer alle open vragen heeft
Voor de analyse wordt geprobeerd een overgeslagen of beantwoordt met willekeurige
respons per project te krijgen die wordt lettercombinaties. Over deze data wordt
vertegenwoordigd
vanuit
zowel
de besloten alleen de multiple-choice antwoorden
opdrachtgever als vanuit de opdrachtnemer. in de analyse te gebruiken. Deze controle heeft
Persoonlijke ambitie
Bij één projecten heeft geen van de geresulteerd dat van de vijf deelnemers die de
deelnemers aan de opdrachtnemende zijde enquête gedeeltelijk hebben ingevuld, twee
van het project gereageerd, waardoor een responsen worden verwijderd en drie
responsen worden meegenomen in
Tevredenheid
het onderzoek.
Verwachte
Werkelijke
realisatie
samenwerking
samenwerking
projectdoelstelling

Figuur 17: Verband tussen variabelen
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5.3 Analyse projecten
In de data voorbereiding worden de
antwoorden van de open vragen
gecontroleerd op afwijkende antwoorden of
waar ‘weet ik niet’ is ingevuld. Bij deze
antwoorden wordt de afweging gemaakt of zij
een toegevoegde waarde leveren in de
analyse. Als voorbeeld hebben zeven personen
aangegeven geen weet te hebben van de
projectdoelstellingen van het project. Daarom
kunnen zij ook geen betrouwbare waardering
geven aan de formulering van de
projectdoelstellingen, de wijze waarop de
opdrachtgever hierop heeft geantwoord en de
tevredenheid van de realisatie van de
projectdoelstellingen. Deze waarden worden
daarom uit de dataset verwijderd, zodat zij
geen verstoring in de analyse kunnen vormen.
De spreiding van de respons is voldoende
verspreid binnen de enquête. Geen van de
vragen zijn door alle deelnemers hetzelfde
beantwoordt. Tevens wordt elk project
gecontroleerd op de spreiding van de respons.
Hierin wordt vaker hetzelfde antwoord
gegeven, maar niet door alle respondenten. In
sommige gevallen kan een kleine spreiding een
goed teken zijn, bijvoorbeeld wanneer
meerdere respondenten aangeven dat een
sub-variabele in het DBFMO-contract wordt
benoemd. Hoe meer respondenten dit hebben

aangegeven, hoe waarschijnlijker het is dat
deze sub-variabele werkelijk wordt vernoemd
in dit document.
Hercodering
Ondanks het kwalitatieve onderzoek hebben
twee onderdelen van de enquête een
hercodering in de dataset nodig. De eerste
hercodering
betreft
de
gewenste
samenwerking (de persoonlijke ambitie).
Hierbij zijn de laagste waarden her codeert
naar de hoogste waarden en andersom (vb. 1 =
3 en 3 = 1). Dit is gedaan om de scores van de
sub-variabelen en KPI’s te kunnen verwerken
naar een algemeen overzicht over de
belangrijkste KPI’s en sub-variabelen. Na de
hercodering is het mogelijk om de hoogste
score te koppelen aan de meest belangrijke
sub-variabele namens de respondenten.
De tweede hercodering betreft de verwachte
samenwerking.
Bij
de
verwachte
samenwerking is een antwoord mogelijkheid
weergeven met cijfer ‘0’. Deze waarde wordt
door Excel hetzelfde gezien als een lege cel. Dit
leidt dat deze analyse voor deze waarden niet
kan worden uitgevoerd. Vandaar dat alle cellen
waar de waarde ‘0’ wordt weergeven
handmatig zijn omgezet naar waarde ‘9’.

Voorbereidingsfase
… (Datum start fase)
Voorbeeldfunctie
Voorbeeldfunctie
Voorbeeldfunctie

Vanuit het analyseplan en de voorbereidde
dataset wordt de analyse gestart. In deze
paragraaf worden de geselecteerde DBFMOprojecten geanalyseerd. In de volgende
paragraaf wordt de analyse van deze projecten
onderling vergeleken. Allereerst worden de
projecten die zijn geanalyseerd meer
uitgebreid omschreven. Hierdoor wordt een
beeld gevormd over wat de projecten
inhouden en welke respondenten onderdeel
zijn geweest van het onderzoek.

Omschrijving projecten
Per project is een korte omschrijving
weergeven met de omvang van het project en
de inhoud van de opgave. In een figuur wordt
een tijdbalk aangegeven van wanneer fasen
van het project zijn gestart en hoe lang de
exploitatie fase duurt, als voorbeeld zie figuur
18. In het figuur wordt tevens aangegeven
welke functie de respondenten hebben
bekleed in het project en in welke fasen zij
betrokken zijn.

Selectie

Gunningfase

Realisatiefase

…

…

…

(Betrokkenheid van voorbereiding t/m exploitatiefase)

Exploitatiefase
…

... jr.
(Lengte contractduur)
Huidig moment van project

(Betrokkenheid van voorbereiding tot gunning)
(Betrokkenheid van selectie tot huidig moment)

Figuur 18: Voorbeeld figuur voor uitleg geselecteerde projecten
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Belastingdienst in Doetinchem
Met het kantoorgebouw van de
Belastingdienst Doetinchem met 7.500m2
vloeroppervlak concentreert de Belastingdienst
haar huisvesting in De Graafschap. Het kantoor
past
in
het
herontwikkelingsplan
Hamburgerbroek
van
de
Voorbereidingsfase
2005

Gemeente Doetinchem. Het project voor ziet
460 medewerkers in 350 flex-werkplekken plus
120 parkeerplaatsen. Belangrijk element is dat
de
flexibele,
niet-persoonsgebonden
werkplekken een taakgerichte indeling van de
werkvloer mogelijk maken.

Selectie

Gunningfase

Realisatiefase

Exploitatiefase

2007

2008

2009

2010

15 jr.

Procesmanager
Aanspreekpunt gebruiker
Contractmanager
Gebruiker
Manager gebruiker
Contractmanager

DUO & Belastingdienst in Groningen
Op de Kempkensberg in Groningen is een
gezamenlijk kantoorgebouw gerealiseerd voor
de Dienst Uitvoering Onderwijs (voorheen
Informatie Beheer Groep) en de
Belastingdienst.. Het rijkskantoor van
47.000m2 bruto vloeroppervlak en 2500
werkplekken moet een landmark voor de stad
Groningen zijn. Bij het gebouw hoort een
Voorbereidingsfase

Selectie

Gunningfase

Jan 2005

Sept 2006

Aug 2007

Procesmanager
Projectmedewerker
Projectmedewerker
Projectdirecteur
Exploitatiemanager
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ondergrondse parkeergarage met 675
parkeerplekken met daarop een stadstuin van
bijna 1 hectare met waterpartij en een
multifunctioneel paviljoen met commerciële
functies. Duurzaamheid speelt bij dit project
een belangrijke rol en is integraal in het
ontwerp opgenomen. Het gebouw is op
termijn te hergebruiken voor woningbouw.
Realisatiefase
Nov 2008

Exploitatiefase
Mrt 2011

20 jr.

Justitieel Complex in Schiphol
Bij de luchthaven is een groot complex van
34.000 vierkante meter met een
detentiecentrum met 580 plaatsen,
zittingszalen voor een rechtbank, een
aanmeldcentrum voor asielzoekers en
kantoren voor het Openbaar Ministerie (OM)
gerealiseerd. Daarnaast zijn een aantal functies
van de Marechaussee in het complex
Voorbereidingsfase
onbekend

ondergebracht en bestaat er een
terugkeercentrum voor uitgeprocedeerde
asielzoekers. Het justitieel complex bij Schiphol
is een van de twee pps-gevangenissen in
Nederland, waarbij actiegroepen betrokken
bouwers en architecten bedreigen. Daarom
heerst absolute radiostilte rond het project.

Selectie

Gunningfase

Realisatiefase

Exploitatiefase

onbekend

onbekend

onbekend

2012

25 jr.

Contractbeheerder
Contractmanager
Assetmanager
Procesmanager
Hoofd facility manager
Projectdirecteur

Internationale School in Eindhoven
Het project voorziet in de renovatie van een
zestal cultuurhistorische panden (10.000m2) en
de nieuwbouw van 4 bovengrondse en 1
ondergronds gebouwen (9.300m2). De
bebouwing zal fungeren als de Campus
Internationale School Eindhoven voor zowel
het primair- als voorgezet onderwijs binnen de
internationale school Eindhoven. Daarnaast
Voorbereidingsfase

Selectie

Gunningfase

Okt 2009

Feb 2010

Jun 2010

zullen op het kazerneterrein kinderdagopvang,
BSO, sport-, vergader-, restaurant-, en
onderwijs ondersteunende kantoor faciliteiten
worden gerealiseerd. In totaal worden er 300
parkeerplaatsen gerealiseerd. Het wordt een
school voor 1.150 leerlingen met de flexibiliteit
er in de toekomst meer te huisvesten.
Realisatiefase
Jan 2012

Exploitatiefase
Sept 2013

30 jr.

Projectdirecteur
Manager technisch team
Contractmanager
Design manager
SPC manager
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Nationaal Militair Museum in
Soesterberg
Aan de noordzijde van de voormalige vliegbasis
Soesterberg zal het nieuwe museum van
Defensie worden gevestigd. Het nieuwe
museum wordt, inclusief ateliers en depot ter
grootte van circa 50.000 m2, gerealiseerd op
een kavel van ongeveer 45 ha op het gedeelte
van de vliegbasis dat nog in handen blijft van
Voorbereidingsfase
??

Defensie. Er zal gedeeltelijk gebruik worden
gemaakt van de bestaande infrastructuur. De
locatie grenst aan de voormalige start- en
landingsbaan. Gezien de bijzondere ligging van
het gebied in het Hart van de Heuvelrug zal
nadrukkelijk aandacht worden besteed aan
behoud en ontwikkeling van natuurwaarden.
Tevens zal duurzaamheid één van de aspecten
zijn die een rol speelt in het project.

Selectie

Gunningfase

Realisatiefase

??

Jan 2011

Jan 2013

Exploitatiefase

30 jr.

Sept 2014

Procesmanager
Procesmanager
Projectmanager
Projectleider
SPC Projectdirecteur
Tendermanager

Opzet analyse projecten
De analyse van de projecten is opgezet vanuit
het analyseplan. Vanwege omstandigheden bij
enkele van de projecten, wordt analyse van de
projecten geanonimiseerd. In de analyse wordt
gesproken over project A, B, C, D en E. Deze
namen representeren de projecten, die in
willekeurige volgorde zijn vernoemd.

Tijdens de project analyse worden de
respondenten, de projectdoelstellingen, de
gewenste
samenwerking
(persoonlijke
ambitie), de verwachte samenwerking, de
werkelijke samenwerking en een reflectie op
het project onderzocht.
De respondenten geven antwoord vanuit een
opdrachtgevend
of
opdrachtnemend
perspectief. Deze rollen worden weergeven
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met de bovenste symbolen in het tekstvlak,
een symbool van een figuur met een
vraagteken voor de vragende zijde (de
opdrachtgever) en een symbool van een figuur
met een moersleutel voor de leverende zijde
(de opdrachtnemer).
In de persoonlijke ambitie wordt gesproken
over de meest en minst belangrijk KPI volgens
de respondenten. Hierbij wordt een score van
de KPI weergeven. Deze score is een optelsom
van de scores van de bijbehorende subvariabelen. Hoe hoger deze score (maximaal 90
punten), hoe belangrijker de respondenten
deze KPI waarderen in een samenwerking. De
meest en minst belangrijke KPI’s worden in de
tabel weergeven met een + en -.
De verwachte samenwerking laat zien of de

KPI’s expliciet, impliciet of geen onderdeel zijn
van de overeenkomst. Dit wordt weergeven
met de symbolen in het tekstvlak. Expliciet
wordt weergeven met een symbool van
geschreven bladzijdes, impliciet met een
Vertegenwoordiging vanuit partij:

Opdrachtgever Opdrachtnemer
Onderdeel van overeenkomst:

Expliciet

Impliciet

Niet in
overeenkomst

symbool van twee figuren met
gespreksballonnen en niet in de
overeenkomst met een symbool van een
kruis.
In de werkelijke samenwerking worden de
stellingen weergeven waarover men het
meest positief, het meest negatief en het
meest oneens was. Dit wordt respectievelijk
weergeven met een +, een - en een ≠.
Afsluitend wordt een weergave gemaakt van
de verwachte, werkelijke samenwerking en de
waardering voor de realisatie van de
projectdoelstellingen. Het gemiddelde van de
opdrachtgever en de opdrachtnemer worden
ongewogen samengenomen voor een
algeheel gemiddelde voor het project. Dit
wordt: ‘GEM’ genoemd.

Analyse per project
Alle projecten worden kort besproken, een
uitgebreide analyse per project is te vinden in
bijlage D.
Project A
Voor dit project hebben 7 respondenten de
enquête ingevuld. Drie van hen
vertegenwoordigen de opdrachtnemer en vier
de opdrachtnemer.
De gewenste samenwerking heeft geleid tot
een indicatieve ranglijst van de meest
belangrijke KPI’s in een samenwerking. De KPI
Vertrouwen wordt door deze respondenten als
meest belangrijk en de KPI Team-functionaliteit
wordt als minst belangrijk gezien.
De verwachte samenwerking wordt gemiddeld
gewaardeerd met een 6,8. Hierin worden twee

A

Gewenste
Verwachte
samenwerking samenwerking

7 respondenten

#

Score

Vertrouwen

1

62,0

Betrokkenheid

5

40,0

Onderlinge
waardering

4

Gemeenschappelijk
belang

3 resp.

4 resp.

Werkelijke
samenwerking
GEM

+

Expliciet

5,0

6,0

5,5

Expliciet

6,3

7,0

6,7

44,3

Impliciet

6,3

6,5

6,4

2

53,7

Impliciet

4,7

5,5

5,1

Communicatie

3

51,3

Impliciet

7,0

5,5

6,3

Team-functionaliteit

6

27,5

Impliciet

7,3

7,3

7,2

Figuur 19: Kenmerken van project A

-

KPI’s expliciet en vier KPI’s impliciet vernoemd
in de overeenkomst. De KPI’s die expliciet in de
overeenkomst staan, worden beide in het
DBFMO-contract vernoemd.
De werkelijke samenwerking wordt gemiddeld
gewaardeerd met een 6,1. De KPI Teamfunctionaliteit wordt het hoogste en de KPI
Gemeenschappelijk belang
het laagste gewaardeerd.
Over de KPI Communicatie
zijn de opdrachtgever en
opdrachtnemer het meest
oneens. In de werkelijke
samenwerking zijn de
projectteams van de
opdrachtgever en de
opdrachtnemer

-

≠

+

samengesteld vanuit de beschikbaarheid in de
eigen organisatie en vanuit de kennis en
competenties van personen. Bij de
samenstelling van de teams is de
beschikbaarheid leidend geweest.
De projectdoelstellingen zijn op een hoog
abstractie niveau geformuleerd. Waardoor er

Figuur 20: Kenmerken van project A
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veel vrijheid bestond voor de invulling van de
opdrachtnemer. De respondenten hebben de
formulering van de projectdoelstellingen met
een 6,7 beoordeeld en de invulling van
projectdoelstellingen door de opdrachtnemer
met een 6,1. De realisatie van de
projectdoelstellingen is beoordeeld met een
6,8. Deze beoordeling zou volgens de
respondenten worden verhoogd wanneer er
gedurende het project meer wordt ingezet op
samenwerkingsfactoren en wanneer de
opdrachtnemer meer ‘kracht’ zou hebben/
krijgen om de opdrachtnemer te ontzorgen.

B

6 respondenten

Gewenste
Verwachte
samenwerking samenwerking
#

Score

Vertrouwen

1

67,2

Betrokkenheid

3

52,8

Onderlinge
waardering

4

36,4

3 resp.

3 resp.

GEM

+

Gemeenschappelijk
Reflecterend op het project geven de
2 53,2
belang
respondenten aan dat zij de samenwerking op
een andere manier zouden insteken, wanneer
Communicatie
6 30,8
dit mogelijk zou zijn. Ze zouden vooraf beter
Team-functionaliteit
5 36,0
definiëren wat men van elkaar verwacht, zich
meer verdiepen in de beweegredenen van de Figuur 21: Kenmerken van project B
ander, meer daadkracht aan de
de opdrachtnemer.
projectgroepen geven en meer op de
samenwerking focussen in vergelijking met de De gewenste samenwerking heeft geleid tot
focus op de inhoud. De respondenten hebben een indicatieve ranglijst van de meest
een positieve ontwikkeling in de samenwerking belangrijke KPI’s in een samenwerking. De KPI
gezien in de vorm van een licht herstel in het Vertrouwen door deze respondenten wordt als
vertrouwen. In vergelijking met verwachtingen meest belangrijk en de KPI Communicatie
aan het begin van de betrokkenheid van de wordt als minst belangrijk gezien.
respondenten in het project, vinden zij de
De verwachte samenwerking wordt gemiddeld
werkelijke samenwerking toch teleurstellend.
gewaardeerd met een 6,7. Hierin worden vier
Dit komt door de kloof tussen de
KPI’s expliciet, één KPI impliciet vernoemd en
opdrachtgever en opdrachtnemer, dat men
één KPI niet vernoemd in de overeenkomst.
grenzen blijft opzoeken en dit veel energie kost
Hierin worden de expliciete KPI’s benoemd in
wat de arbeidssatisfactie verlaagd.
het DBFMO-contract en de Inschrijving van de
Project B
opdrachtnemer,
behalve
de
KPI
Voor dit project hebben 6 respondenten de Betrokkenheid. Deze staat alleen omschreven
enquête
ingevuld.
Drie van
hen in het DBFMO-contract.
vertegenwoordigen de opdrachtnemer en drie

-
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Werkelijke
samenwerking

Expliciet

5,3

4,5

4,9

Expliciet

6,0

6,5

6,3

Expliciet

6,0

4,5

5,3

Impliciet

5,0

5,0

5,0

Expliciet

5,3

5,5

5,4

6,7

5,5

6,1

-+
≠

De werkelijke samenwerking wordt gemiddeld
gewaardeerd met een 5,7. De KPI
Betrokkenheid wordt het hoogste en de KPI
Vertrouwen het laagste gewaardeerd. Over de
KPI Onderlinge waardering zijn de
opdrachtgever en opdrachtnemer het meest
oneens. In de werkelijke samenwerking zijn de
projectteams van de opdrachtgever en de
opdrachtnemer samengesteld vanuit de
beschikbaarheid in de eigen organisatie en
vanuit de kennis en competenties van
personen. Bij de samenstelling van de teams
zijn de kennis en competenties van personen
leidend geweest.
De
projectdoelstellingen
zijn
helder
geformuleerd volgens de opdrachtgever en de
opdrachtnemer. De interpretatie en incidenten

in het project maken de doelstellingen af en
toe diffuus. De respondenten hebben de
formulering van de projectdoelstellingen met
een 8,3 beoordeeld en de invulling van
projectdoelstellingen door de opdrachtnemer
met een 7,8. De realisatie van de
projectdoelstellingen is beoordeeld met een
6,8. Deze beoordeling zou volgens de
respondenten worden verhoogd wanneer
het vertrouwen tussen de opdrachtgever en
opdrachtnemer wordt verbeterd en een
meer gelijkwaardige rol tussen deze partijen
wordt gevormd.

C

6 respondenten

Gewenste
Verwachte
samenwerking samenwerking
#

Score

Vertrouwen

3

55,2

Betrokkenheid

1

60,0

Onderlinge
waardering

6

22,4

2 resp.

4 resp.

GEM

+

-

Gemeenschappelijk
Reflecterend op het project geven de
2 56,0
belang
respondenten aan dat zij geen ontwikkeling of
een negatieve trend in de ontwikkeling van de
Communicatie
4 44,8
samenwerking hebben gezien. Het is niet
Team-functionaliteit
5 39,0
duidelijk of men nog eens zou willen
samenwerken zoals het momenteel in het Figuur 23: Kenmerken van project C
project verloopt. Er wordt een uitdaging en
opzichte van de verwachting bij het begin van
mogelijkheid gezien om in de te komen jaren
hun betrokkenheid.
de samenwerking te verbeteren. Daarbij wordt
gezegd dat men liever een meer gelijkwaardige
Project C
relatie zou zien tussen opdrachtnemer en Voor dit project hebben 6 respondenten de
opdrachtgever.
Een
meerderheid
is enquête ingevuld. Twee van hen
teleurgesteld in de huidige samenwerking ten vertegenwoordigen de opdrachtnemer en vier
de opdrachtnemer.

Figuur 22: Kenmerken van project B
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Werkelijke
samenwerking

De gewenste samenwerking
heeft geleid tot een
indicatieve ranglijst van de
meest belangrijke KPI’s in een
samenwerking.
De
KPI
Betrokkenheid wordt door
deze respondenten als meest
belangrijk en de KPI
Onderlinge waardering wordt
als minst belangrijk gezien.

Expliciet

6,0

6,5

6,3

Expliciet

7,0

7,0

7,0

Expliciet

7,0

6,5

6,8

Expliciet

4,0

6,5

5,3

Expliciet

7,0

7,0

7,0

Impliciet

8,0

6,5

7,3

+≠

De verwachte samenwerking wordt gemiddeld
gewaardeerd met een 7,0. Hierin worden vijf
KPI’s expliciet en één KPI impliciet vernoemd in
de overeenkomst. Hierin worden de KPI’s die
expliciet in de overeenkomst staan, in het
DBFMO-contract, het Ambitiedocument van
de opdrachtgever en de Inschrijving van de
opdrachtnemer vernoemd.
De werkelijke samenwerking wordt gemiddeld
gewaardeerd met een 7,3. De KPI Teamfunctionaliteit wordt het hoogste en de KPI
Gemeenschappelijk belang het laagste
gewaardeerd. De KPI Team-functionaliteit is
ook de KPI waarover de opdrachtgever en
opdrachtnemer het meest oneens zijn. De
projectteams van de opdrachtgever en de
opdrachtnemer zijn beide samengesteld vanuit
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de kennis en competenties van personen. De
opdrachtnemer heeft ook de beschikbaarheid
in de eigen organisatie hierin meegenomen. Bij
de samenstelling van de teams zijn de kennis
en competenties van personen leidend
geweest.
De projectdoelstellingen zijn algemeen
geformuleerd en helder volgens de
opdrachtgever en de opdrachtnemer. Een
opmerking die wordt geplaatst is dat de
kwaliteit te veel in specificaties lijkt te zijn
uitgedrukt i.p.v. prestaties. De respondenten
hebben
de
formulering
van
de
projectdoelstellingen met een 7,5 beoordeeld
en de invulling van projectdoelstellingen door
de opdrachtnemer met een 7,0. De realisatie
van de projectdoelstellingen is beoordeeld met
een 8,0. Deze beoordeling zou volgens de
respondenten worden verhoogd wanneer de
relatie tussen de opdrachtgever en
opdrachtnemer verbeterd, men langer met
elkaar samenwerkt en reële verwachtingen
wordt gecreëerd door veel te communiceren.
Reflecterend op het project geven de
respondenten aan dat zij een ontwikkeling in
de
samenwerking hebben

gezien Deze verbetert per maand door elkaar
beter te leren kennen en beter zicht te krijgen
op elkaars standpunten, visie, snelheid van
denken/doen/besluiten. Er is een respondent
die bij het begin van zijn/haar betrokkenheid
een betere samenwerking had verwacht in
vergelijking met hoe het nu verloopt. De
andere personen hadden een samenwerking
gelijk aan de huidige samenwerking verwacht.
De respondenten zouden de samenwerking
meer transparant willen zien, met een duidelijk
gezamenlijk doel. Dit geldt voornamelijk voor
wijzigingen in het werk.
Project D
Voor dit project hebben 7 respondenten de
enquête ingevuld. Zeven van hen
vertegenwoordigen de opdrachtnemer.
Doordat geen van de respondenten vanuit de
opdrachtnemer heeft gereageerd is een
verschilanalyse tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer onmogelijk en kan een scheef
beeld ontstaan in vergelijking met de andere
projecten. In de interpretatie van de analyse zal
hiermee rekening worden gehouden.
De gewenste samenwerking heeft geleid tot
een indicatieve ranglijst van de meest
belangrijke KPI’s in een
samenwerking. De KPI
Vertrouwen wordt door deze
respondenten als meest
belangrijk en de KPI Teamfunctionaliteit als wordt minst
belangrijk gezien.
De verwachte samenwerking
wordt
gemiddeld
gewaardeerd met een 7,7.

Figuur 24: Kenmerken van project C
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Hierin worden twee KPI’s expliciet vernoemd,
drie KPI ‘s impliciet vernoemd en twee KPI’s
niet vernoemd in de overeenkomst. Hierin
worden de KPI’s die expliciet in de
overeenkomst staan, in het DBFMO-contract
vernoemd.
De werkelijke samenwerking wordt gemiddeld
gewaardeerd met een 8,3. De KPI’s
Betrokkenheid en Onderlinge waardering
Team-functionaliteit wordt het hoogste en de
KPI Communicatie het laagste gewaardeerd. Bij
de beoordeling van de werkelijke
samenwerking zijn stellingen gegeven waarop
de respondenten moesten aangeven in
hoeverre zij het eens zijn met de stelling. Bij dit
project hebben de respondenten geen
’negatieve’ antwoorden gegeven, waardoor
een relatief hoge waardering in vergelijking met
de andere projecten ontstaat. Dit brengt de
vraag met zich mee of de respondenten
werkelijk zo tevreden zijn met het project, of
dat zij onvoldoende kritisch zijn geweest bij het
invullen van de enquête. Het projectteam van
de opdrachtgever is samengesteld vanuit de
beschikbaarheid in de eigen organisatie en
vanuit de kennis en competenties van
personen. Bij de samenstelling van het team
zijn de kennis en competenties van personen
leidend geweest.
De projectdoelstellingen van dit project hebben
zowel betrekking op productdoestellingen (het
gebouw en de specificaties) als op de
toepassing van DBFMO als pilot project. De
respondenten hebben de formulering van de
projectdoelstellingen met een 6,7 beoordeeld
en de invulling van projectdoelstellingen door
de opdrachtnemer met een 7,3. De realisatie

D

7 respondenten

Gewenste
Verwachte
samenwerking samenwerking
#

Score

Vertrouwen

1

62,0

Betrokkenheid

4

48,0

Onderlinge
waardering

3

49,0

Gemeenschappelijk
belang

2

51,3

Communicatie

5

42,0

Team-functionaliteit

6

25,0

7 resp. 0 resp.

Figuur 25: Kenmerken van project D

van de projectdoelstellingen is beoordeeld met
een 8,0. Deze beoordeling zou volgens de
respondenten worden verhoogd wanneer de
functionaliteit van het gebouw verbeterd en de
opdrachtgever en opdrachtnemer de
verantwoordelijkheden en rollen invullen op de
manier zoals ze zijn

Figuur 26: Kenmerken van project D
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slechtere samenwerking verwacht bij het
begin van zijn/haar betrokkenheid. Dit was
gebaseerd op de samenwerking in een
voorgaand project. De anderen hebben een
samenwerking verwacht gelijk aan de huidige
samenwerking.

Werkelijke
samenwerking
GEM

+

-

Expliciet

8,3

-

8,3

Impliciet

8,5

-

8,5

Impliciet

8,5

-

8,5

Ex & Impliciet

8,0

-

8,0

7,3

-

7,3

7,5

-

7,5

+
+

benoemd in eerdere fasen.
Reflecterend op het project geven de
respondenten aan dat zij de samenwerking op
eenzelfde manier zouden toepassen. Hierbij
wordt vernoemd dat samenwerking tijd nodig
heeft om inzicht te krijgen in de ander en in
verbetermogelijkheden. De
respondenten hebben (op
één na) ook allen een
ontwikkeling gezien. De
samenwerking is verbeterd
na
het
gezamenlijk
opzetten
van
een
communicatieplan en de
invulling van de rollen en
verantwoordelijkheden.
Eén persoon had een

-

Project E
Voor dit project hebben 6 respondenten de
enquête ingevuld. Vier van hen
vertegenwoordigen de opdrachtgever en
twee de opdrachtnemer.
De gewenste samenwerking heeft geleid tot
een indicatieve ranglijst van de meest
belangrijke KPI’s in een samenwerking. De KPI
Vertrouwen wordt door deze respondenten
als meest belangrijk en de KPI Teamfunctionaliteit wordt als minst belangrijk
gezien.
De verwachte samenwerking wordt gemiddeld
gewaardeerd met een 8,1. Hierin worden alle
KPI’s expliciet en vier KPI impliciet vernoemd in
de overeenkomst. Hierin worden de KPI’s die
expliciet in de overeenkomst staan, in de
Gunningsleidraad,
DBFMO-contract
en
Inschrijving van de opdrachtnemer vernoemd,
op de Team-functionaliteit na. Deze wordt niet
vernoemd in de Gunningsleidraad.
De werkelijke samenwerking wordt gemiddeld
gewaardeerd met een 8,3. De KPI Teamfunctionaliteit wordt het hoogste en de KPI
Onderlinge
waardering
het
laagste
gewaardeerd. De KPI Communicatie is de KPI
waarover
de
opdrachtgever
en
opdrachtnemer het meest oneens zijn. De
projectteams van de opdrachtgever en de
opdrachtnemer beide zijn samengesteld vanuit
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E

6 respondenten

Gewenste
Verwachte
samenwerking samenwerking
#

Score

Vertrouwen

1

66,0

Betrokkenheid

3

48,0

Onderlinge
waardering

5

Gemeenschappelijk
belang

4 resp.

2 resp.

Werkelijke
samenwerking
GEM

+

Ex & Impliciet

8,5

8,5

8,5

Expliciet

8,5

8,0

8,3

42,0

Expliciet

7,8

8,0

7,9

2

53,7

Ex & Impliciet

8,0

8,0

8,0

Communicatie

4

44,3

Ex & Impliciet

8,8

8,5

8,4

Team-functionaliteit

6

22,5

Ex & Impliciet

8,8

8,5

8,6

Figuur 27: Kenmerken van project E

de beschikbaarheid in de eigen organisatie en
vanuit de kennis en competenties van
personen. De opdrachtnemer heeft hierin ook
een match in persoonlijkheids-karakteristieken
meegenomen. Bij de samenstelling van de
teams zijn de kennis en competenties van
personen leidend geweest.

De projectdoelstellingen zijn op een hoog
abstractie
niveau
omschreven.
De
opdrachtgever en opdrachtnemer geven aan
dat deze helder en goed zijn geformuleerd. De
respondenten hebben de formulering van de
projectdoelstellingen met een 8,0 beoordeeld
en de invulling van projectdoelstellingen door
de opdrachtnemer met een 8,4. De realisatie
van de projectdoelstellingen is beoordeeld met
een 8,5. Deze beoordeling zou volgens de

-

-

project ‘vanzelf’ goed gedaan), de
besluitvaardigheid en de capaciteit bij de
opdrachtgever wordt vergroot om het proces
van de opdrachtnemer beter te volgen. De
samenwerking is in ontwikkeling, naarmate de
tijd verstrijkt zal dit beter verlopen. Drie
personen
hadden
een
slechtere
samenwerking verwacht, zij zijn hier erg
tevreden over. Twee personen hadden een
samenwerking gelijk aan de huidige
samenwerking verwacht en één persoon een
had een betere samenwerking verwacht.

≠

+

respondenten worden verhoogd wanneer er
meer duidelijkheid komt te bestaan over
eindverantwoordelijkheden en wanneer men
een soort utopische wereld kan creëren. Hierin
zouden alle deelresultaten en acties op tijd zijn
en
zouden
er
helemaal
geen
persoonswisselingen
plaatsvinden.
Reflecterend op het project
geven de respondenten aan
dat zij erg tevreden zijn over
de samenwerking. Zij zouden
deze op eenzelfde manier
toepassen
met
een
toevoeging
van
een
vastlegging van continuïteit
van bemensing (nu is dit in dit
Figuur 28: Kenmerken van project E
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5.4 Analyse vergelijking
projecten
Vanuit de analyse van de projecten, waar
voornamelijk word gekeken naar de
overeenkomsten en verschillen tussen de
opdrachtgever en opdrachtnemer, wordt in
deze paragraaf gekeken naar de
overeenkomsten en verschillen tussen de
projecten. Deze bevindingen worden gebruikt
tijdens het formuleren van conclusies,
aanbevelingen en een oplossingsmogelijkheid
om de samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer te verbeteren in DBFMOprojecten.
Verband tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer
In het analyseplan wordt benoemd dat een
verband wordt gezien tussen de waardering
van de verwachte samenwerking, de
werkelijke samenwerking en de tevredenheid
van de realisatie van de projectdoelstellingen.
Vanuit de analyse naar de overeenkomsten en
verschillen tussen de projecten is een verband
gevonden tussen deze variabelen en de
waardering die de opdrachtgever en
opdrachtnemer hiervoor geven. Dit is
weergeven in figuur 29.
De opdrachtgever verwacht een betere
samenwerking als de samenwerking die zij
daadwerkelijk krijgen. Dit is tegenovergesteld
aan de opdrachtnemer. Deze verwacht een
slechtere samenwerking dan de samenwerking

die zij daadwerkelijk krijgen. Dit geldt voor alle
projecten, behalve project B. Hier zijn de rollen
omgedraaid. De opdrachtgever waardeert de
verwachte samenwerking hoger dan de
werkelijke
samenwerking
en
de
opdrachtnemer waardeert de verwachte
samenwerking lager dan de werkelijke
samenwerking. In project D is alleen data
beschikbaar vanuit de opdrachtgever, hierdoor
is geen vergelijking vanuit de opdrachtnemer
mogelijk. De tegenstelling tussen de
opdrachtgever en opdrachtnemer is
interessant. Een verklaring kan zijn dat de
opdrachtgever teleurgesteld is over de
werkelijke samenwerking omdat zij vanwege
hun eerdere betrokkenheid aan het project
een hogere verwachting hebben opgebouwd
dan dat zij met de opdrachtnemer kunnen
realiseren. De opdrachtnemer kan een
verwachting creëren vanuit ervaringen in het
verleden, waarbij de samenwerking minder
positief wordt gewaardeerd als in de projecten
die hier zijn gewaardeerd.
Bij de waardering van de werkelijke
samenwerking naar de tevredenheid over de
realisatie van de projectdoelstellingen geven
zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer
een hogere waardering over de tevredenheid
van de projectdoelstellingen als voor de
werkelijke samenwerking. De opdrachtgever
van project D is een uitzondering. Zij geven een

Opdrachtgever
Opdrachtnemer Verwachte samenwerking

Werkelijke samenwerking

hogere waardering voor de werkelijke
samenwerking als voor de tevredenheid van de
realisatie van de projectdoelstellingen. Dit geldt
ook voor de waarderingen van de
opdrachtnemer van project E.
Gewenste samenwerking
Binnen de gewenste samenwerking
zijn de respondenten gevraagd naar de
meest belangrijke sub-variabelen binnen een
samenwerking. Dit heeft geleid tot een score,
waarbij de hoogste score de meest belangrijke
sub-variabele vertegenwoordigd en de laagste
score de minst belangrijke sub-variabele. Een
overzicht van deze scores per sub-variabele
leidt tot een lijst van de meest belangrijke subvariabele naar minst belangrijke sub-variabele,
weergeven in tabel 15. Hierin zijn de subvariabelen benoemd en is de bijbehorende KPI
weergeven als symbool.
De top 5 van de sub-variabelen bestaat uit alle
sub-variabelen van de KPI Vertrouwen, de subvariabele betrokkenheid bij de realisatie
projectdoelstellingen (KPI Betrokkenheid) en
de
sub-variabele
aanwezigheid
gemeenschappelijk
belang
(KPI
Gemeenschappelijk belang). Volgens de
respondenten zijn dit de meest belangrijke subvariabelen in een samenwerking. De variabelen
die als minst belangrijk worden gewaardeerd
zijn alle sub-variabelen van de KPI Team-

Tevredenheid
realisatie
projectdoelstelling

Uitzondering:
Project B + D
Project E

Figuur 29: Samenhang tussen variabelen en waardering opdrachtgever en opdrachtnemer
H5. VELDONDERZOEK
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#

Score Sub-variabele

1

25,1

Wederzijds vertrouwen

2

18,8

Betrokken bij realisatie projectdoelstellingen

3

18,7

Verantwoordelijkheid nemen en proactief zijn

4

18,6

Presteren naar verwachtingen

5

17,1

Aanwezigheid gemeenschappelijk belang

6

16,2

Lange termijn commitment

7

14,8

Investeren in de samenwerking

8

13,9

Openheid in communicatie

9

13,7

Transparantie in (eigen) belangen

10

12,5

Win-win instelling van partijen

11

11,4

Conflicten gezamenlijk oplossen

12

10,4

Respect in elkanders expertise

13

10,4

Gestructureerd evalueren over samenwerking

14

10,3

Balans tussen persoonlijke en gemeenschappelijke doelstellingen

15

10,0

Kennis van organisatiestructuur en proceswerking van andere partij

16

8,9

Toepassing meest passende communicatiemiddelen

17

8,4

Toegankelijkheid van informatie

18

8,0

Evenwicht in hiërarchie

19

7,6

Specifieke competenties van personen voor samenwerking

20

6,7

Diversiteit van persoonlijke karakteristieken in het projectteam

21

5,7

Aantrekkelijkheid deelname aan projectteam

22

5,7

Onderlinge 'klik' in het projectteam

23

4,3

Sociaal veilige werksituatie in het projectteam

Tabel 16: Gewenste samenwerking, meest belangrijke sub-variabelen in een samenwerking
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functionaliteit. De sub-variabele evenwicht in
hiërarchie van de KPI Onderlinge waardering
wordt daarna als minst belangrijke variabele
benoemd.
In figuur 30 zijn de KPI’s naar belangrijkheid
weergeven. Dit is de KPI Vertrouwen gevolgd
door de KPI’s Gemeenschappelijk belang en
Betrokkenheid. De KPI’s Communicatie,
Onderlinge waardering en Team-functionaliteit
worden als minst belangrijk gewaardeerd.
Verwachte samenwerking
In de verwachte samenwerking wordt
gezocht naar de KPI’s van
samenwerking in de overeenkomst van de
projecten. In de bevindingen van de verwachte
samenwerking wordt eerst gekeken naar de
betrouwbaarheid van de gegeven antwoorden
door te kijken hoe vaak men heeft geantwoord
met ‘weet ik niet’ of ‘niet in de overeenkomst’.
Vervolgens wordt een analyse gemaakt of de
KPI’s een zijn onderdeel van de overeenkomst.
Afsluitend wordt gekeken naar de waardering
van de verwachte samenwerking tussen de
projecten en een evaluatie van de respons van
de respondenten.
Betrouwbaarheid antwoorden
In figuur 31 worden de antwoorden van de
respondenten weergeven naar mate deze
expliciet, impliciet, niet in overeenkomst of
weet ik niet hebben geantwoord. Hierbij is een
groot verschil zichtbaar tussen de projecten.
Weet ik niet: De projecten C en D
vertegenwoordigen de grote uitschieters. Zij
representeren respectievelijk 3% en 72% van
de gegeven antwoorden. De lage waarde lijkt

Belangrijk in een samenwerking:
Vertrouwen

Score: 62,5
Gemeenschappelijk belang Betrokkenheid

Score: 53,6
Communicatie

Score: 42,7

Score: 49,8
Onderlinge waardering

Score: 38,8

Team-functionaliteit

+++
++
+

Score: 30,0

Figuur 30: Gewenste samenwerking, meest belangrijke KPI’s volgens de respondenten

aan te geven dat de respondenten van project
C zeer zeker zijn over de antwoorden die zij
geven. Deze respondenten lijken veel kennis te
hebben over de inhoud van overeenkomst en
over hoe deze variabelen zijn ingevuld in de

overeenkomst. De respondenten in project D
lijken niet zeker te zijn over de antwoorden.
Mogelijke verklaringen zijn dat zij weinig kennis
hebben over de overeenkomst of dat zij deze
informatie zijn vergeten.

Niet in overeenkomst: De projecten A, B en C
komen overeen in het aantal antwoorden met
het antwoord ‘Niet in de overeenkomst’.
Projecten D en E representeren respectievelijk
de lage waarden van 2% en 6%. Dit kan
enerzijds betekenen dat slechts een klein
aandeel van de variabelen geen onderdeel is
van de overeenkomst. Een andere verklaring is
dat men niet goed weet of deze variabelen
onderdeel zijn van de overeenkomst. In
vergelijking met het hoge percentage ‘weet ik
niet’ bij project C lijkt dit een logische verklaring.
Bij project E wordt geconcludeerd dat slechts
een klein deel van de variabelen geen
onderdeel is geweest van de overeenkomst.
De grote verschillen in de percentages van de
gegeven antwoorden wekken argwaan op,
met betrekking tot de betrouwbaarheid van de
antwoorden. Het is onduidelijk of
wetenschappelijke conclusies kunnen worden
verbonden aan de bevindingen van waar en

Figuur 31: Verwachte samenwerking, antwoorden van de respondenten per project
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hoe de KPI’s van samenwerking een onderdeel
zijn van de overeenkomst. Hier wordt later in
de paragraaf verder op in gegaan.
KPI’s onderdeel van overeenkomst
In tabel 17 is aangegeven hoe volgens de
respondenten de KPI’s in de overeenkomst zijn
opgenomen, of dat deze niet zijn benoemd in
de overeenkomst. Hierbij valt op dat er een
groot verschil zit tussen de projecten en dat
sommige KPI’s zowel expliciet als impliciet
worden vernoemd.
Expliciet: Bij projecten C en E zijn bijna alle
variabelen expliciet opgenomen in de
overeenkomst. Terwijl bij project A en D slechts
twee variabelen expliciet zijn vastgelegd. De KPI
Vertrouwen wordt volgens de respondenten in
alle projecten expliciet benoemd.
Impliciet: Project A kent de meeste KPI’s die

impliciet zijn vernoemd. Dit zijn de KPI’s
Onderlinge waardering, Gemeenschappelijk
belang, Communicatie en Team-functionaliteit.
Project E heeft eenzelfde aantal impliciete
benoemingen. In dit project benoemen de
respondenten deze KPI’s tevens als expliciet.
De KPI’s Gemeenschappelijk belang,
Communicatie en Team-functionaliteit worden
in drie projecten impliciet vernoemd.
Onderlinge waardering wordt twee keer
impliciet vernoemd en Betrokkenheid en
Vertrouwen worden beide één keer impliciet
vernoemd.
Niet in overeenkomst: In project D worden
twee KPI’s niet vernoemd in de overeenkomst,
dit zijn Gemeenschappelijk belang en Teamfunctionaliteit. Deze laatste KPI is tevens geen
onderdeel van de overeenkomst in project B.
De afwezigheid van deze KPI’s in de

Project A

Project B

Project C

Waardering verwachte samenwerking
In tabel 18 wordt de waardering van de
verwachte samenwerking weergeven. Hierin is
te zien dat het project D de hoogste
waardering (8,1) en projecten A en B het
laagste waardering (respectievelijk 6,8 en 6,7)
krijgen. Op de waardering van project D na, zijn
de waarden van de waarderingen van de
verwachte samenwerking, vrij identiek.
Evaluatie respons
In de enquête wordt de respondenten
gevraagd letterlijke teksten uit de documenten
te geven bij een expliciete KPI of sub-variabele.
Helaas is dit onderdeel van de enquête het
Project D

Project E

Vertrouwen

Expliciet

Expliciet

Expliciet

Expliciet

Ex &
Impliciet

Betrokkenheid

Expliciet

Expliciet

Expliciet

Impliciet

Expliciet

Onderlinge
waardering

Impliciet

Expliciet

Expliciet

Impliciet

Expliciet

Gemeenschappelijk
belang

Impliciet

Impliciet

Expliciet

Niet in
overeenk.

Ex &
Impliciet

Communicatie

Impliciet

Expliciet

Expliciet

Ex &
Impliciet

Ex &
Impliciet

Teamfunctionaliteit

Impliciet

Niet in
overeenk.

Impliciet

Niet in
overeenk.

Ex &
Impliciet

Waardering

6,8

6,7

7,0

Tabel 17: Verwacht samenwerking, vernoeming KPI’s expliciet, impliciete of niet in overeenkomst
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overeenkomsten kan erop wijzen dat men dit
lastige onderwerpen vind om in een
overeenkomst vast te leggen, of dat men hier
geen toegevoegde waarde in ziet.

8,1

7,2

minst goed ingevuld, wat tot gevolg heeft dat
er weinig inzicht is verkregen in hoe men deze
variabelen heeft vastgelegd.
Dit in combinatie met de (on)betrouwbaarheid
van de antwoorden in vernoeming van
expliciete, impliciete en sub-variabelen die niet
in de overeenkomst staan, wordt gekozen een
verdiepend onderzoek toe te passen. Het
verdiepend onderzoek wordt gedaan naar de
documenten waarnaar door de respondenten
is verwezen met betrekking tot expliciete subvariabelen. Deze documenten worden
doorzocht naar verwijzingen van de KPI’s en
sub-variabelen van samenwerking. Hierbij is de
keuze gemaakt het DBFMO-contract te
doorzoeken, omdat deze het meest wordt
genoemd als document waarin expliciet naar
variabelen wordt verwezen. De uitwerking en

resultaten van dit onderzoek
omschreven in paragraaf 5.4.

Werkelijke samenwerking
In de werkelijke samenwerking
wordt gekeken naar hoe de
respondenten de samenwerking in de huidige
fase van het project, waardeert. Dit kan zowel
de realisatiefase als de exploitatiefase zijn,
afhankelijk van het project. In deze paragraaf
wordt gekeken naar de samenstelling van het
projectteam, de waardering van de KPI’s, de
mogelijkheid om de waardering van de KPI’s te
verhogen volgens de respondenten en de
waardering van de werkelijke samenwerking.
Samenstelling projectteam
In de analyse wordt gekeken naar hoe de
projectteams van de opdrachtgever en

A

Werkelijke
samenwerking

B

GEM

GEM

Vertrouwen

5,0

6,0

5,5

5,3

4,5

4,9

Betrokkenheid

6,3

7,0

6,7

6,0

6,5

6,3

Onderlinge
waardering

6,3

6,5

6,4

6,0

4,5

5,3

Gemeenschappelijk
belang

4,7

5,5

5,1

5,0

5,0

Communicatie

7,0

5,5

6,3

≠ 5,3

Team-functionaliteit 7,3

7,3

7,2

6,7

-

+

opdrachtnemer in een project zijn
samengesteld. Hierbij valt op dat slechts bij één
project een projectteam is samengesteld
vanuit een match in persoonlijkheidskarakteristieken, de opdrachtnemer van
project E.
De samenstelling van de projectteams is
grotendeels een samenspel geweest tussen de
beschikbaarheid vanuit de eigen organisatie en
vanuit kennis en competenties van personen.
Hierbij is bij project B, C en E de kennis en
competenties van projectleden leidend
geweest, bij projecten A en D is de
beschikbaarheid leidend geweest.

Waardering KPI’s
In tabel 18 worden de waarderingen van de
KPI’s per project weergeven, hieruit wordt een

C
-+

D

GEM
6,5

6,3

8,3

-

8,3

7,0

7,0

7,0

8,5

-

8,5

7,0

6,5

6,8

8,5

-

8,5

5,0

4,0

6,5

5,3

8,0

-

8,0

5,5

5,4

7,0

7,0

7,0

7,3

-

7,3

5,5

6,1

8,0

6,5

7,3

7,5

-

7,5

≠

E

GEM

6,0

Tabel 18: Werkelijke samenwerking, antwoorden van de respondenten per project
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worden

+≠

GEM

+
+

-

8,5

8,5

8,5

8,5

8,0

8,3

7,8

8,0

7,9

8,0

8,0

8,0

8,8

8,5

8,4

8,8

8,5

8,6

≠

-

+
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vergelijking tussen de projecten mogelijk.
Opvallend is dat de KPI Onderlinge waardering
zowel een hoogste, laagste en een waardering
waarover
de
opdrachtnemer
en
opdrachtgever het meest oneens over zijn,
kent.
Hoge waardering: De KPI Team-functionaliteit
wordt het meest beoordeeld als de KPI met de
hoogste waardering in het project. Hierbij
bestaat het vermoeden dat de respondenten
deze KPI hebben gewaardeerd naar de teamfunctionaliteit van het ‘eigen’ team, van de
opdrachtgever of de opdrachtnemer. Dit
vermoeden wordt bevestigd bij de verhoging
mogelijkheid van de KPI Team-functionaliteit
door de respondenten. Hierover wordt later
gesproken. De KPI Betrokkenheid wordt tevens
hoog gewaardeerd in de projecten.
Lage waardering: De respondenten
waarderen de KPI Gemeenschappelijk belang
het meest met de laagste waardering binnen
het project. Een mogelijke verklaring is dat men
geen gemeenschappelijk belang voor de
opdrachtgever en de opdrachtnemer ziet in
deze projecten.
Meest eens/oneens: De KPI waarover de
opdrachtgever en opdrachtnemer het meest
oneens zijn, verschilt per project. Wat opvalt, is
dat bij project E zijn de opdrachtgever en
opdrachtnemer het relatief eens zijn over de
waarderingen van de KPI’s. In vergelijking met
de andere projecten, zijn de opdrachtgever en
opdrachtnemer het meest oneens over een
KPI met een verschil in waardering van 1,5
punt. Bij project E is dit slechts een 0,5 punt.
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Verhoging mogelijkheid KPI’s
In de enquête is de respondenten in een open
vraag gevraagd, wat zou moeten gebeuren
zodat zij een hogere waardering geven aan de
besproken KPI’s binnen een project. Hierbij
heeft men aanbevelingen gegeven per KPI.
Voor de analyse worden de aanbevelingen van
alle project gebundeld per KPI, waarbinnen een
categorisering is gemaakt. Hierbij blijkt de
respons voornamelijk te gaan over de KPI’s en
de bijbehorende sub-variabelen van
samenwerking, benoemd in dit onderzoek.
Daarom wordt gekozen deze benamingen aan
te houden voor de categorisering. De
aanbevelingen vanuit de respondenten per
KPI’s worden kort besproken. De uitgebreide
analyse met alle aanbevelingen uitgeschreven
is toegevoegd in bijlage E.
KPI Vertrouwen: Binnen de projecten is deze
KPI gewaardeerd op een schaal van 1 tot 10
volgens figuur 32. De respondenten doen
aanbevelingen waardoor deze waardering in
het project zou verhogen. Deze aanbevelingen
hebben betrekking op de KPI’s weergeven in
figuur 32.
Project E heeft de hoogste en project B de
laagste waardering voor de KPI Vertrouwen. De
Project
A
Waardering

B

C

waarderingen
kunnen
volgens
de
respondenten worden verhoogd door
aanbevelingen met betrekking tot alle KPI’s toe
te passen. Een verklaring is dat het gevoel van
vertrouwen erg afhankelijk is van andere
variabelen. Een andere mogelijke verklaring is
dat, omdat dit de eerste vraag in de enquête is
over hoe de waardering kan worden verhoogd,
men hier ineens alles heeft benoemd.
Naast deze aanbevelingen worden andere
aanbevelingen benoemd die niet kunnen
worden ondergebracht in de eerdere
categorieën. Dit zijn; Samenwerking tijd
gunnen, minder formeel met elkaar omgaan
en zorgen voor daadkracht in het project
(team). Deze aanbevelingen worden als even
belangrijk gezien als de andere aanbevelingen.
Daarom worden deze meegenomen als extra
aanbeveling om het vertrouwen in een
samenwerking te kunnen vergroten.
KPI Betrokkenheid: Binnen de projecten is
deze KPI gewaardeerd op een schaal van 1 tot
10 volgens figuur 33. De respondenten doen
aanbevelingen waardoor deze waardering in
het project zou verhogen. Deze aanbevelingen
hebben betrekking op de KPI’s weergeven in
figuur 33.

GEM
D

Project

E

5,5 4,9 6,3 8,3 8,5

A
6,5

Waardering

B

C

GEM
D

E

6,7 6,3 7,0 8,5 8,3

Aanbeveling
categorieën

Aanbeveling
categorieën

Figuur 32: KPI Vertrouwen

Figuur 33: KPI Betrokkenheid

7,2

Project D heeft de hoogste en project B de
laagste waardering voor de KPI Betrokkenheid.
Opvallend is dat in de aanbevelingen voor de
verhoging van deze KPI, geen variabelen van de
KPI Betrokkenheid worden benoemd.
Aanbevelingen in te categorie vertrouwen,
onderlinge waardering, gemeenschappelijk
belang en communicatie worden wel
benoemd.
Naast deze aanbevelingen worden andere
aanbevelingen benoemd die niet kunnen
worden ondergebracht in de eerdere
categorieën. Deze hebben betrekking op elkaar
meenemen in veranderingen in de (exploitatie)
organisatie, de realisatie van wederzijdse
afhankelijkheid van de opdrachtgever en
opdrachtnemer in een project en een
utopische gedachte: Geld geen onderdeel
maken van de samenwerking. Hier blijken
goede intenties van mensen/organisaties te
stranden op financiële kwesties. Deze
aanbevelingen worden als even belangrijk
gezien als de andere aanbevelingen. Daarom
worden deze meegenomen als extra
aanbeveling om de betrokkenheid in een
samenwerking te kunnen vergroten.
KPI Onderlinge waardering: Binnen de
Project
A
Waardering

B

C

projecten is deze KPI gewaardeerd op een
schaal van 1 tot 10 volgens figuur 34. De
respondenten doen aanbevelingen waardoor
deze waardering in het project zou verhogen.
Deze aanbevelingen hebben betrekking op de
KPI’s weergeven in figuur 34.
Project D heeft de hoogste en project B de
laagste waardering voor de KPI Onderlinge
waardering. De waarderingen kunnen volgens
de respondenten worden verhoogd door
aanbevelingen met betrekking tot alle KPI’s toe
te passen, behalve die van de KPI Teamfunctionaliteit.
Naast deze aanbevelingen worden andere
aanbevelingen benoemd die niet kunnen
worden ondergebracht in de eerdere
categorieën. Deze hebben betrekking op
structurele aandacht voor de ‘zachte factoren’
van samenwerking (cultuur, omgangsvormen
en het individu), die ook onderdeel zijn van de
eerder genoemde KPI’s. Daarnaast wordt het
belang van informele contactmomenten
onderstreept als aanbeveling om de
waardering van de onderlinge waardering te
verhogen. Deze aanbevelingen worden als
extra aanbeveling meegenomen om de
onderlinge waardering in een samenwerking te

GEM
D

Project

E

6,4 5,3 6,8 8,5 7,9

A
6,7

Waardering

B

C

kunnen vergroten.

KPI Gemeenschappelijk belang: Binnen de
projecten is deze KPI gewaardeerd op een
schaal van 1 tot 10 volgens figuur 35. De
respondenten doen aanbevelingen waardoor
deze waardering in het project zou verhogen.
Deze aanbevelingen hebben betrekking op de
KPI’s weergeven in figuur 35.
Project D en E hebben de hoogste en project B
de laagste waardering voor de KPI
Gemeenschappelijk belang. Opvallend van de
aanbevelingen rondom het gemeenschappelijk
belang is dat geen van de andere KPI’s worden
benoemd. Een verklaring is dat de
respondenten zeer goed op de hoogte zijn van
verbetermogelijkheden op dit gebied en dit
gescheiden kunnen houden van de andere
variabelen.
Aanvullend op deze aanbevelingen geeft een
respondent aan dat ‘de opdrachtgever zijn
planning beter zal behalen’. De toegevoegde
waarde van deze aanbeveling lijkt onduidelijk.
Daarom wordt deze niet meegenomen in de
extra aanbevelingen.
KPI Communicatie: Binnen de projecten is
deze KPI gewaardeerd op een schaal van 1 tot

GEM
D

Project

E

5,1 5,0 5,3 8,0 8,0

A
6,1

Waardering

B

C

D

E

6,3 5,4 7,0 7,3 8,4

Aanbeveling
categorieën

Aanbeveling
categorieën

Aanbeveling
categorieën

Figuur 34: KPI Onderlinge waardering

Figuur 35: KPI Gemeenschappelijk belang

Figuur 36: KPI Communicatie
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10 volgens figuur 36. De respondenten doen
aanbevelingen waardoor deze waardering in
het project zou verhogen. Deze aanbevelingen
hebben betrekking op de KPI’s weergeven in
figuur 36.
Project E heeft de hoogste en project B de
laagste waardering voor de KPI Communicatie.
De aanbevelingen voor de KPI communicatie
hebben betrekking op alle KPI’s behalve de KPI
Team-functionaliteit. De respondenten geven
geen aanbevelingen die niet kunnen wordt Figuur 38: Waardering werkelijke samenwerking
thuisgebracht in een van de eerder benoemde
verklaringen voor het kleine aantal
categorieën.
aanbevelingen zijn tweeledig. Aan de ene hand
KPI Team-functionaliteit: Binnen de projecten kan men weinig gevoel/ kennis / ervaring
is deze KPI gewaardeerd op een schaal van 1 hebben bij deze KPI, waardoor men hier geen
tot 10 volgens figuur 37. De respondenten aanbevelingen voor weet. Dit komt overeen
doen aanbevelingen waardoor deze met een opmerking van een respondent, die
waardering in het project zou verhogen. Deze aangeeft aan hij/zij het begrip niet helder voor
aanbevelingen hebben betrekking op de KPI’s ogen heeft. Een andere mogelijke verklaring is
weergeven in figuur 37.
dat, omdat dit de laatste vraag is, alle overige
aanbevelingen eerder zijn benoemd en men
Project E heeft de hoogste en project B de
geen toevoegende aanvullingen weet op
laagste waardering voor de KPI Teameerder benoemde aanbevelingen.
functionaliteit. De aanbevelingen van de
respondenten hebben betrekking op de KPI’s Naast deze aanbevelingen worden andere
team-functionaliteit en communicatie. Het aanbevelingen benoemd die niet kunnen
aantal aanbevelingen voor de KPI team- worden ondergebracht in de eerdere
functionaliteit
zijn
gering.
Mogelijke categorieën, zo wordt de focus op de ‘zachte
factoren’ van samenwerking benoemd. Een
Project
GEM
ander respons is dat een respondent de teamA B
C D E
functionaliteit niet aan de orde vind in het
project en liever een grotere nadruk legt op de
Waardering 7,2 6,1 7,3 7,5 8,6 7,3
wil om samen te werken en elkaar hierin te
Aanbeveling
vertrouwen. Deze aanbevelingen worden
meegenomen in het onderzoek.
categorieën

Figuur 37: KPI Team-functionaliteit
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Waardering werkelijke samenwerking
In figuur 38 wordt de werkelijke samenwerking

weergeven. De projecten D en E worden
hoogste en project B het laagst gewaardeerd in
de werkelijke samenwerking.
Projectdoelstellingen
Bij de projectdoelstellingen worden de
respondenten
gevraagd
de
projectdoelstellingen van het project te geven.
Daarbij wordt gevraagd hoe zij deze
formulering waarderen, ze worden gevraagd te
waarderen hoe de opdrachtgever heeft
gereageerd op de doelstellingen en hoe de
doelstellingen zijn gerealiseerd. In figuur 39
worden per project de waarderingen over de
projectdoelstellingen gegeven.
Het gemiddelde cijfer voor de formulering van
de projectdoelstellingen is een 7,5. Voor de
formulering van de doelstellingen worden de
projecten B en E hoger gewaardeerd,
respectievelijk 8,3 en 8,0 en project A lager
(6,7). De reactie van de opdrachtnemer wordt
hoger gewaardeerd bij project E (8,4) en lager
bij project A (6,1). De realisatie van de
projectdoelstellingen
wordt
hoger
gewaardeerd bij project E (8,5) en lager bij
projecten A en B, respectievelijk 6,8 en 6,5.

Projecten C, D en E kennen een positieve curve.
Hiermee wordt bedoeld dat de formulering
van de projectdoelstellingen een lagere
waardering krijgt dan de reactie van de
opdrachtnemer, die weer een lagere
waardering kent dan de realisatie van de
projectdoelstellingen. Alleen project C kent een
dip bij de waardering van de reactie van de
opdrachtnemer, maar de realisatie van de
projectdoelstellingen (8,0) ligt hoger dan de
formulering (7,5). Project A blijft ongeveer gelijk
in de waardering van de projectdoelstellingen.
De formulering en de realisatie van de
projectdoelstellingen zijn relatief gelijk aan
elkaar (resp. 6,7 en 6,8). Project B kent een
steile negatieve curve, de formulering wordt
hoog beoordeeld (8,3) terwijl de realisatie laag
wordt beoordeeld (6,5).
Evaluatie respons
De projectdoelstellingen van de projecten zijn
niet letterlijk weergeven omdat deze de
anonimiteit van de projecten verstoren. Echter,
het is bij de project analyses opgevallen dat in
de projectdoelstellingen alleen wordt

gesproken
over
productdoelstellingen
(specificaties over het gebouw, omgeving of
faciliteiten) maar geen procesdoelstellingen
worden gegeven. Voorbeelden hiervan zijn de
hiërarchie/rolverdeling in het project, het type
samenwerking wat men wil toepassen, de
normen en waarden binnen een project, de
duur van een project(-fase) en de kritische
succescriteria van een project. Om er zeker van
te zijn dat dit type projectdoelstellingen niet zijn
benoemd in een project, of dat men deze
alleen niet heeft vermeld in de enquête, wordt
een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar de
uitvraag van de opdrachtgever in paragraaf 5.4.

Conclusie
projecten

analyse

vergelijking

De vergelijking van de projectanalyses is
uitgevoerd. Vanuit de waarderingen van de
respondenten over meerdere kenmerken van
samenwerking (verwachte samenwerking,
werkelijke samenwerking, KPI’s in werkelijke
samenwerking en projectdoelstellingen), zijn
deze cijfers samengenomen en is een
gemiddelde waardering van het project

gevonden. Dit leidt tot een overzicht waarbij de
projecten zijn ingedeeld van het project met de
hoogste waardering en het project met de
laagste waardering in de analyse naar
samenwerking. Dit resulteert in het
onderstaande overzicht:
1. Project E (8,3)
2. Project D (8,0)
3. Project C (6,8)
4. Project A (6,3)
5. Project B (5,9)

Dit overzicht helpt conclusies, aanbevelingen
en een oplossingsmogelijkheid voor de
samenwerkingen tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer in toekomstige DBFMOprojecten.

Figuur 39: Projectdoelstellingen, formulering, reactie opdrachtnemer en realisatie
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5.5 Verdiepend onderzoek
In de analyse vergelijking projecten zijn twee
onderwerpen vernoemd waarover een
verdiepend onderzoek moet worden
uitgevoerd. Het eerste onderwerp heeft
betrekking tot meer inzicht verkrijgen in hoe de
KPI’s en sub-variabelen onderdeel zijn van de
expliciete overeenkomst. Het tweede
onderwerp is gezicht op het verkrijgen van
meer inzicht over de aanwezigheid van
procesdoelstellingen
in
de
projectdoelstellingen van de projecten. Het
verdiepend
onderzoek
over
deze
onderwerpen wordt toegelicht en uitgewerkt.
De bevindingen van dit onderzoek worden
gebruikt tijdens de conclusie, aanbevelingen en
oplossingsmogelijkheid.

worden doorzocht naar verwijzingen van de
KPI’s en sub-variabelen van samenwerking.
Hierbij is de keuze gemaakt het DBFMOcontract te doorzoeken, omdat deze het meest
wordt genoemd als document waarin expliciet
naar variabelen wordt verwezen. Bij alle
onderzochte projecten is gebruik gemaakt van
een algemeen DBFMO-contract van de
Rijksgebouwendienst welke is aangepast
gedurende de tijd (aan de hand van eerdere
ervaringen in voorgaande projecten) en naar
de specifieke kenmerken van het project.
Daarom wordt het meest recente DBFMOcontract van de Rijksgebouwendienst
doorzocht op benoemdingen of verwijzingen
van de KPI’s en bijbehorende sub-variabelen.

Expliciete verwijzingen in DBFMOcontract

Eerste indruk
In de Rijks brede modelovereenkomst DBFMO
huisvesting (2013) van de Rijksgebouwendienst
wordt uitgebreid gesproken over de
verantwoordelijkheden en rolverdeling tussen
de opdrachtgever en opdrachtnemer in het
project. Hierbij valt op dat geen van de KPI’s
letterlijk worden benoemd, op de KPI
Communicatie na. In het contract moet men
een communicatieplan opstellen over hoe met
derden wordt gecommuniceerd, in welke taal
wordt gecommuniceerd, hoe rondom
kennisgevingen en toestemmingen wordt
gehandeld en hoe geschillen (conflicten)
worden opgelost.

In de enquête wordt de respondenten
gevraagd letterlijke teksten uit de documenten
te geven wanneer een KPI of sub-variabele
expliciet wordt vernoemd in de overeenkomst.
Helaas is dit onderdeel van de enquête het
minst goed ingevuld, wat tot gevolg heeft dat
er weinig inzicht is verkregen in hoe men deze
variabelen heeft vastgelegd. Dit in combinatie
met de (on)betrouwbaarheid van de
antwoorden in vernoeming van expliciete,
impliciete en sub-variabelen die niet in de
overeenkomst staan, wordt gekozen een
verdiepend onderzoek toe te passen.
Keuze document
Het verdiepend onderzoek wordt gedaan naar
de documenten waarnaar door de
respondenten is verwezen met betrekking tot
expliciete sub-variabelen. Deze documenten
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Deze bevinding komt niet overeen met de
antwoorden van de respondenten, die dat een
groot aandeel van de KPI’s expliciet worden
benoemd in de overeenkomst. Een aantal
respondenten heeft echter aangegeven dat de
KPI’s of sub-variabelen niet letterlijk in de

overeenkomst staan, maar deze wel worden
geïmpliceerd. Door het gebrek aan
voorbeelden is dit moeilijk te controleren.
Vandaar dat het Rijks brede model wordt
doorzocht op sub-variabelen of KPI’s die
worden geïmpliceerd.
Geïmpliceerde KPI’s
De Rijks brede modelovereenkomst DBFMO
huisvesting (2013) is doorzocht op implicaties
van de KPI’s of sub-variabelen. Hierin valt op
dat het contract zich voornamelijk zicht op
hiërarchie,
rolverdeling
en
verantwoordelijkheid tussen partijen. Zo wordt
gesproken over het aantal dagen dat een partij
tijd heeft om documenten aan te leveren, te
veranderen of te becommentariëren.
Kijkend naar de KPI’s kan men vertrouwen
ontwikkelen door de vastlegging van rollen en
verantwoordelijkheden.
Het
juridische
taalgebruik en de afspraken in het contract
wijzen echter op wantrouwen. In het contract
wordt geen vertrouwen tussen de partijen
vastgelegd of besproken, men legt alleen vast
wie verantwoordelijk is wanneer een conflict
optreed of iets fout gaat.
Voor de KPI betrokkenheid wordt in het
contract geïmpliceerd dat men betrokken is
voor de lange termijn en bij de realisatie van de
projectdoelstellingen, door een lange
contracttijd
en
kortingen
op
de
beschikbaarheidsvergoeding
bij
een
ontevreden opdrachtgever.
De KPI communicatie wordt letterlijk
besproken. De (formele) wijze van
communiceren en transparantie in stukken
wordt vanuit de opdrachtgever afgedwongen.

Tevens wordt kort gesproken over kennis en
competenties van medewerkers die
gedurende de exploitatie een rol vanuit de
opdrachtnemer zullen vervullen, wat een
onderdeel is van de KPI team-functionaliteit. De
kennis en competenties moeten passend zijn
bij de werkzaamheden die medewerkers
moeten uitvoeren. Verder wordt geen
uitspraak gedaan over competenties of
karakteristieken van personen die onderdeel
zijn van het project.
In het contract worden geen sub-variabelen
van de KPI’s Gemeenschappelijk belang en
Onderlinge waardering besproken.

Conclusie
Concluderend wordt gezegd dat niet alle KPI’s
onderdeel zijn van het DBFMO-contract, niet
letterlijk of geïmpliceerd. De bevindingen
wijzen op een letterlijke benoeming van een
aantal sub-variabelen van de KPI
Communicatie en de KPI’s Betrokkenheid en
Team-functionaliteit worden geïmpliceerd.
Hierbij blijft veel ruimte voor onduidelijkheid en
eigen interpretatie rondom de

variabelen van samenwerking.

Procesdoelstellingen in een project
In het tweede verdiepende onderzoek wordt
gezocht naar procesdoelstellingen in de
projectdoelstellingen, zie figuur 40. Het is bij de
project analyses opgevallen dat in de
projectdoelstellingen alleen wordt gesproken
over productdoelstellingen (specificaties over
het gebouw, omgeving en faciliteiten) maar
geen procesdoelstellingen zijn gegeven.
Voorbeelden hiervan zijn de hiërarchie/
rolverdeling in het project, het type
samenwerking wat men wil toepassen (naar
Lambert, et al. 1996), de normen en waarden
binnen een project, de duur van een project(fase) en de kritische succescriteria van een
project, zie figuur 39. Om er zeker van te zijn
dat dit type projectdoelstellingen niet zijn
benoemd in een project, of dat men deze
alleen niet heeft vermeld in de enquête, wordt
een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar de
uitvraag van de opdrachtgever.
De eerste uitvraag van de opdrachtgever

Product-doelstellingen

Specificaties over het
gebouw, omgeving en
faciliteiten

Projectdoelstellingen

Proces-doelstellingen

Figuur 40: Verdeling van projectdoelstellingen naar product en proces
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Specificaties over het
proces, de rolverdeling,
samenwerking, normen
en waarden en kritische
succescriteria

richting de marktpartijen wordt gedaan via een
ambitiedocument. Voor het verdiepende
onderzoek zijn een aantal ambitiedocumenten
van DBFMO-projecten geanalyseerd. Vanwege
praktische redenen is het niet gelukt om de alle
ambitiedocumenten
van
de
eerder
omschreven projecten te onderzoeken. Als
aanvulling zijn drie andere DBFMO-projecten
gevonden wie het ambitiedocument
beschikbaar stellen voor dit onderzoek. Deze
projecten zijn allen relatief nieuw en bevinden
zich momenteel nog niet in de realisatie- of
exploitatiefase, waardoor ze buiten de
populatie van het veldonderzoek zijn gevallen.
Voor dit verdiepend onderzoek is deze
populatie echter niet van toepassing. Hier geldt
dat de projecten DBFMO-projecten moeten
zijn, die het ambitiedocument beschikbaar
willen stellen voor het verdiepend onderzoek.
De projecten waarbij de uitvraag is onderzocht
naar procesdoelstellingen in het project zijn;
 Project B
 Project C
 Project E
 PPS Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag
 Gerechtsgebouw Breda
 Rijkskantoor de Knoop, Utrecht

Een overzicht van het verdiepend onderzoek
naar procesdoelstellingen wordt per project
kort besproken en weergeven in tabel 19.
Project B
In het ambitiedocument is de hiërarchie en/ of
rolverdeling benoemd door de opgave via een
DBFMO-contract aan te besteden. De duur van
het project wordt benoemd door een
maximale oplevertermijn te geven en de
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contractduur te benoemen. De manier waarop
men wil samenwerken wordt niet benoemd,
evenals normen en waarden die binnen het
project gelden. Als kritische succescriteria
worden belangrijke criteria voor het project
meegegeven. Deze hebben allen betrekking op
product-criteria, behalve het vernoemen de
overlast te beperken en tijdens de bouw de
aanwezige
ecologische
waarden
te
respecteren.
Project C
In het ambitiedocument is de hiërarchie en/ of
rolverdeling benoemd door de opgave via een
DBFMO-contract aan te besteden. De duur van
het project wordt benoemd door een
maximale oplevertermijn te geven en de
contractduur te benoemen. In het document
wordt geen typering gemaakt van de
samenwerking die men wil toepassen, wel
wordt er gesproken over dat de opdrachtgever
wil dat er op basis van gelijkwaardigheid en
vertrouwen wordt samengewerkt gedurende
de exploitatiefase en er periodiek overleg zal
plaatsvinden tussen partijen. Binnen het
document worden geen normen en waarden
benoemd. De kritische succescriteria van het
project zijn voornamelijk gericht op
productdoelstellingen. Een uitzondering is dat
men zegt dat het facilitaire personeel aan
minimale voorwaarden dient te voldoen. Dit
varieert van kennis en ervaring tot persoonlijke
en basisvaardigheden.
Project E
In het ambitiedocument is de hiërarchie en/ of
rolverdeling benoemd door de opgave via een
DBFMO-contract aan te besteden. De duur van
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het project wordt benoemd door een
maximale oplevertermijn te geven en de
contractduur te benoemen. In het document
wordt geen typering gemaakt van de
samenwerking die men wil toepassen, wel
wordt er gesproken over een ‘goede’
samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer die de basis vormt voor de
gewenste dienstverlening. Men zoekt een
’partner die synergie voordelen op
overtuigende wijze weet vorm te geven’ en
‘een opdrachtnemer die zorg draagt voor een
efficiënte en effectieve samenwerking’. Binnen
het document worden geen normen en
waarden benoemd. De kritische succescriteria
van het project zijn voornamelijk gericht op
productdoelstellingen. Een uitzondering is dat
men zegt dat de opdrachtnemer dient te
streven naar zoveel mogelijk steeds dezelfde
werknemers.
Bezuidenhoutseweg 30
In het ambitiedocument is de hiërarchie en/ of
rolverdeling benoemd door de opgave via een
DBFMO-contract aan te besteden. De duur van
het project en de projectfasen worden
benoemd door een maximale oplevertermijn
te geven, de contractduur te benoemen en
een planning op hoofdlijnen te geven. In het
document wordt geen typering gemaakt van
de samenwerking die men wil toepassen. In de
tekst over de dienstverlening wordt gesproken
over dat de opdrachtgever een ‘partnership’
met de opdrachtnemer wil aangaan, wat
betekend dat men op basis van
gelijkwaardigheid en vertrouwen samenwerkt.
De opdrachtnemer moet hierin een proactieve
houding aannemen en opnemen in de

standaardwerkwijze dat klachten en storingen
zo veel mogelijk worden voorkomen. De
opdrachtnemer dient hiertoe integrale
kwaliteitszorg op te nemen in de eigen
werkwijze. Deze aspecten vormen de normen
en waarden die de opdrachtgever (en de
opdrachtnemer) in de samenwerking moeten
integreren. De kritische succescriteria van het
project
worden
benoemd
als
aandachtspunten, welke alleen betrekking
hebben op het product en niet op het proces.
Gerechtsgebouw Breda
In het ambitie-document is de hiërarchie en/ of
rolverdeling benoemd door de opgave via een
DBFMO-contract aan te besteden. De duur van
het project en de projectfasen worden
benoemd door een maximale oplevertermijn
te geven, de contractduur te benoemen en
een planning op hoofdlijnen te geven. In het
document wordt geen typering gemaakt van
de samenwerking die men wil toepassen. In de
tekst over de dienstverlening wordt gesproken
over dat de opdrachtgever een ‘partnership’
met de opdrachtnemer wil aangaan. Hier mee
wordt bedoeld dat goede samenwerking
noodzakelijk is tussen de verschillende partijen
die de facilitaire diensten leveren, de
opdrachtnemer dient te streven naar zoveel
mogelijk steeds dezelfde medewerkers te werk
te stellen. Deze werknemers moeten de
volgende
competenties
hebben;
samenwerken,
flexibiliteit,
initiatief,
enthousiasme,
goede
communicatie
vaardigheden en verantwoordelijkheidsgevoel.
Binnen het project worden de volgende
normen en waarden benoemd, deze worden
ook gezien als ‘succesfactoren’; Het in hoge

mate voldoen aan de eisen betrouwbaarheid,
responsiviteit,
empathie
en
klantvriendelijkheid. In de samenwerking
moeten de partijen (samen) blijvend opzoek
gaan naar passende oplossingen. Als
bijzondere voorwaarde in het project wordt
gesteld dat: ‘De opdrachtgever hecht er
waarde aan dat de deelnemers aan de
aanbesteding
en
de
uiteindelijke
opdrachtnemer de samenwerking tussen alle
betrokken partijen stimuleert en zorg draagt
voor de continuïteit van kennis en ervaring,
zowel tijdens de aanbestedingsfase als tijdens
de realisatie en exploitatiefase’. Naast deze
kritische succescriteria voor het proces van het

project worden ook product succescriteria
uitgebreid besproken.
Rijkskantoor de Knoop
In het ambitiedocument is de hiërarchie en/ of
rolverdeling benoemd door de opgave via een
DBFMO-contract aan te besteden. De duur van
het project en de projectfasen worden
benoemd door een maximale oplevertermijn
te geven, de contractduur te benoemen en
een planning op hoofdlijnen te geven. In het
document wordt geen typering gemaakt van
de samenwerking die men wil toepassen. Wel
worden normen en waarden waaraan de
opdrachtnemer moet voldoen benoemd.
Naast een merkbare klik zoekt de

opdrachtgever namelijk naar een partner met
de
volgende
kerncompetenties
en
trefwoorden: proactief, flexibel, innovatief in
duurzaamheid,
trots
op
hoge
gebruikerstevredenheid, aansprekend en
aanspreekbaar, belofte (van de top) maakt
schuld (op alle niveaus), co-creatie, synergie,
meerwaarde, ketenintegratie, zoekend naar
belangen in plaats van innemen van
standpunten,
operationele
excellentie,
klantgericht ondernemerschap, creatief,
respect en vertrouwen. In het project worden
deze waarden meegenomen in de
gunningsvoorwaarden, waardoor het een
onderdeel van de kritieke succescriteria vormt.

Procesdoelstellingen:

B

C

E

Bezuidenhoutseweg Gerechtsgebouw
30, Den haag
Breda

Rijkskantoor de
Knoop, Utrecht

Hiërarchie/
Rolverdeling

Ja, DBFMO

Ja, DBFMO

Ja, DBFMO

Ja, DBFMO

Ja, DBFMO

Ja, DBFMO

Projectduur en
duur fasen

Contractduur Contractduur en
en maximale
maximale
oplevertermijn oplevertermijn

Contractduur en
maximale
oplevertermijn

Contractduur,
maximale
oplevertermijn en
planning op
hoofdlijnen

Contractduur,
maximale
oplevertermijn en
planning op
hoofdlijnen

Contractduur,
maximale
oplevertermijn en
planning op
hoofdlijnen

Type
samenwerking

Nee

Nee, op basis van Nee, op zoek
gelijkwaardigheid naar ‘Partner’ in
en vertrouwen
exploitatiefase

Nee, op zoek naar
‘Partnership’ in
exploitatiefase

Nee, op zoek naar
‘Partnership’ in
exploitatiefase

Nee, op zoek naar
competenties van
opdrachtnemer

Normen en
waarden

Nee

Nee

Ja, opgelegd voor
opdrachtnemer

Ja, opgelegd voor
opdrachtnemer

Ja, opgelegd voor
opdrachtnemer

Kritische
succescriteria

Volledig
Productgericht,
productgericht één verwijzing
naar proces

Productgericht en
procesgericht

Productgericht maar
meer procesgericht

Nee

Productgericht
Volledig
en één verwijzing productgericht
naar proces

Tabel 19: Vernoeming van Procesdoelstellingen in projecten
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5.6 Bevindingen en
aandachtspunten
In het ambitiedocument wordt, vergeleken
met de andere projecten, een grotere nadruk
gelegd op de procesdoelstellingen van het
project. Veel van de productdoelstellingen
worden gegeven in een bijlage van het
ambitiedocument.
Conclusie
Concluderend wordt gezegd dat het
verdiepend onderzoek meer inzicht heeft
gegeven in de projectdoelstellingen en de wijze
waarop deze zijn verdeeld in product– en
procesdoelstellingen. De projecten, die
onderdeel zijn geweest van de enquête,
hebben minder procesdoelstellingen benoemd
dan de nieuwere projecten. Helaas is het niet
mogelijk te vergelijken hoe de samenwerking
van deze nieuwste projecten wordt
gewaardeerd in verhouding met de projecten
van het onderzoek, omdat deze projecten zich
momenteel niet in de realisatie– of
exploitatiefase bevinden.
De procesdoelstellingen die vrijwel altijd
worden benoemd zijn de hiërarchie en/ of
rolverdeling in het project, de duur van het
project en een aantal kritieke succescriteria. De
nadruk van deze laatste doelstellingen in de
mate waarop men meer of minder kijkt naar
de procesdoelstellingen in verhouding tot de
productdoelstellingen, kennen een grote
variatie per project. Dit vertaalt zich in dat de
eerdere projecten zich voornamelijk richten op
kritieke
succescriteria
voor
productdoelstellingen en in de laatste
projecten meer nadruk is gelegd op de
succescriteria voor de procesdoelstellingen.
De procesdoelstellingen die het minst worden
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benoemd in het ambitiedocument zijn het type
samenwerking wat wordt toepast (de
integratie typen van samenwerking van
Lambert, Emmelhainz, & Gardner, 1996) en de
normen en waarden die in de samenwerking
worden gehanteerd. Bij een aantal projecten
wordt door de opdrachtgever normen en
waarden
benoemd
waaraan
de
opdrachtnemer moet voldoen gedurende de
exploitatiefase, maar er wordt niet gesproken
over welke normen en waarden gelden
gedurende de samenwerking in de eerdere
fasen van het project. Daarnaast geldt dat de
procesdoelstellingen die worden benoemd zich
voornamelijk richten op de exploitatiefase.
Alleen het Rijkskantoor de Knoop richt zich
hierbij ook op de eerdere fasen van het proces.

In deze paragraaf worden de bevindingen van
de voorgaande analyses samengenomen,
waaruit drie aandachtspunten worden
benoemd.
Deze
bevindingen
en
aandachtspunten worden gebruikt in de
conclusies,
aanbevelingen
en
een
oplossingsmogelijkheid om de samenwerking
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te
verbeteren in toekomstige projecten.

Samenkomst bevindingen
In de samenkomst van de bevindingen worden
de bevindingen uit het literatuuronderzoek, de
analyse van de projecten en bevindingen uit
het verdiepend onderzoek samengevoegd.
Hierbij wordt rekening gehouden met het
overzicht van de projecten, die door de
respondenten hoger en lager zijn gewaardeerd
in de samenwerking. Vanuit de analyse
vergelijking projecten blijkt dat project E de
hoogste waardering en project B de laagste
waardering heeft van de respondenten betreft
de samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer.
De bevindingen van de gewenste, verwachte
en werkelijke samenwerking worden
besproken, evenals de bevindingen van de
projectdoelstellingen.
Hierbij
worden
aandachtpunten gegeven voor toekomstige
projecten.
Gewenste samenwerking
In figuur 41 zijn de KPI’s naar
belangrijkheid weergeven. De scores
van de KPI’s representeren de optelsom van de
scores van de bijbehorende sub-variabelen. De
meest belangrijke KPI is de KPI Vertrouwen,
gevolgd door de KPI’s Gemeenschappelijk

Belangrijk in een samenwerking:
Vertrouwen

Score: 62,5
Gemeenschappelijk belang Betrokkenheid

Score: 53,6
Communicatie

Score: 42,7

Score: 49,8
Onderlinge waardering

Score: 38,8

Team-functionaliteit

+++
++
+

Score: 30,0

Figuur 41: Gewenste samenwerking, meest belangrijke KPI’s volgens de respondenten

belang en Betrokkenheid. Een aandachtspunt
is, dat in de projecten waarin men beter wil
samenwerken, meer aandacht wordt besteed
aan deze onderwerpen. De KPI’s
Communicatie, Onderlinge waardering en
Team-functionaliteit worden als minst
belangrijk
gewaardeerd
door
de
respondenten.
Verwachte samenwerking
In de verwachte samenwerking
verschillen de projecten in het
expliciet, impliciet of niet benoemen van de
KPI’s en sub-variabelen in de overeenkomst. Bij
het hoogst gewaardeerde project, project E,
zijn alle KPI’s expliciet en/ of impliciet
besproken in de overeenkomst waardoor men
een beter beeld kan vormen over de werkelijke
samenwerking in de realisatie en
exploitatiefase. Bij het laagst gewaardeerde
project, project B, is de KPI Team-functionaliteit
geen onderdeel van de overeenkomst en de
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KPI
Gemeenschappelijk belang wordt alleen
impliciet besproken. Een aandachtspunt is dat
men in de verwachte samenwerking meer
(impliciete) aandacht besteed aan de KPI’s van
samenwerking. Dit verhoogt de waardering
van de samenwerking gedurende de realisatie–
en exploitatiefase.
Naar verwachting zouden de KPI’s die expliciet
in de overeenkomst zijn benoemd meer
toegevoegde waarde geven gedurende het
project dan de impliciete KPI’s, omdat deze dan
contractueel zijn vastgelegd. Deze conclusie
kan niet worden getrokken uit de uitkomst van
de enquête. In het verdiepend onderzoek naar
verwijzingen van expliciete KPI’s of subvariabelen in het Rijks brede model DBFMOcontract blijkt dat slechts een aantal KPI’s en
sub-variabelen werkelijk onderdeel zijn van het
contract. Dit is in tegenstelling met de respons
van de respondenten, wie dit document vaak
benoemen als het documenten waar een

groot deel van de KPI’s expliciet staan
omschreven. Daarom niet worden gezegd dat
de KPI’s expliciet moeten staan omschreven,
omdat hier geen bewijs voor is gevonden.
Echter, het lijkt vanzelfsprekend dat afspraken
die expliciet worden vastgelegd, makkelijker
uitwisselbaar
zijn
richting
(nieuwe)
medewerkers.
Werkelijke samenwerking
Bij de samenstelling van het
projectteam in de werkelijke
samenwerking, heeft alleen de opdrachtnemer
van project E rekening heeft gehouden met
een match in persoonlijkheidskarakteristieken.
Omdat dit project de hoogste waardering heeft
gekregen voor de samenwerking, wordt het
samenstellen van het projectteam met behulp
van
een
match
in
persoonlijkheidskarakteristieken meegenomen
als aandachtspunt om de samenwerking
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in
een project te verbeteren.
De respondenten wordt gevraagd aan te geven
of sub-variabelen van samenwerking aanwezig
zijn het project en ze worden gevraagd een
waardering te geven over de KPI’s in de huidige
samenwerking. Bij deze waardering is
opgevallen dat de respondenten het meest
positief is over te KPI Team-functionaliteit.
Hierbij ligt het vermoeden dat de
respondenten een waardering over de het
eigen team-functionaliteit hebben gegeven en
niet die van de opdrachtgever en
opdrachtnemer onderling. Een aandachtspunt
is daarom om de partijen meer bewust te
maken van de samenwerking van de twee
teams, wat leidt tot één team gedachte en een
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verbetering van de samenwerking. Op deze
manier kan men werkelijk de KPI Teamfunctionaliteit invullen en beoordelen.
De meest negatief gewaardeerde KPI is de KPI
Gemeenschappelijk belang. Dit kan wijzen op
onvoldoende aandacht voor deze KPI binnen
de samenwerking in DBFMO-projecten. Dit ligt
lijnrecht tegenover de bevindingen van het
literatuuronderzoek, waarbij wordt gezegd dat
het
gemeenschappelijk
belang
de
bestaansreden is van een samenwerking en
dat
een
samenwerking
zonder
gemeenschappelijk belang niet mogelijk is. Het
project wat het hoogst is gewaardeerd in de
samenwerking, project E, heeft hier veel
nadruk op gelegd in het proces. Daarom wordt
als aandachtspunt gegeven dat men nadruk
moet leggen op het vinden en/ of creëren van
een gemeenschappelijk belang in de
samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer.
Als laatste aandachtspunt vanuit de waardering
van de KPI’s in de werkelijke samenwerking,
wordt benadrukt dat project E het kleinste
verschil kent in de waardering van de KPI’s
tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer.
Dit kan wijzen op goede onderlinge
afstemming en de wijze waarop men over
elkaar en het proces denkt. Het is niet duidelijk
of deze eensgezindheid een gevolg of een
oorzaak van de hoog gewaardeerde
samenwerking is. Echter, het lijkt een indicatie
van een goedlopende samenwerking tussen de
partijen.
Vanuit de waarderingen van de KPI’s is
gevraagd wat er in de samenwerking zou
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moeten veranderen, wil men een hogere
waardering geven aan de KPI’s van
samenwerking in de projecten. Hierbij bleek
dat de aanbevelingen van de respondenten
vrijwel allemaal betrekking hadden op de
eerder benoemde KPI’s van samenwerking. Dit
onderstreept de belangrijkheid van de KPI’s in
een samenwerking en dat men hierop moet
agenderen gedurende de samenwerking
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in
een project. Naast deze aanbevelingen geven
de respondenten een aantal aanbevelingen die
niet kunnen worden ondergebracht in de KPI’s.
Dit zijn; de samenwerking tijd te gunnen,
minder formeel met elkaar omgaan, zorgen
voor daadkracht in het project(team), elkaar
meenemen in veranderingen in de (exploitatie)
organisatie, de realisatie van wederzijdse
afhankelijkheid van de opdrachtgever en
opdrachtnemer in een project en het belang
van informele contactmomenten. Deze
aspecten worden gezien als een toegevoegde
waarde voor de samenwerking tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer.
Projectdoelstellingen
In het verdiepende onderzoek naar de
projectdoelstellingen is gebleken dat
men in de projecten die zijn onderzocht in de
enquête weinig tot geen procesdoelstellingen
tegenover
productdoelstellingen
heeft
benoemd. De projecten die zich momenteel in
een eerder fase bevinden en daardoor later zijn
gestart, leggen meer de nadruk op het vinden
van een ‘partner’ of een ‘partnership’. Deze
trend lijkt het gevolg te zijn van een leercurve
van voorgaande projecten. Vanuit de kennis
van voorgaande projecten blijkt men kansen te

zien in het verbeteren van het proces van de
DBFMO-projecten, door meer aandacht te
besteden aan procesdoelstellingen in eerdere
fases. Dit komt overeen met de bevindingen
die zijn gedaan in dit onderzoek. Het stellen van
projectdoelstellingen op het versnellen van een
team, leidt tot een sneller team (Blancard,
Carew, & Prasi-Carew, 1996). Daardoor zou het
stellen van procesdoelstellingen in de
projectdoelstellingen ook kunnen leiden tot
een verbetering van de elementen uit het
proces, waaraan deze doelstellingen zijn
gekoppeld. Als aandachtspunt wordt daarom
gegeven dat men vooraf een scherp beeld
moet stellen over hoe zij het proces willen laten
verlopen,
om
hier
vervolgens
procesdoelstellingen aan te koppelen.
Een andere bevinding van het verdiepende
onderzoek naar projectdoelstellingen, is dat
wanneer er over samenwerkingsdoelstellingen
of kritische succescriteria gericht op het proces
wordt gesproken, dit voornamelijk wordt
gedaan over de exploitatiefase. Men omschrijft
de gewenste dienstverlening, waar partijen
samenwerken om te voldoen aan de eisen
opgesteld in het BOM-mechanisme. Dit staat in
strijd met het idee dat men doormiddel van
samenwerking meerwaarde kan creëren door
slimme integrale oplossingen in het ontwerp
toe te passen. Voorheen werd gedacht dat de
opdrachtnemer deze ‘slimme’ toepassingen
zelf zou kunnen verzinnen voor de
opdrachtgever. De opdrachtgever blijkt hier
hoge verwachtingen aan te koppelen, die
moeilijk kunnen worden achterhaald wanneer
de opdrachtgever en opdrachtnemer niet goed
afstemmen gedurende het proces. Daarom

wordt er vanuit dit onderzoek een
aandachtspunt gevonden in dat wanneer men
eerder in het proces zal samenwerken,
bijvoorbeeld vanuit in één team met leden van
de opdrachtgever en de opdrachtnemer,
meerwaarde kan worden behaald. Hierbij is
het belangrijk dat deze meerwaarde ook voor
de opdrachtnemer geldt. Deze voorwaarde is
terug te vertalen naar de zoektocht naar het
gemeenschappelijke belang.

Drie aandachtspunten
Vanuit de samenkomst van bevindingen zijn
een aantal aandachtspunten benoemd. In deze
paragraaf
worden
drie
belangrijke
aandachtspunten toegelicht en uitgewerkt in
een toepassingen van de aandachtspunten.
Deze aandachtspunten zijn gekozen omdat de
overige bevindingen en aandachtspunten
vanuit het veldonderzoek kunnen worden
ondergebracht onder deze onderwerpen. De
drie aandachtspunten zijn:
 KPI´s van samenwerking staan niet expliciet
vermeld in de overeenkomst.
 Als de opdrachtgever en opdrachtnemer het eens
zijn
over
de
waardering
van
samenwerkingsvariabelen, waarderen zij de
samenwerking hoger.
 Het proces van samenwerken wordt onderbelicht
in projectdoelstellingen van DBFMO-projecten.

Deze punten worden besproken en er worden
toepassingen gegeven om vanuit dit
aandachtspunt de samenwerking tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer te
verbeteren en verwachtingen over de realisatie
van projectdoelstelling beter aan te laten
sluiten op de werkelijkheid in een DBFMOH5. VELDONDERZOEK

project.

1. De KPI´s van samenwerking staan
niet expliciet vermeld in de
overeenkomst
In de bevindingen van het veldonderzoek
wordt gesproken over, dat hoe meer aandacht
wordt geschonken aan de KPI’s van
samenwerking, hoe beter de samenwerking
wordt beoordeeld. De respondenten geven
aan dat sommige KPI’s als meer belangrijk
worden gezien binnen een samenwerking als
andere KPI’s. Vanuit het literatuuronderzoek
blijkt dat het expliciet vernoemen van de KPI’s
in de overeenkomst een meerwaarde heeft
boven de impliciete vernoeming in de
overeenkomst. Ondanks dat de respondenten
hebben aangegeven dat een groot aandeel van
de KPI’s expliciet staan omschreven in het
DBFMO-contract, heeft het verdiepende
onderzoek laten zien dat deze bevindingen
onjuist zijn. Alleen de KPI Communicatie wordt
direct vernoemd. De KPI’s Betrokkenheid en
Team-functionaliteit
worden
beperkt
geïmpliceerd. De overige KPI’s worden niet
vernoemd of geïmpliceerd.
Vanuit de bevindingen over de KPI’s van
samenwerking in de overeenkomst, kan
worden geconcludeerd dat om de
samenwerking te verbeteren men meer
aandacht moet besteden aan deze variabelen
(KPI’s en sub-variabelen) in de overeenkomst.
Hierbij zijn een aantal KPI’s belangrijker dan
anderen, zoals vertrouwen, betrokkenheid en
gemeenschappelijk belang. Echter, de andere
KPI’s zijn niet te verwaarlozen.
Toepassing

Wanneer de betrokken partijen willen dat de
KPI’s onderdeel van de overeenkomst worden,
moet dit vooraf worden opgenomen in het
ambitiedocument van de opdrachtgever. Door
hier voorafgaand een gesprek te houden met
de markt zal afstemming plaatsvinden en
kunnen de ambities eventueel worden
bijgesteld, op basis van de output van dit
gesprek.
Het opnemen van de KPI’s in de overeenkomst
kan via een aantal manieren gebeuren.
Allereerst zullen de betrokken partijen overeen
moeten komen op welke KPI’s men de
(meeste) nadruk willen leggen in de
samenwerking. Daarna wort een keuze
gemaakt op wat voor manier deze afspraken in
de overeenkomst worden opgenomen.
Hieronder staan drie manieren omschreven.
Het is goed mogelijk dat er een combinatie
wordt gemaakt voor de vastlegging van de
KPI’s in de overeenkomst.
 Expliciet, in een contractstuk: Wanneer een KPI
wordt opgenomen in een contractstuk, wordt het
een belangrijk onderdeel van de overeenkomst.
Zo kan er een contractbreuk worden opgelopen
wanneer de KPI onvoldoende wordt uitgevoerd.
Een voorbeeld hiervan is het NEC3-contract,
waarin in ‘Mutual trust and cooperation’ wordt
gewerkt (NEC, 2010). Dit zou ook voor andere
KPI’s of sub-variabelen moeten worden opgesteld.
 Expliciet, in een gedragscode: Een gedragscode is
een expliciete omschrijving van normen en
waarden voor personen in het project. Wanneer
een KPI wordt opgenomen in een gedragscode
binnen een project, heeft dit minder zware
consequenties wanneer een KPI onvoldoende
wordt uitgevoerd. De invulling hiervan is vrij, maar
als voorbeeld kan de partij die in gebreke is een
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boete worden opgelegd. Belangrijk hierbij is dat
zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer
deze ‘boete’ opgelegd kan krijgen.
 Impliciet, onderdeel van normen en waarden
(cultuur): De minst ingrijpende wijze waarop de
KPI’s in de overeenkomst kunnen worden
opgenomen is via een mondelinge overeenkomst
van normen en waarden. Hierbij stemmen
personen mondeling in na het overleg van de KPI’s
in de overeenkomst in het werken volgens de
normen en waarden die zijn benoemd. Het idee
van het benoemen van normen en waarden is dat
men via deze wijze een projectcultuur ontwikkeld
waarbij ongewenst gedrag door teamleden wordt
afgestraft of conformiteit wordt afgedwongen.

het meest eens over de waardering van de
variabelen. Bij deze projecten is het opvallend
dat men de verwachte samenwerking met
slechts een klein verschil waardeert als de
werkelijke samenwerking. Volgens het
partnering model in het literatuuronderzoek,
zie figuur 42, komen verwachtingen van beide
partijen overeen als de drivers, facilitators van
de opdrachtgever en opdrachtnemer goed
matchen en de components zijn ingericht om
de samenwerking te bevorderen. Dit kan
worden bereikt door onderlinge afstemming
en motieven voor de samenwerking die niet
conflicteren.

2. Als de opdrachtgever en
opdrachtnemer het eens zijn over de
waardering van samenwerkingsvariabelen, waarderen zij de
samenwerking hoger
De relatie tussen de verwachte en werkelijke
samenwerking en de waardering van de
opdrachtgever en de opdrachtnemer kennen
een
tegengesteld
perspectief.
De
opdrachtgever heeft tijdens de verwachte
samenwerking een positiever beeld over hoe
de werkelijke samenwerking zal verlopen, als
dat men de werkelijke samenwerking
gedurende de realisatie- of exploitatiefase
waardeert. De opdrachtnemer heeft juist een
negatiever beeld tijdens de verwachte
samenwerking
over
de
werkelijke
samenwerking, dan dat zij de werkelijke
samenwerking waardeert. Deze tegenstelling
komt voor bij de projecten in het
veldonderzoek. Bij de projecten waar de
samenwerking als hoogst wordt gewaardeerd
zijn de opdrachtgever en de opdrachtnemer

Vanuit de bevindingen over wanneer de
opdrachtgever en opdrachtnemer het eens zijn
over de waardering van variabelen, zij de
samenwerking hoger waarderen, kan worden
geconcludeerd dat deze partijen elkaar moeten
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Drivers
Projectdoelstellingen en
motieven van OG + ON

vinden in de waardering van de samenwerking.
Via evaluaties over de samenwerking kan men
gesprekken aangaan en sturen waar nodig.
Deze overleggen kunnen het partnering model
behelzen, zodat de samenwerking kan worden
bevorderd. Om de opdrachtgever en
opdrachtnemer het zo goed mogelijk met
elkaar eens te laten worden over de
beoordeling van de variabelen, kan
verwachtingsmanagement
over
de
samenwerking worden toegepast. Hierbij
worden de verwachtingen van beide partijen
uitgesproken en kan men een meer realistisch
beeld vormen over de werkelijke
samenwerking. Dit bevorderd de waardering
van de samenwerking.
Toepassing
Wanneer
de
opdrachtgever
en
opdrachtnemer het relatief eens zijn over de

Beslissingen om
samenwerking aan te
gaan/aan te passen

Facilitators
Organisatie randvoorwaarden van OG + ON

Components
Drivers bepalen de

DBFMO-proces, overeenkomst,
teamsamenstelling en –werking

verwachtingen richting
de uitkomsten

Feedback
Uitkomsten
Match tussen prestatie en
verwachte uitkomst

Figuur 42: Partnering model in DBFMO-projecten

variabelen van samenwerking, waarderen zij
de samenwerking hoog. Dit is een geambieerd
beeld voor het onderzoek. Daarom worden
toepassingen van dit aandachtspunt gegeven
waardoor de kans groeit op dat de
opdrachtgever en opdrachtnemer het eens zijn
over de waardering van de variabelen van
samenwerking. Dit wordt gedaan via de
toepassing van het partnering model en door
middel van verwachtingsmanagement over
samenwerking.
Toepassing partnering model: De overleggen
over de (variabelen van) samenwerking zorgen
voor een gedeeld beeld tussen de
opdrachtgever en opdrachtnemer die zo goed
mogelijk overeenkomt. Gedurende deze
gesprekken is het een aanbeveling de drivers,
facilitators en components van het partnering
model te bespreken. Een afstemming van deze
variabelen
genereren
een
betere
samenwerking. De drivers, facilitators en
components worden kort besproken.
 Drivers, de projectdoelstellingen en motieven om
samen te werken: Volgens het partnering model
moet men deze doelstellingen en motieven met
elkaar delen, om zo te bepalen of hier
overeenkomsten en verschillen in zitten. Bij een te
groot verschil tussen de partijen, zouden ze geen
samenwerking moeten aangaan.
 Facilitators, de organisatie- en teamrandvoorwaarden
van
samenwerking:
Voorbeelden van organisatierandvoorwaarden
zijn de verenigbaarheid tussen partijen,
overeenkomsten in visie, filosofie en de grootte
van
een
partij.
Voorbeelden
van
teamrandvoorwaarden zijn of teamleden over
teamvaardigheden beschikken en er voldoende
middelen beschikbaar zijn (Vroemen, 2009). Bij
H5. VELDONDERZOEK

Verwachtingsmanagement

Verwachtingen
Ophalen

Verwachtingen
Beschrijven

Verwachtingen
Vertalen

Verwachtingen
Monitoren

Figuur 43: Verwachtingsmanagement

een te groot verschil in facilitators zou geen
samenwerking moeten plaatsvinden.
 Components, de invulling van de samenwerking:
Met de components wordt het DBFMO-proces,
de overeenkomst die tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer
is
opgesteld,
de
teamsamenstelling en de teamwerking bedoeld.

Deze
onderdelen
kunnen
worden
meegenomen in de selectie– en/ of
gunningscriteria van de opgave. Zo kan door
middel van de zoektocht naar een match
tussen de drivers en facilitators van de
opdrachtgever en opdrachtnemer worden
bepaald of de twee partijen een samenwerking
kunnen realiseren gedurende het proces.
Tevens kan worden onderzocht of de partijen
gelijke of on-confronterende doelstellingen
hebben over de opgave, wat een rol speelt in
hoe de uitkomst van de samenwerking eruit
ziet en wordt gewaardeerd.
Toepassing verwachtingsmanagement: In het
partnering model wordt gezegd, dat
afstemming over drivers een positieve invloed
heeft, op de verwachtingen over de uitkomst
van een samenwerking. Dit is tevens de
gedachte rondom het toepassen van
verwachtingsmanagement
over
samenwerking. Bij verwachtingsmanagement
zijn vier stappen geïdentificeerd, dit zijn;

verwachtingen ophalen, beschrijven, vertalen
en monitoren. Deze stappen en de onderlinge
relatie zijn weergeven in figuur 43. Het doel en
resultaat van deze stappen worden
besproken.
 Verwachtingen ophalen: het doel is dat zowel de
opdrachtgever als de opdrachtnemer de kans
krijgen zich te verdiepen in de wensen van de
andere partij met betrekking tot de
samenwerking binnen het project. Het resultaat is
dat de opdrachtgever beter in staat is te
beoordelen waar de kansen en risico’s liggen in
relatie tot de kennis van de opdrachtnemer. Voor
de opdrachtnemer is het resultaat dat deze partij
kan inschatten of de wensen van de
opdrachtgever door de eigen organisatie kunnen
worden uitgevoerd.
 Verwachtingen beschrijven: Het doel is dat de
opdrachtgever de wensen rondom de
samenwerking scherp genoeg in beeld heeft en
kan formuleren zodat de opdrachtnemer wordt
voorzien van voldoende informatie. Op dit
resultaat kunnen zij baseren wel of niet deel te
nemen aan het project.
 Verwachtingen vertalen: Het doel is dat het beeld
dat is geschetst tijdens de beschrijving van de
verwachtingen wordt omgezet in een concreet
plan, waarmee zowel de opdrachtgever als de
opdrachtnemer het eens zijn. Het resultaat is dat
een plan wordt opgeleverd voor tijdens de
werkelijke samenwerking en de monitoring van
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de samenwerking.

 Verwachtingen monitoren: Het doel is dat men

Verwachting

Samenwerken

Verwachting

Werkelijkheid

Werkelijkheid

Tijd

gedurende de werkelijke samenwerking kan
blijven sturen op de samenwerking. Het resultaat
is dat men de samenwerking naar verwachting
uitvoert. De monitoring is een continue proces,
men blijft monitoren tot het contract in de
exploitatiefase verloopt.

Het toepassen van verwachtingsmanagement
over samenwerking leidt tot een uniform beeld
Verwachting
Werkelijkheid
over de samenwerking door betrokken
partijen. De partijen en personen binnen de
samenwerking weten wat van zichzelf en van Figuur 44: Afstand tussen verwachting en werkelijkheid bij DBFMO-projecten
elkaar wordt verwacht en zij werken richting
ontwikkeld en waar minder nadruk is gelegd op score voor samenwerking heeft behaald.
een overeengekomen doel. De verwachtingen
het proces van samenwerken. Dit wordt
rondom dit doel worden gemanaged,
Vanuit de bevindingen over dat het proces
weergeven in figuur 44, waar de verwachting
waardoor deze dicht bij de realisatie van de
wordt onderbelicht in de projectdoelstellingen
en werkelijkheid van eerdere projecten verder
doelstelling worden gehouden. Hierdoor
van DBFMO-projecten, kan worden
uiteen liggen dan meer recente projecten. Hoe
worden teleurstellingen zo veel mogelijk
geconcludeerd dat het belangrijk is om het
dichter de verwachting en werkelijkheid bijeen
voorkomen. Deze toepassing leidt tot een
proces en de procesdoelstellingen mee te
liggen, hoe sterker de samenwerking kan zijn.
grotere kans op dat de opdrachtgever en
nemen in het ambitiedocument. Tevens liggen
opdrachtnemer het eens zijn over de Wanneer over het proces wordt gesproken in er kansen ter bevordering van de integraliteit
waardering van variabelen. Wat een indicator het ambitiedocument van de meest recente van de opgave door de opdrachtgever en
voor dit onderzoek is, dat de samenwerking projecten, spreekt men voornamelijk over het opdrachtnemer in eerdere fasen met elkaar te
hoger wordt gewaardeerd.
proces (doelstellingen) gedurende de laten samenwerken dan in de exploitatiefase.
exploitatiefase en niet over eerdere fases van Zo kan beter worden gezocht naar een
3. Het proces van samenwerking
het project. Hierdoor start de samenwerking gemeenschappelijk
belang
van
de
wordt onderbelicht in projectpas gedurende deze fase, waardoor kansen ter samenwerking in het project, wat volgens het
doelstellingen van DBFMO-projecten
bevordering van de integraliteit van de opgave, literatuuronderzoek de bestaansreden van een
In het verdiepend onderzoek naar niet volledig benut worden. De waardering van samenwerking behelst. Het projectteam speelt
projectdoelstellingen valt op dat men weinig proces aspecten in het veldonderzoek, zoals de een belangrijke rol in het proces, daarom moet
tot geen procesdoelstellingen vernoemd in het KPI’s van samenwerking leiden tot bevindingen daar voldoende aandacht aan worden
ambitiedocument. De projecten die het meest dat men de KPI Team-functionaliteit het meest besteed. Zowel in de selectie van de teamleden
recent worden ontwikkeld kennen een grotere positief en de KPI Gemeenschappelijk belang als in de functionaliteit van het team. Afsluitend
nadruk op het proces en op het meest negatief wordt gewaardeerd. Uit de wordt geconcludeerd dat projectdoelstellingen
procesdoelstellingen. Deze projecten worden bevindingen blijkt dat het project waarbij men verwachtingen met zich meebrengen, zowel
beter beoordeeld in de waardering van de op
persoonlijkheidskenmerken
heeft over product– als procesdoelstellingen en deze
samenwerking als de projecten die eerder zijn geselecteerd voor het projectteam, de hoogste kunnen
worden
gemanaged
door
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INTEGRATIE TYPEN VAN SAMENWERKING:
Type I: Betrokken organisaties herkennen elkaar als partners en coördineren activiteiten
en de planning, op een beperkt basis. Het partnerschap heeft meestal een korte termijn
focus en betreft slechts een afdeling of functioneel gebied binnen elke organisatie.
Type II: Betrokken organisaties maken een vooruitgang betreft de integratie van de
activiteiten. Hoewel men niet verwacht eeuwig samen te werken, heeft het
partnerschap heeft een lange termijn focus. Binnen de organisatie zijn meerdere
afdelingen en functionele gebieden betrokken bij de partnerschap.
Type III: De betrokken organisaties delen een aanzienlijke mate van integratie. Elke partij
ziet de ander als een verlengstuk van hun eigen bedrijf. Er bestaat geen einddatum voor
het partnerschap.
(Lambert, Emmelhainz, & Gardner, 1996)

verwachtingsmanagement gericht op de
projectdoelstellingen.
Toepassing
Het proces kan meer worden belicht in de
projectdoelstellingen door een aantal
toepassingen. Een relatief eenvoudige wijze is
dat in het ambitiedocument proces
doelstellingen moeten worden toegevoegd.
Deze moeten doordacht zijn en informatie
geven richting de opdrachtnemer over de
wensen van de opdrachtgever over het proces.
Voorbeelden zijn:

exploitatiefase, maar ook over de fasen die
daaraan vooraf gaan. Door de samenwerking
te bevorderen in eerdere fasen door de
(formele) afstand tussen de partijen voor de
gunning te verkleinen, kunnen kansen worden
benut om de integraliteit van het plan te
verhogen. Een voorbeeld hiervan is dat
wanneer de opdrachtgever en opdrachtnemer
gedurende de dialoog samenwerken aan de
invulling van het plan voor de samenwerking
tijdens de exploitatiefase, dat de ambitie van de
opdrachtgever beter kan worden vertaald naar

 De duur van het project en de fasen
 De rolverdeling tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer

 Het type samenwerking (zie tekstvlak)
 De normen en waarden in het project (o.a. d.m.v.
de KPI’s van samenwerking)
 Een indicatie van de kritische succescriteria
(Product & Proces)

Een aanvullende toepassing van dit
aandachtspunt is dat men niet alleen
procesdoelstellingen opstelt over de
H5. VELDONDERZOEK

een plan volgens de verwachting van de
opdrachtgever.
Voor de realisatie van een samenwerking blijkt
een gemeenschappelijk belang nodig in een
project. Dit kan worden opgelost door deze op
te nemen in het ambitiedocument wanneer
een gemeenschappelijk belang voor de hand
ligt, of te benoemen dat de opdrachtgever de
noodzaak van een gemeenschappelijk belang
onderkent en hiernaar zal worden gezocht in
het proces door de betrokken partijen.
Een onderdeel van het proces dat wordt
onderbelicht in de huidige DBFMO-projecten is
het projectteam. Als toepassing van de
aandachtspunt kan bij de selectie van de
teamleden voor het projectteam rekening
worden houden met competenties en kennis,
maar ook met een match in
persoonlijkheidskenmerken. In het team is de
functionaliteit van het team belangrijk. Een
manier is om betrokken personen hiervan
bewust te maken, bijvoorbeeld door middel
van teambuilding. In de team-functionaliteit
moet men letten op dat teamleden specifieke

Product-doelstellingen

Specificaties over het
gebouw, omgeving en
faciliteiten

Proces-doelstellingen

Specificaties over het
proces, de rolverdeling,
samenwerking, normen
en waarden en kritische
succescriteria

Projectdoelstellingen

Figuur 45: Verdeling van projectdoelstellingen naar product en proces
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5.7 Oplossingsmogelijkheid
competenties voor samenwerking hebben, er
diversiteit in persoonlijke karakteristieken
bestaan, men een onderlinge ‘klik’ ervaart, een
teamcohesie ontstaat en men een sociaal
veilige werksituatie creëert waarbinnen fouten
gezamenlijk worden opgelost.
Afsluitend kan men verwachtingsmanagement
toepassen op projectdoelstellingen, evenals op
samenwerking is gedaan. Hierbij worden
dezelfde
vier
stappen
genomen:
verwachtingen ophalen, beschrijven, vertalen
en monitoren. Omdat de projectdoelstellingen
onderverdeeld zijn in product– en
procesdoelstellingen (zie figuur 45), valt
samenwerking onder de procesdoelstellingen
en
daarmee
ook
onder
de
projectdoelstellingen. Dit betekent dat
wanneer men verwachtingsmanagement op
projectdoelstellingen toepast, men impliciet
verwachtingsmanagement op samenwerking
toepast.

In de vorige paragraaf zijn bevindingen,
aandachtspunten en toepassingen gegeven. In
deze paragraaf worden een aantal van deze
toepassingen
omgevormd
tot
een
oplossingsmogelijkheid die de samenwerking
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan
verbeteren in toekomstige DBFMO-projecten.
Hierbij moet worden benadrukt dat dit een
mogelijke oplossing is en dit niet wordt gezien
als de ultieme oplossing om de samenwerking
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te
verbeteren en zo de verwachtingen beter op
de realisatie van de projectdoelstellingen te
laten aansluiten. Dit sluit aan op de
doelstellingen van het onderzoek, die als volgt
is geformuleerd:
Dit onderzoek richt zich op het ontwikkelen van
aanbevelingen en een oplossingsmogelijkheid
om de samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer de tijdens een DBFMO-project
te verbeteren en zo de verwachtingen van
beide partijen ten aanzien van de realisatie van
projectdoelstellingen te behalen.
De oplossingsmogelijkheid moet daarom een
verbetering kunnen geven aan de waardering
van de werkelijke samenwerking en de
tevredenheid van de realisatie van de
projectdoelstellingen.
Voor oplossingsmogelijkheid is gekozen voor
een alternatief op het traditionele DBFMOproces, waarbij meer nadruk wordt gelegd op
de samenwerking tussen de opdrachtnemer
en de opdrachtgever. Veel elementen van het
traditionele proces zullen worden behouden
omdat DBFMO zich heeft bewezen in het
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creëren van meerwaarde ten opzichte van de
traditionele wijze van aanbesteden. De
toepassingen van aandachtspunten die
worden
meegenomen
in
de
oplossingsmogelijkheid, zijn:
 Toepassen nadruk op proces in
projectdoelstellingen in ambitiedocument

 Toepassen van verwachtingsmanagement
projectdoelstellingen

 Toepassen partnering model bij selectie partijen
 Toepassen eerder samenwerken van partijen in
proces (voor de realisatie fase)

 Toepassen nadruk op het projectteam
(opdrachtgever en opdrachtnemer in één team)

 Toepassen KPI’s in de overeenkomst (Expliciet of
impliciet)

De invulling van deze toepassingen in de
oplossingsmogelijkheid wordt later toegelicht.
De oplossingsmogelijkheid voor de verbetering
van samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer in DBFMO-projecten is in drie
delen opgedeeld. Voor de beeldvorming is het
belangrijk te weten dat deze delen elkaar
opvolgen.
In figuur 46 wordt het eerste deel van de
oplossingsmogelijkheid beschreven. Hier
worden twee fasen benoemd, de definitiefase
en selectie fase. Deze fasen worden besproken.

Definitiefase
De definitiefase is in een aantal onderdelen
opgedeeld, deze worden besproken. Omdat
het veldonderzoek geen betrekking heeft
gehad op deze fase van het DBFMO-proces
wordt
dit
onderdeel
van
de
oplossingsmogelijkheid globaal besproken. De

uitspraken die hier worden gedaan zijn
gebaseerd op aanbevelingen die algemeen te
interpreteren zijn en het literatuuronderzoek
Initiatief
Gedurende het initiatief zal de opdrachtgever
de beslissing maken een opdracht in de markt
te willen zetten. Hierbij wordt gekeken naar
een zeer globale omschrijving van de
projectdoelstellingen over het product en het
proces en de wijze waarop men dit aan de

markt wil presenteren.

Gesprek opdrachtgever en markt
Tijdens het gesprek van de opdrachtgever en
de markt wordt de eerste informatie over de
opdracht bekend gemaakt aan de markt.
Hierbij kan een keuze worden gemaakt een
aantal personen uit te nodigen of een
openbare uitnodiging te verspreiden. Op dit
moment bestaat er voor de opdrachtgever een
globaal beeld over de opgave. De
INITIATIEF

GESPREK OPDRACHTGEVER EN MARKT:
DEFINITIE
fase

Presentatie en overleg over mogelijkheden
en knelpunten van het project

Projectdoelstellingen

Product

Kritische succescriteria

& Proces

Type samenwerking (I, II of III)
Selectiecriteria

Figuur 46: Oplossingsmogelijkheid, Alternatief DBFMO-proces—Deel 1
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VERWACHTINGEN
BESCHRIJVEN

AMBITIEDOCUMENT:

VERWACHTINGEN
OPHALEN

PROJECTDOELSTELLINGEN:
PRODUCT & PROCES

opdrachtgever en marktpartijen kunnen
overleggen en/ of discussiëren over de
mogelijkheden en knelpunten van het project.
Dit wordt gedaan via een gesprek, waarbij
zowel nadruk wordt gelegd op het product als
op het proces.
Verwachtingen ophalen
In
de
eerste
ideeën
van
de
projectdoelstellingen en het gesprek tussen de
opdrachtgever en de markt worden de
verwachtingen van de opdrachtgever en
opdrachtnemer opgehaald. Hierdoor vormen
alle betrokken partijen een beeld op
hoofdlijnen over wat men wil bereiken en hoe
zij denken dat het beste te kunnen doen.
Doel: Het doel van het ophalen van de
verwachtingen is dat zowel de opdrachtgever
als de opdrachtnemer de kans krijgen zich te
verdiepen in de wensen van de andere partij in
betrekking tot het project. Hierbij is het
mogelijk om kennis en ervaringen uit te
wisselen rondom de opgave, zonder dat men
hierop wordt beoordeeld.
Middel: Het middel waardoor de
verwachtingen kunnen worden opgehaald is
vormgegeven tijdens het gesprek tussen de
opdrachtgever en de markt. De informatie die
wordt gepresenteerd zal als discussiemateriaal
worden gebruikt. De procesdoelstellingen
worden besproken met de markt:
 De duur van het project en de fasen
 De rolverdeling tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer

 Het type samenwerking
 De normen en waarden in het project (door
middel van de KPI’s van samenwerking)
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 Een indicatie van de kritische succescriteria
(Product & Proces)

Resultaat: Het resultaat van het ophalen van
de verwachtingen, gericht op het product en
op het proces, is dat de opdrachtgever beter in
staat is te beoordelen waar de kansen en
risico’s van het project liggen in relatie tot de
kennis en mogelijkheden van de markt. Tevens
kan de markt een betere inschatting maken
waar de opdrachtgever belang aan hecht en
vanuit hier eventueel op zoek gaan naar
geschikte partijen om een consortium mee te
vormen.
Ambitiedocument
Na het gesprek tussen de opdrachtgever en de
markt wordt een ambitiedocument opgesteld
vanuit de input uit het gesprek en de ambitie
van de opdrachtgever. Hierbij worden de
projectdoelstellingen en de kritische
succesfactoren benoemd, zowel voor het
product als voor het proces, het integratie type
van samenwerking (Lambert, et al., 1996)
wordt bepaald en de selectiecriteria worden
benoemd (toepassen nadruk op proces in
projectdoelstellingen in ambitiedocument).
Verwachtingen beschrijven
In het ambitiedocument worden de
verwachtingen van de opdrachtgever
beschreven, met de input verkregen vanuit het
gesprek tussen de opdrachtgever en
opdrachtnemer.
Doel: Het doel van het beschrijven van de
verwachtingen is de opdrachtnemer te
voorzien van informatie waarop zij zich kunnen
baseren om deel te nemen aan het project. Dit
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kan doordat de opdrachtgever een globaal
beeld van het product en het proces van het
project geeft, wat is gebaseerd op de
verwachtingen die zijn opgehaald in het
gesprek tussen de opdrachtgever en de markt
en de ambitie van de opdrachtgever.
Middel: Het middel waardoor de
verwachtingen kunnen worden beschreven is
vormgegeven in het ambitiedocument.
Resultaat: Het resultaat van het beschrijven
van de verwachtingen is dat het
ambitiedocument openbaar en toegankelijk is
voor de markt. Hierin staan de volgende
onderdelen omschreven:
 De planning van het project en fasen
 Globale productdoelstellingen
 Ambitie type samenwerking
 Ambitie rolverdeling
 Ambitie normen en waarden in project
 Kritische succescriteria (Product & Proces)
 De selectiecriteria
De markt kan vanuit dit document consortia
en/ of marktpartijen voorbereiden op de
individuele gesprekken tijdens de selectie en
documenten opstellen die kunnen worden
getoetst aan de selectiecriteria.
In figuur 47 wordt het tweede deel van de
oplossingsmogelijkheid besproken. Dit zijn de
selectiefase en de gunningsfase. Deze fasen
volgen na de definitiefase.

Selectiefase
In de selectiefase worden het aantal
gegadigden teruggebracht naar een kleiner
aantal. Meestal zijn dat tussen de twee en vijf

partijen/ consortia.

Tijdens de selectie worden individuele
gesprekken gehouden met de gegadigden,
waar wordt gezocht naar een match. Hierbij
wordt gekeken naar een match en een
beoordeling van de gegadigden op de
selectiecriteria (toepassing partnering model bij
selectie partijen). Wanneer er een match
ontstaat, zal de gegadigde mee worden
genomen in de volgende fasen van het project.
Zo niet, dan valt de gegadigde af en zal er geen
samenwerking tussen deze partijen
plaatsvinden voor dit project.

Gunningsfase
De gunningsfase is in een aantal onderdelen
opgedeeld, deze worden besproken.
Tender start-up
In de tender start-up zullen de geselecteerde
gegadigden samen met de opdrachtgever een
projectgroep samenstellen. Deze projectgroep
zal gedurende de dialoog gezamenlijk werken
aan plannen en documenten voor de opgave
(toepassing eerder samenwerken in proces en
toepassing nadruk op het projectteam). Deze
aanpak verschilt van het traditionele DBFMOproces. Hier wordt nadruk gelegd op het
samenwerken van de partijen gedurende de
fasen voor de exploitatiefase.
Dialoog
De dialoog is gericht op het gezamenlijk werken
aan het product– en procesplan voor de
realisatie- en exploitatiefase van het project.
In de dialoog over het product zullen dezelfde
onderwerpen worden besproken als in het
traditionele
DBFMO-proces.
Dit zijn

SELECTIE

MATCH?
Tussen opdrachtgever en gegadigde

fase
Ja

Nee
Geen samenwerking
De gegadigde valt af

TENDER START-UP:
Gedurende de dialoog gezamenlijk werken aan
plannen en documenten voor de opgave

VERWACHTINGEN
VERTALEN

DIALOOG
PRODUCT & PROCES:
Inhoudelijk gesprek over opgave, ontwerp,
functionaliteit, dienstverlening, enz., wat
leidt tot een Product-plan.
GUNNING
fase

Inhoudelijk gesprek over samenwerking in
de realisatie-en de exploitatiefase met
benoeming/ invulling van de KPI’s, wat leidt
tot een Proces-plan.

Ja
Figuur 47: Oplossingsmogelijkheid, Alternatief DBFMO-proces—Deel 2
H5. VELDONDERZOEK

De dialoog over het proces zal leiden tot een
procesplan over de samenwerking in de
realisatiefase en in de exploitatiefase. Dit plan is
opgesteld vanuit de invulling van de KPI’s van
samenwerking
(toepassing
KPI’s
in
overeenkomst). Men zal nadenken over hoe
deze variabelen onderdeel van het project
kunnen worden en hoe deze worden
gemonitord gedurende de realisatie– en
exploitatiefase.
Tijdens de dialoog zal de opdrachtgever
evalueren hoe de samenwerking in de
projectgroep verloopt. Deze informatie wordt
meegenomen tijdens de gunning van het
project aan een van de gegadigden.

EVALUATIE:
Evaluatie samenwerking in projectgroep

MATCH?
Tussen opdrachtgever en gegadigde

inhoudelijke gespreken over de opgave, het
ontwerp, de functionaliteit, de dienstverlening,
enz. Het verschil van deze inhoudelijke
gesprekken is dat de opdrachtgever zich niet
tegenover de gegadigde stelt, maar een
onderdeel is van de projectgroep. De
projectgroep zorgt voor een compleet
productplan wat is afgestemd op de
verwachtingen van de opdrachtgever, omdat
deze hier zelf aan heeft meegewerkt.

Nee

Geen samenwerking
De gegadigde valt af

Verwachtingen vertalen
In de tender start-up en de dialoog worden de
verwachtingen van de opdrachtnemer uit het
ambitiedocument door de projectgroep
vertaald in een product– en procesplan voor de
realisatie en exploitatiefase. Hierdoor vormen
alle betrokken partijen een gedetailleerd beeld
over wat men wil bereiken en hoe zij dat
kunnen uitvoeren.
Doel: Het doel van het vertalen van de
verwachtingen is om het globale beeld dat is
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geschetst
tijdens
de
beschreven
verwachtingen, om te zetten naar een
concreet product– en procesplan voor de
realisatiefase en de exploitatiefase.

van de KPI’s gedurende deze fasen; over hoe
deze ingevuld/gerealiseerd kunnen worden,
maar ook over hoe deze afspraken gemonitord
worden gedurende de procesfasen.

In figuur 48 wordt het derde deel van de
oplossingsmogelijkheid besproken. Dit zijn de
realisatie & exploitatiefase. Deze fasen volgen
na de gunningsfase.

Middel: Het middel waardoor de
verwachtingen kunnen worden vertaald is
vormgegeven in de dialoog in het projectteam
over het product en het proces. Hierbij zullen
de leden van de opdrachtgever en
opdrachtnemer die in het projectteam zitten,
nauw met elkaar moeten samenwerken om
een plan te maken wat het dichtst ligt bij de
verwachting en wens van de opdrachtgever.
Omdat de opdrachtgever zich moet
vertegenwoordigen in alle projectteams, lijkt
het verstandig om teamleden te verbinden aan
één gegadigde. Dan wordt er meer volgens het
level playing field gewerkt, dan ten opzichte
van wanneer men in meerdere teams
betrokken is.

Tijdens het vertalen van de verwachtingen
moet worden nagedacht over de wijze waarop
uitvoering van het product– en procesplan kan
worden gemonitord. Tevens moet men
bepalen wat de gevolgen zijn wanneer de
verwachte samenwerking wel en niet wordt
gehaald tijdens de monitoring.

Realisatie- & exploitatiefase

Tijdens het vertalen van de verwachtingen
worden de volgende aspecten aan bod
gebracht voor de invulling van het plan
gedurende de realisatiefase en de
exploitatiefase:
 De rolverdeling
 Het type samenwerking
 De KPI’s van samenwerking
 Normen en waarden tijdens project
 Wijze van monitoring (Product & Proces)
De zoektocht naar de invulling van de KPI’s, die
de samenwerking tijdens de realisatie- en
exploitatiefase beter dienen te laten verlopen,
moet per KPI worden aangepakt. De
projectgroep denkt na over de toepasbaarheid
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Resultaat: Het resultaat van het vertalen van
de verwachtingen is het product– en
procesplan voor de realisatie- en
exploitatiefase. Hierin staan de rollen,
verantwoordelijkheden, taken en wijze van
monitoring beschreven.
Match gunning
Gedurende de gunning in de gunningsfase zal
wederom worden gezocht naar een match
tussen de opdrachtgever en de gegadigden.
Hierbij zal van de overgebleven gegadigden
één gegadigde het werk worden gedund,
waarna deze partij de opdrachtnemer wordt
genoemd. De overige gegadigden zullen
afvallen en zal er geen samenwerking tussen
deze de opdrachtgever en deze partijen
plaatsvinden voor dit project. Tijdens de
gunning worden de gunningscriteria en de
evaluatie van de samenwerking tijden de
dialoog afgewogen met de wens en/ of
verwachting van de opdrachtgever. Hierbij is
het belangrijk dat de ‘jury’ die de keuze maakt
wie het werk gegund wordt, geen onderdeel is
geweest van een van de projectteams
gedurende de dialoog.

De realisatie- & exploitatiefase zijn in de
oplossingsmogelijkheid
samengenomen
omdat vanuit het proces gezien, dezelfde
activiteiten afspelen. Wanneer inhoudelijk naar
het werk wordt gekeken verschilt dit wel in de
realisatiefase en exploitatiefase. Dat wordt nu
buiten beschouwing gelaten.
Tijdens deze fasen zal de samenwerking
worden uitgevoerd aan de hand van het
procesplan wat tijdens de dialoog is
ontworpen. In dit plan wordt de samenwerking
benoemd aan de hand van de KPI’s van
samenwerking.
Gedurende de fase wordt de samenwerking
regelmatige geëvalueerd. De wijze waarop
deze evaluatie plaatsvindt, is ontworpen in het
procesplan. Wanneer de samenwerking
verloopt zoals afgesproken zal de
opdrachtnemer een bonus ontvangen. In het
geval dat de samenwerking onder de maat
presteert ontvangt de opdrachtnemer een
malus en zal de samenwerking moeten
worden bijgesteld om bij een volgende
evaluatie te voldoen aan het procesplan.
Verwachtingen monitoren
In de realisatie- & exploitatiefase worden de
verwachtingen van de opdrachtnemer uit het
product– en procesplan voor de realisatie en
exploitatiefase door de betrokken partijen
gemonitord door te evalueren. Hierdoor

5.8 Resumé

SAMENWERKING IN REALISATIE & EXPLOITATIE:
Uitvoering plannen aan de hand van
samenwerking en de benoemde de KPI’s

fase

OK

EVALUATIE:
Evaluatie samenwerking gedurende fase

BONUS

Niet
OK

VERWACHTINGEN
MONITOREN

REALISATIE &
EXPLOITATIE

MALUS

Samenwerking bijstellen
Figuur 48: Oplossingsmogelijkheid, Alternatief DBFMO-proces—Deel 3

worden alle betrokken partijen getriggerd om
zich in te blijven zetten om het project volgens
de plannen uit te voeren.
Doel: Het doel van het monitoren van de
verwachtingen is dat men kan blijven sturen op
het product en het proces gedurende de
realisatie- en exploitatiefase.
Middel: Het middel waardoor de
verwachtingen kunnen worden gemonitord is
vormgegeven in de wijze van monitoring en
een bijpassend bonus-malus principe. Door het
bonus-malus principe wordt zowel door de
opdrachtgever als de opdrachtnemer alertheid
behouden. Zo kan de samenwerking tussen
opdrachtgever
en
opdrachtnemer
meerwaarde voor beide partijen blijven
leveren gedurende de langste fase van het
project.
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Resultaat: Het resultaat van het monitoren
van de verwachtingen is dat men kan blijven
sturen op de samenwerking en deze past bij
het procesplan en verwachtingen van de
opdrachtgever en opdrachtnemer.

Het veldonderzoek is opgezet om de gewenste,
verwachte en werkelijke samenwerking en de
waardering van projectdoelstellingen te meten
in DBFMO-projecten die momenteel in de
realisatie- of exploitatiefase bevinden. Hiervoor
is een steekproef geselecteerd uit de totale
populatie van het onderzoek. Vijf projecten zijn
die voldoen en bereid zijn mee te doen aan het
onderzoek, dit zijn;
 Belastingdienst, Doetinchem
 DUO & Belastingdienst, Groningen
 Justitieel Complex, Schiphol
 Internationale School, Eindhoven
 Nationaal Militair Museum, Soesterberg
Binnen deze projecten zijn deelnemers
geselecteerd, die onderdeel zijn van de huidige
samenwerking tussen opdrachtnemer en
opdrachtgever en/ of betrokken zijn geweest in
eerdere fasen van het project.
De data zijn door middel van een digitale
enquête verzameld. Dit middel is gekozen
omdat het onderzoek betrekking heeft op
samenwerking, wat een positieve lading
draagt. Hierbij is de kans op sociaal wenselijk
gedrag aanwezig. Door de data via een
enquête te verzamelen wordt deze kans
verkleind (Baarda, De Goede, & Teunissen,
2005). Het analyseplan heeft betrekking op de
verbanden tussen de variabelen in figuur 49 en
de verschillen tussen geselecteerde projecten.
In de analyse zijn de projecten geanonimiseerd
weergeven en hebben een willekeurige naam
gekregen: project A t/m Project E. Tijdens de
analyse van de projecten afzonderlijk is
gekeken naar de respondenten, de
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drivers, facilitators en components van het
partnering
model
en
door
verwachtingsmanagement op samenwerking toe
ambitie
te passen. Zodat de partijen een zo gelijk mogelijk
beeld kunnen ontwikkelen over de
samenwerking. Dit leidt tot een grotere kans op
dat de opdrachtgever en opdrachtnemer het eens
Tevredenheid
zijn over de waardering van variabelen. Bij
Verwachte
Werkelijke
verwachtingsmanagement zijn vier stappen
realisatie
samenwerking
samenwerking
geïdentificeerd, dit zijn; verwachtingen ophalen,
projectdoelstelling
beschrijven, vertalen en monitoren. Zij zijn
weergeven in figuur 50.
Figuur 49: Verband tussen variabelen
 Het proces wordt onderbelicht in
projectdoelstellingen van DBFMO-projecten.
projectdoelstellingen,
de
gewenste aandachtspunten gevonden over de gewenste,
De projecten die het meest recent worden
samenwerking (persoonlijke ambitie), de verwachte en werkelijke samenwerking en
ontwikkeld kennen een grotere nadruk op het
verwachte samenwerking, de werkelijke over
de
project-doelstellingen
voor
proces en op procesdoelstellingen. Deze projecten
samenwerking en een reflectie op het project.
toekomstige projecten. Drie belangrijke
worden beter beoordeeld in de waardering van
aandachtspunten zijn toegelicht en uitgewerkt
de samenwerking als de projecten die eerder zijn
De respons van de respondenten in de
in toepassingen van deze punten. Deze
ontwikkeld en hier minder nadruk op hebben
enquête was niet altijd volledig in de
aandachtspunten zijn gekozen omdat de
gelegd. Dit kan worden opgelost door in het
beantwoording van open vragen. Hierdoor
ambitiedocument meer aandacht te leggen op;
overige bevindingen en aandachtspunten
bestond er twijfel over de betrouwbaarheid
De duur van het project en de fasen, de
vanuit het veldonderzoek kunnen worden
van de informatie. In twee gevallen is daarom
rolverdeling
tussen
opdrachtgever
en
ondergebracht onder deze onderwerpen. De
besloten een verdiepend onderzoek te doen.
opdrachtnemer,
het
type
samenwerking,
de
drie aandachtspunten zijn:
Dit is gebeurd voor de verwijzing van de KPI’s in
normen en waarden in het project (o.a. d.m.v. de
KPI’s van samenwerking) en een indicatie van de
het DBFMO-contract en voor de volledigheid  KPI´s van samenwerking staan niet expliciet
kritische succescriteria (Product & Proces).
vermeld in de overeenkomst.
van de projectdoelstellingen. Daarvoor is
Aanvullende aanbevelingen zijn dat men niet
Om
de
samenwerking
te
verbeteren
in
gekeken naar het ambitiedocument van een
alleen procesdoelstellingen opstelt over de
toekomstige
projecten
moet
men
meer
aandacht
aantal DBFMO-projecten.
exploitatiefase, maar ook over de fasen die
besteden aan de KPI’s en sub-variabelen van
daaraan vooraf gaan, een gemeenschappelijk
De resultaten van de enquête leiden tot een
samenwerking in de overeenkomst. Dit kan op
belang moet worden gevonden en dat men
drie manieren worden gedaan; Expliciet in het
waardering van samenwerking door de
verwachtingsmanagement toe kan passen op
contract, Expliciet in een gedragscode of Impliciet
respondenten. Door de waarderingen van de
projectdoelstellingen.
in normen en waarden van het project.
kenmerken van samenwerking in DBFMO
samen te nemen, is een overzicht ontstaan van  Als de opdrachtgever en opdrachtnemer het eens Een aantal toepassingen van aandachtpunten
zijn over de waardering van variabelen,
de die het hoger en lager worden gewaardeerd
zijn gebruikt om tot een integrale
waarderen zij de samenwerking hoger.
in de samenwerking. In de samenkomst van de
Via evaluaties over de samenwerking kan men oplossingsmogelijkheid te komen, die de
bevindingen uit het literatuuronderzoek, de
gesprekken aangaan en sturen waar nodig. Dit samenwerking tussen opdrachtgever en
analyse van de projecten en bevindingen uit
kan worden gedaan via gesprekken over de opdrachtnemer kan verbeteren in toekomstige

Persoonlijke

het
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verdiepend

onderzoek

zijn

DBFMO-projecten. Hierbij moet worden
benadrukt dat dit een mogelijke oplossing is en
dit niet wordt gezien als de ultieme oplossing
om de samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer te verbeteren en zo de
verwachtingen beter op de realisatie van de
projectdoelstellingen te laten aansluiten. Hierin
moet men zelf een afweging maken. De
toepassingen van aandachtspunten die
worden
meegenomen
in
de
oplossingsmogelijkheid, zijn:
 Toepassen nadruk op proces in
projectdoelstellingen in ambitiedocument

 Toepassen van verwachtingsmanagement
projectdoelstellingen
 Toepassen partnering model bij selectie partijen
 Toepassen eerder samenwerken van partijen in
proces (voor de realisatie fase)
 Toepassen nadruk op het projectteam
(opdrachtgever en opdrachtnemer in één team)
 Toepassen KPI’s in de overeenkomst (Expliciet of
impliciet)

De invulling van deze toepassingen in de
oplossingsmogelijkheid wordt later toegelicht.
De oplossingsmogelijkheid is vormgegeven in
een alternatief DBFMO-proces, waarbij meer
nadruk is gelegd op de samenwerking tussen
de opdrachtnemer en de opdrachtgever.

Het alternatieve DBFMO-proces doorloopt de
definitiefase, waarbij het initiatief vanuit de
opdrachtgever wordt getoond in de
ontwikkeling van een project. Vervolgens
worden projectdoelstellingen opgesteld over
het product en het proces van de opgave
(toepassen nadruk op proces in
projectdoelstellingen in ambitiedocument). Via
een gesprek over het product en het proces
wordt er kennis en ervaring uitgewisseld tussen
de opdrachtgever en de markt, waardoor
verwachtingen worden opgehaald. Hieruit
wordt een ambitiedocument opgesteld waarin
verwachtingen staan beschreven (toepassen
van
verwachtingsmanagement
projectdoelstellingen).
In de selectiefase wordt gezocht naar een
match in motieven, wensen, eisen en
doelstellingen van de partijen (toepassen
partnering model bij selectie partijen).
Wanneer deze aanwezig is zal de gegadigde
mee worden genomen in de volgende fasen
van het project.
Tijdens de gunningfase stellen de
geselecteerde gegadigden samen met de
opdrachtgever tijdens de tender start-up een
projectgroep
op
(toepassen
eerder
samenwerken van partijen in proces en
toepassen nadruk op het projectteam). Deze
projectgroep zal gedurende de dialoog

gezamenlijk
werken
waardoor
de
verwachtingen uit het ambitiedocument door
de projectgroep worden vertaald in een
product– en procesplan voor de realisatie en
exploitatiefase. Hierbij worden de KPI’s
benoemd in de overeenkomst (toepassen KPI’s
in overeenkomst). De samenwerking in de
projectgroep wordt geëvalueerd door de
opdrachtgever. De resultaten van de evaluatie
maken onderdeel uit van de zoektocht naar
een match tijdens de gunning. In de match
wordt één gegadigde geselecteerd die het
werk zal uitvoeren.
Tijdens de realisatie- en exploitatiefase werken
de opdrachtgever en opdrachtnemer samen
zoals is benoemd in het procesplan voor de
betreffende fase. Hierbij worden de
verwachtingen van de samenwerking
gemonitord en wordt een bonus-malus
principe toegepast. Hierdoor worden kortingen
gegeven wanneer het werk niet voldoet aan de
eisen en bonussen wanneer men beter
presteert als wordt gevraagd. Via deze wijze
kan de samenwerking bijstellen wanneer dit
nodig blijkt.

Verwachtingsmanagement

Verwachtingen
Ophalen

Verwachtingen
Beschrijven

Verwachtingen
Vertalen

Verwachtingen
Monitoren

Figuur 50: Verwachtingsmanagement
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H6.
CONCLUSIE &
AANBEVELINGEN
In het laatste hoofdstuk van het onderzoek worden de hoofdvragen van het onderzoek beantwoord. Tevens wordt een conclusie geven en
worden aanbevelingen gemaakt over het praktisch nut van het onderzoek en verder onderzoeksonderwerpen. Het hoofdstuk wordt afgesloten
met een reflectie op het onderzoeksproces.

6.1 Beantwoording
hoofdvragen
De conclusie van het onderzoek is gebaseerd
op de beantwoording van de twee
hoofdvragen die in het begin van het
onderzoek zijn opgesteld. Dit waren de
volgende vragen:

samenwerking wordt een overeenkomst over
de samenwerking gevormd, hierin worden
expliciete en impliciete afspraken gemaakt.
Deze leiden tot verwachtingen richting de
werkelijke samenwerking.

Hoofdvragen:
1. Wat zijn de kenmerken van samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tijdens
een DBFMO-project?
2. Hoe kunnen de kenmerken van samenwerking in DBFMO-project worden ingezet om bij
DBFMO-projecten de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te verbeteren
en zo de verwachtingen van beide partijen ten aanzien van de realisatie van
projectdoelstellingen, te behalen?

Hoofdvraag 1
De beantwoording van de hoofdvraag “Wat
zijn de kenmerken van samenwerking tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer tijdens een
DBFMO-project?” wordt vormgegeven via de
volgende vragen:
 Wat zijn de kenmerken van samenwerking?
Samenwerking is in het onderzoek
gedefinieerd als: ‘Een interpersoonlijk
arrangement waarbij twee of meer entiteiten
deelnemen aan een uitwisseling die voor beide
partijen gunstig is, om tot een concrete
gezamenlijke meerwaarde creatie voor alle
betrokken partijen te komen, zonder onderling
te concurreren. Een voorwaarde van deze
meerwaarde is dat deze niet kan worden
behaald door een individuele partij, maar
alleen gezamenlijk kan worden gerealiseerd.’
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Samenwerking wordt gekenmerkt door een
opbouw volgens het partnering model
(Lambert, Emmelhainz, & Gardner, 1996).
Hierin wordt samenwerking gevormd door
drivers (doelstellingen en motieven), facilitators
(kenmerken
die
samenwerking
bewerkstelligen) en components (activiteiten
en processen). Deze kenmerken leiden tot
uitkomsten van samenwerking, wat
meerwaarde voor alle betrokken partijen moet
creëren. Zonder de meerwaarde van de
partijen bestaat er geen motivatie om de
samenwerking te realiseren en is er volgens het
partnering model geen sprake van een
samenwerking. Vanuit de drivers worden
verwachtingen gevormd naar de uitkomsten
van samenwerking.
Vanuit de verwachting over de uitkomst
worden in het literatuuronderzoek drie
elementen van samenwerking gevonden. Dit
zijn; de gewenste, verwachte en werkelijke
samenwerking.
In
de
verwachte

 Wat zijn de kenmerken van DBFMO?
DBFMO (Design, Build, Finance, Maintenance
en Operate) is een bouworganisatievorm
toegespitst op specifieke bouwprojecten
waarbij een integraal plan wordt gemaakt en
een opdrachtnemer verantwoordelijk wordt
gehouden voor het ontwerp, de bouw, de
financiering, het onderhoud en de exploitatie
van de opgave.
De benodigdheden van DBFMO zijn een
passende opgave (omvangrijke, complexe
projecten met overzichtelijke risico’s), een
professionele opdrachtgever (partijen die
frequent een bouwopgave in de markt zetten,
rationeel nadenken over een geschikte
bouworganisatievorm en de opdracht inkopen
en aanbesteden op een passende manier) en
een integrale opdrachtnemer (meerdere
marktpartijen met eigen expertises samen aan
het uitgevraagde integrale plan van de
opdrachtgever, vaak vormgegeven in een
consortium).
Het DBFMO-proces bestaat uit zeven fasen; de
voorbereiding, selectie, concurrentiegerichte
dialoog,
inschrijving,
sluiting
van
overeenkomsten, realisatie en exploitatie. In
het onderzoek wordt een onderscheid
gemaakt tussen de eerste vijf fasen, dit wordt
de vorming van de overeenkomst genoemd,
en de laatste twee fasen (realisatie- en
exploitatiefase). De werkelijkheid rondom
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interpretatie
van
de
vastgestelde
overeenkomst en uitgesproken intenties,
worden zichtbaar in het onderlinge gedrag van
de partijen in de laatste twee fasen van het
DBFMO-proces.
De projectdoelstellingen van DBFMOprojecten worden vormgegeven in het
ambitiedocument en de outputspecificatie. De
outputspecificatie kan via het ‘Nordic Five Level
Structure’ worden geformuleerd. Via deze
structuur worden de projectdoelstellingen zo
duidelijk en SMART mogelijk geformuleerd,
wat helpt in de samenwerking tussen partijen.
 Wat zijn de kenmerken van samenwerking
in DBFMO-projecten?
Bij deze vraag worden de kenmerken van
samenwerking
en
van
DBFMO
samengenomen. Tevens wordt de rol van de
opdrachtgever en de opdrachtnemer
geïntegreerd in de theoretische modellen die
zijn gevonden.
Het partnering model en het DBFMO-proces
wordt op de volgende manier samengevoegd:
Samenwerking wordt binnen DBFMO-kaders
gevormd door:
 Drivers; projectdoelstellingen & motieven van
opdrachtgever en opdrachtnemer
Facilitators;
teamen
organisatierandvoorwaarden
 Components; het proces, de overeenkomst,
teamsamenstelling en teamwerking)



Deze kenmerken leiden tot de uitkomsten van
samenwerking. De drie elementen van
samenwerking (de gewenste, verwachte en
werkelijke samenwerking) kunnen worden

gekoppeld aan het DBFMO-proces en de rol
van de opdrachtgever en opdrachtnemer. De
overeenkomst in een samenwerking behelst
zowel expliciete als impliciete afspraken. Welke
leiden tot verwachtingen richting de werkelijke
samenwerking.
Om de samenwerking tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer te meten in DBFMOprojecten wordt gebruik gemaakt van kritieke
prestatie indicatoren (KPI’s). KPI’s worden
gebruikt om een organisatie te helpen de
voortgang van organisatie doelen te definiëren

en te meten. Ze zijn kwantitatief en worden
uitgedrukt in een getal. De KPI’s van
samenwerking
zijn;
Vertrouwen,
Betrokkenheid, Onderlinge waardering,
Gemeenschappelijk belang, Communicatie en
Team-functionaliteit. Elke KPI heeft bijpassende
sub-variabelen die meer uitweidden over de
eigenschappen van de KPI’s.
Uit het veldonderzoek is gebleken dat de
respondenten de KPI Vertrouwen het meest
belangrijk vonden in de samenwerking tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer in een

OPDRACHTGEVER

OPDRACHTNEMER

Gewenste samenwerking

Gewenste samenwerking

Persoonlijk kader
Vormgegeven in persoonlijke ambitie

OPDRACHTGEVER
Verwachte
samenwerking

OPDRACHTGEVER
+
OPDRACHTNEMER

OPDRACHTNEMER

Werkelijke
samenwerking

Verwachte
samenwerking
Vormgegeven in overeenkomst

Vormgegeven in de uitkomst

Projectkader
Figuur 51: Partnering model met rol opdrachtgever en opdrachtnemer
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DBFMO-project. Deze wordt gevolgd door de
KPI’s Betrokkenheid en Gemeenschappelijk
belang. De overige KPI’s worden als minst
belangrijk gezien, dit zijn Onderlinge
waardering, Communicatie en Teamfunctionaliteit. Echter zijn deze niet
onbelangrijk in de samenwerking, dit is
gebleken uit het literatuuronderzoek en de
respons vanuit de enquête.
Beantwoording hoofdvraag 1
“Wat zijn de kenmerken van samenwerking
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
tijdens een DBFMO-project?”

Zowel samenwerking als DBFMO zijn twee
complexe begrippen. Het is gebleken dat de
kenmerken van deze begrippen, ondanks de
complexiteit, samen te voegen zijn in een
model, waarbij ook de rol van de
opdrachtgever en opdrachtnemer wordt

meegenomen. Dit model wordt weergeven in
figuur 51. Hierin worden de gewenste,
verwachte en werkelijke samenwerking
weergeven.
Binnen deze kenmerken worden kritieke
prestatie indicatoren (KPI’s) voor de
samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer
in
DBFMO-projecten
gevonden. Dit zijn Vertrouwen, Betrokkenheid,
Onderlinge waardering, Gemeenschappelijk
belang, Communicatie en Team-functionaliteit.
Deze KPI’s zijn onderverdeeld in sub-variabelen
die
vanuit
literatuuronderzoek
en
expertinterviews zijn gevonden. De KPI’s zijn
weergeven naar belangrijkheid in de
samenwerking, volgens respondenten van de
enquête, in figuur 52. Hierbij geldt dat hoe
hoger de score, hoe belangrijker de KPI wordt
gewaardeerd in een samenwerking.
Belangrijk in een samenwerking:

Vertrouwen

Score: 62,5
Gemeenschappelijk belang Betrokkenheid

Score: 49,8

Score: 53,6
Communicatie

Onderlinge waardering

Score: 42,7

Score: 38,8

Team-functionaliteit

+++
++
+

Score: 30,0

Figuur 52: Gewenste samenwerking, meest belangrijke KPI’s volgens de respondenten
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Hoofdvraag 2
De beantwoording van de hoofdvraag “Hoe
kunnen de kenmerken van samenwerking in
DBFMO-project worden ingezet om bij DBFMO
-projecten de samenwerking tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer te
verbeteren en zo de verwachtingen van beide
partijen ten aanzien van de realisatie van
projectdoelstellingen, te behalen?” wordt
vormgegeven via de volgende vragen:
 Welke kenmerken beïnvloeden de
samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer in DBFMO-projecten?
Vanuit het veldonderzoek zijn vijf DBFMOprojecten onderzocht naar hoe de
samenwerking tussen de opdrachtgever en
opdrachtnemer wordt gewaardeerd. Hierbij is
een ranglijst gevonden in de hoogst
gewaardeerd en laagst gewaardeerd project in
de steekproef. Vanuit deze gegevens is het
mogelijk om kenmerken van deze projecten te
koppelen aan een hoge of lage waardering van
de samenwerking.
Vanuit dit onderzoek zijn geen kenmerken
gevonden die geen invloed hebben op de
samenwerking. Oftewel, alle kenmerken van
samenwerking in DBFMO-projecten hebben
invloed op de samenwerking tussen de
opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze
conclusie lijkt logisch, anders waren de
kenmerken verkeerd benoemd.
 Welke kenmerken worden onderbelicht in
de samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer in DBFMO-projecten?
Een aantal kenmerken van DBFMO-projecten
veroorzaken een onderbelichting op de
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kenmerken van samenwerking. Als voorbeeld
worden
er
geen
tot
weinig
procesdoelstellingen
in
de
projectdoelstellingen benoemd. De wijze
waarop iemand wil samenwerken met de
andere partij kan worden geformuleerd via een
proces-doelstelling in een project. Tevens
wordt in het DBFMO-proces weinig aandacht
gelegd op het gezamenlijke beeld van de
partijen die zullen samenwerken, op het proces
dat men zal doorlopen. Hierbij wordt
momenteel gebruik gemaakt van een
directieve manier van voorschrijven door de
opdrachtgever, over hoe de andere partij moet
werken en/ of moet handelen in bepaalde
situaties. Dit is in strijd met een samenwerking,
waarbij twee of meer entiteiten deelnemen
aan een uitwisseling die voor beide partijen
gunstig is, om tot een concrete gezamenlijke
meerwaarde creatie voor alle betrokken
partijen te komen. In een samenwerking zal
men gezamenlijk beslissingen moeten maken
en deze niet directief moeten uitvoeren,
zonder dat de andere partij hier invloed op
heeft.
Wanneer men ervoor kiest om samenwerking
toe te passen tijdens een DBFMO-project, zal
men aandacht moeten besteden aan de
kritieke
prestatie
indicatoren
van
samenwerking. Deze KPI’s kunnen worden
opgenomen in de overeenkomst, expliciet of
impliciet. Op deze wijze kunnen de afspraken
en verwachtingen makkelijker worden
gecommuniceerd naar de betrokken partijen
en personen. Zij vormen de normen en
waarden binnen het project, waardoor een
projectteam een eigen cultuur ontwikkeld. Dit
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geeft een verbetering van de samenwerking.

Afsluitend ligt er een kans voor de partijen om
de verwachtingen dichter bij de werkelijkheid
te brengen via verwachtingsmanagement.
 Wat is de relatie tussen de verwachtingen
en de realisatie van projectdoelstellingen in
DBFMO-projecten?
De projecten die later worden ontwikkeld of
momenteel nog in ontwikkeling zijn, lijken
beter aan te sluiten op de verwachtingen die
vooraf zijn gevormd, als de projecten die
eerder zijn ontwikkeld. De tijd lijkt een
leercurve op gang te hebben gebracht. Dit is
waarschijnlijk omdat veel van de DBFMOprojecten door de Rijksgebouwendienst
worden ontwikkeld of begeleid. Zij kunnen de
ervaringen uit voorgaande projecten
verwerken tijdens nieuwe of toekomstige
projecten.
 Op welke punten moet meer nadruk
worden gelegd wil de samenwerking
verbeteren en de verwachtingen beter
passen bij de werkelijkheid?
In de aandachtspunten vanuit het
veldonderzoek, worden een aantal punten
gegeven waarop meer nadruk moet worden
gelegd, wil men de samenwerking tussen de
opdrachtgever en opdrachtnemer verbeteren
en de verwachtingen op de werkelijkheid laten
aansluiten.
De
drie
belangrijkste
aandachtspunten
en
bijbehorende
toepassingen zijn;
1. KPI´s van samenwerking staan niet expliciet
vermeld in de overeenkomst.
Om de samenwerking te verbeteren in
toekomstige projecten moet men meer aandacht

besteden aan de KPI’s en sub-variabelen van
samenwerking in de overeenkomst. Dit kan op
drie manieren worden gedaan; expliciet in het
contract, expliciet in een gedragscode of impliciet
in normen en waarden van het project.
2. Als de opdrachtgever en opdrachtnemer het
eens zijn over de waardering van variabelen,
waarderen zij de samenwerking hoger.
Via evaluaties over de samenwerking kan men
gesprekken aangaan en sturen waar nodig. Dit
kan worden gedaan via gesprekken over de
drivers, facilitators en components van het
partnering
model
en
door
verwachtingsmanagement op samenwerking toe
te passen. Zodat de partijen een zo gelijk mogelijk
beeld kunnen ontwikkelen over de
samenwerking. Dit leidt tot een grotere kans op
dat de opdrachtgever en opdrachtnemer het eens
zijn over de waardering van variabelen. Bij
verwachtingsmanagement zijn vier stappen
geïdentificeerd, dit zijn; verwachtingen ophalen,
beschrijven, vertalen en monitoren. Zij zijn
weergeven in figuur 49.
3. Het proces wordt onderbelicht in
projectdoelstellingen van DBFMO-projecten.
De projecten die het meest recent worden
ontwikkeld kennen een grotere nadruk op het
proces en op procesdoelstellingen. Deze projecten
worden beter beoordeeld in de waardering van
de samenwerking als de projecten die eerder zijn
ontwikkeld en hier minder nadruk op hebben
gelegd. Dit kan worden opgelost door in het
ambitiedocument meer aandacht te leggen op;
De duur van het project en de fasen, de
rolverdeling
tussen
opdrachtgever
en
opdrachtnemer, het type samenwerking, de
normen en waarden in het project (door middel
van de KPI’s van samenwerking) en een indicatie
van de kritische succescriteria (Product & Proces).
Aanvullende aanbevelingen zijn dat men niet
alleen procesdoelstellingen opstelt over de
exploitatiefase, maar ook over de fasen die

daaraan vooraf gaan, een gemeenschappelijk
belang moet worden gevonden en dat men
verwachtingsmanagement toe kan passen op
projectdoelstellingen.

Deze aandachtspunten en toepassingen zijn
verwerkt in een oplossingsmogelijkheid.
Waarbij een mogelijke invulling wordt gegeven
voor het toepassen van de aandachtspunten in
een toekomstig project.
Beantwoording hoofdvraag 2
“Hoe kunnen de kenmerken van
samenwerking in DBFMO-project worden
ingezet om bij DBFMO-projecten de
samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer te verbeteren en zo de
verwachtingen van beide partijen ten aanzien
van de realisatie van projectdoelstellingen, te
behalen?”
De kenmerken van samenwerking in DBFMOprojecten zijn ingezet om de samenwerking
tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer te
verbeteren. Hierbij worden de bevindingen uit
het veldonderzoek en het literatuuronderzoek
verwerkt in aandachtspunten en toepassingen
van deze punten.
De oplossingsmogelijkheid is een samenkomst
van aandachtspunten en toepassingen van
aandachtspunten.
Deze
oplossingsmogelijkheid is een mogelijke
beantwoording van de hoofdvraag. Vanwege
de complexiteit van samenwerking in DBFMOprojecten kan geen oplossing worden gegeven
die in ieder project werkt. Echter, de
aandachtspunten om de samenwerking te
verbeteren zijn in elk project van toepassing.
Deze punten worden besproken in de
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conclusie (paragraaf 6.2). In de hoofdvraag
wordt gevraagd naar ‘hoe’ de samenwerking
kan verbeteren. Daarom is gekozen de vraag te
beantwoorden door middel van de
oplossingsmogelijkheid. Dit geeft meer inzicht
in een mogelijke manier waarop de
samenwerking kan worden verbetert, dan de
opsomming van aandachtspunten.
De toepassingen van aandachtspunten die
worden
meegenomen
in
de
oplossingsmogelijkheid, zijn:
 Toepassen nadruk op proces in
projectdoelstellingen in ambitiedocument

 Toepassen van verwachtingsmanagement
projectdoelstellingen

 Toepassen partnering model bij selectie partijen
 Toepassen eerder samenwerken van partijen in
proces (voor de realisatie fase)

 Toepassen nadruk op het projectteam
(opdrachtgever en opdrachtnemer in één team)

 Toepassen KPI’s in de overeenkomst (Expliciet of
impliciet)

De invulling van deze toepassingen in de
oplossingsmogelijkheid wordt later toegelicht.
De oplossingsmogelijkheid is vormgegeven in
een alternatief DBFMO-proces, waarbij meer
nadruk is gelegd op de samenwerking tussen
de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Dit
proces wordt vereenvoudigd weergeven in
figuur 53.
Het alternatieve DBFMO-proces doorloopt de
definitiefase, waarbij het initiatief vanuit de
opdrachtgever wordt getoond in de
ontwikkeling van een project. Vervolgens
worden projectdoelstellingen opgesteld over
het product en het proces van de opgave

(toepassen nadruk op proces in
projectdoelstellingen in ambitiedocument). Via
een gesprek over het product en het proces
wordt er kennis en ervaring uitgewisseld tussen
de opdrachtgever en de markt, waardoor
verwachtingen worden opgehaald. Hieruit
wordt een ambitiedocument opgesteld waarin
verwachtingen staan beschreven (toepassen
van
verwachtingsmanagement
projectdoelstellingen).
In de selectiefase wordt gezocht naar een
match in motieven, wensen, eisen en
doelstellingen van de partijen (toepassen
partnering model bij selectie partijen).
Wanneer deze aanwezig is zal de gegadigde
mee worden genomen in de volgende fasen
van het project.
Tijdens de gunningfase stellen de
geselecteerde gegadigden samen met de
opdrachtgever tijdens de tender start-up een
projectgroep
op
(toepassen
eerder
samenwerken van partijen in proces en
toepassen nadruk op het projectteam). Deze
projectgroep zal gedurende de dialoog
gezamenlijk
werken
waardoor
de
verwachtingen uit het ambitiedocument door
de projectgroep worden vertaald in een
product– en procesplan voor de realisatie en
exploitatiefase. Hierbij worden de KPI’s
benoemd in de overeenkomst (toepassen KPI’s
in overeenkomst). De samenwerking in de
projectgroep wordt geëvalueerd door de
opdrachtgever. De resultaten van de evaluatie
maken onderdeel uit van de zoektocht naar
een match tijdens de gunning. In de match
wordt één gegadigde geselecteerd die het
werk zal uitvoeren.
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Initiatief

DEFINITIE
fase

OPHALEN

Projectdoelstellingen:
Product en Proces

Gesprek opdrachtgever
en markt

BESCHRIJVEN

Ambitiedocument

SELECTIE
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Match?

Nee

Ja

Geen samenwerking

Tender Start-Up
VERTALEN

Dialoog
Product en Proces

GUNNING
fase
Evaluatie

Match?

Nee

Geen samenwerking

Ja

REALISATIE &
EXPLOITATIE

Evaluatie

fase
Bonus

Figuur 53: Vereenvoudigde versie van de oplossingsmogelijkheid
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MONITOREN

Samenwerking in
Realisatie- & Exploitatiefase

Malus

Tijdens de realisatie- en exploitatiefase werken
de opdrachtgever en opdrachtnemer samen
zoals is benoemd in het procesplan voor de
betreffende fase. Hierbij worden de
verwachtingen van de samenwerking
gemonitord en wordt een bonus-malus
principe toegepast. Hierdoor worden kortingen
gegeven wanneer het werk niet voldoet aan de
eisen en bonussen wanneer men beter
presteert als wordt gevraagd. Via deze wijze
kan de samenwerking bijstellen wanneer dit
nodig blijkt.

7.2 Conclusie
Om de samenwerking tussen de
opdrachtgever en opdrachtnemer in DBFMOprojecten te verbeteren en zo de
verwachtingen van beide partijen beter te laten
aansluiten ten aanzien van de realisatie van de
projectdoelstellingen, bestaan er verschillende
mogelijkheden. Men kan de samenwerking
verbeteren door middel van KPI’s, door in het
initiatief van de opdrachtgever veranderingen
toe te passen en door het DBFMO-proces
anders te laten verlopen. Dit wordt besproken.

Verbetering samenwerking
middel van KPI’s

door

Om de samenwerking te verbeteren kunnen
de kritieke prestatie indicatoren van
samenwerking worden toegepast in de
samenwerking of kan men deze variabelen
verbeteren in een bestaand project. Dit wordt
gedaan door;
 de KPI’s integreren in de overeenkomst. Het beste
is dit via een expliciete wijze te doen, als alternatief
kunnen deze ook impliciet worden besproken in
de overeenkomst.
 het meeste aandacht te besteden aan de meest
belangrijke KPI’s binnen een DBFMO-project. De
KPI Vertrouwen wordt door respondenten als
meest belangrijk gezien, gevolgd door
Gemeenschappelijk belang en Betrokkenheid. De
KPI’s Communicatie, Onderlinge waardering en
Team-functionaliteit zijn het minst belangrijk.

Het literatuuronderzoek heeft laten zien dat de
KPI’s via de volgende wijze verbeteren in een
project:
 Vertrouwen: Vertrouwen moet groeien tussen
partijen en zal zich tijdens een samenwerking
ontwikkelen door het herhaaldelijk aangaan van
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een dialoog (Bruning, 2007). Vertrouwen wordt
opgebouwd door opportunisme te vermijden en
naar de verwachtingen van de andere partij te
presteren. Individuen kunnen onderling
vertrouwen wekken door het tonen van oprechte
interesse, openheid en transparantie, juiste
communicatie, betrouwbaarheid en consistentie
(Robbins, Judge, & Campbell, 2010). Wanneer
men verantwoordelijkheid neemt bij fouten, groot
of klein, zal het vertrouwen groeien dat men dit in
de
toekomst
vaker
zal
doen.
Verantwoordelijkheid nemen kan worden
gestimuleerd door fouten die aan het licht komen,
niet tot een groot conflict te laten komen met
(juridische) consequenties. Maar gezamenlijk te
zoeken naar een oplossing. Tijdens een
samenwerking kan meerwaarde worden
gecreëerd wanneer men de vertrouwensrelatie
beoordeeld op betrouwbaarheid, openheid, mate
van acceptatie en het nakomen van afspraken
(Robbins, Judge, & Campbell, 2010).
 Gemeenschappelijk
belang:
Het
gemeenschappelijk belang moet SMART worden
geformuleerd en energie genereren bij zowel de
opdrachtgever als de opdrachtnemer. Men moet
bij de vorming van een gemeenschappelijk belang
in staat zijn om in vertrouwen en via transparantie
een
deel
van de
autonomie
of
resultaatsverwachting op te geven, om er meer
voor terug te krijgen (Bremekamp, Kaats, Opheij,
& Vermeulen, 2010). Binnen een samenwerking
moeten partijen zich niet meer als individuen zien
die een partij representeren, maar als teamlid.
Daarbij is het belangrijk dat persoonlijke doelen
worden besproken en worden geïntegreerd in het
project, omdat zij motivatie en energie genereren
voor een teamlid.
 Betrokkenheid: In de betrokkenheid van partijen
geldt dat er een evenwicht moet bestaan in de
mate waarin de opdrachtgever en de
opdrachtnemer
investeren
in
de
samenwerkingsrelatie. Onbalans in deze intenties

en investeringen kunnen frictie opleveren.

 Communicatie: Het is belangrijk dat zowel de
opdrachtgever als opdrachtnemer snel en
gemakkelijk gewenste documenten en informatie
kunnen uitwisselen, zodat het gevoel van
openheid en transparantie wordt gewaarborgd
(Robbins, Judge, & Campbell, 2010). De
samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer kan worden verbeterd door
effectief met conflicten om te gaan en inzicht te
ontwikkelen op oorzaken, aanleidingen en de
mogelijke gevolgen van conflicten (Bremekamp,
Kaats, Opheij, & Vermeulen, 2010).
Miscommunicatie komt voor door barrières in
communicatie, zoals filtering, communicatie vrees,
selectieve percepties, een overlading aan
informatie, emoties, taal barrières, cultuur
verschillen en het verschil in communicatie bij
mannen en vrouwen (Tannen, 1994).
 Onderlinge waardering: Onderlinge waardering
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, zoals
erkenning voor elkaar als teamlid en voor elkaars
professionele en persoonlijke capaciteiten,
realiseren een betere samenwerking dan
wanneer men geen waardering voor elkaar heeft
(Reilly & Jones, 1974). Hiërarchische structuren
binnen de samenwerking van opdrachtgever en
opdrachtnemer kunnen belemmerend werken
(Vrijhoef, Kuhlmann, & et al., 2013). De
taakrelaties, rapporteringsrelaties en gezag relaties
waarmee een organisatie is georganiseerd (de
lijnen in een organisatie) kunnen duidelijkheid
geven in interne processen voor de andere partij.
Deze kennis is cruciaal om elkaars handelen te
begrijpen (Buijs, 2013). is het verstandig periodiek
tijd te agenderen voor evaluaties (Vrijhoef,
Kuhlmann, & et al., 2013). Hierbij wordt niet
gesproken over prestatiemetingen van de
producten die moeten worden opgeleverd, maar
over de prestatie van de samenwerking (Laan,
Noorderhaven, Voordijk, & Dewulf, 2009).
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 Team-functionaliteit: Het functioneren van een
team is belangrijk gedurende een samenwerking.
De samenstelling van een team heeft invloed op
hoe een team presteert, omdat een team slechts
tot stand kan komen en goed gaan functioneren,
als een aantal personen bereid is de krachten te
bundelen om een sociale eenheid te vormen
(Moor, 1995). Bij de selectie voor een
samenwerking zou het management van de
betrokken partijen moeten kijken naar
persoonlijke vaardigheden en karakteristieken van
mensen en deze gedurende het proces
observeren naar hoe de het team functioneert.
Een valkuil voor samenwerking in DBFMO is dat
men terugvalt in ‘oude’ gewoontes. Minimale
competenties voor samenwerking in een team
zijn; Dat men moet zich interesseren in mensen,
moet open zijn, moet open staan en kan delen en
zorgen. Men moet niet willen concurreren, de
aandacht op eisen, passief zijn of alles alleen willen
uitvoeren (Vroemen, 2009). Een diversiteit van
persoonlijkheden kunnen een samenwerking
verbeteren (Belbin, 1988). Deze informatie kan
worden gebruikt bij de samenstelling van een
team. Bij teamcohesie gaat het om de
aantrekkelijkheid om deel te nemen aan een
team, niet hoe goed of vanzelfsprekend de
samenwerking verloopt. De teamcohesie heeft
invloed op samenwerking omdat het is
gerelateerd aan de groepsproductiviteit (Matieu &
Schulze, 2006) en kan positief worden beïnvloed
door groepsnormen te richten op prestatie
normen (Burke, Stagl, Salas, Pierce, & Kendall,
2006). Het is belangrijk dat een team zich in een
stabiele en veilige omgeving kan ontwikkelen.
Miscommunicatie of misleidende communicatie
en het niet openstaan voor elkaars mening kan
zeer belemmerend werken voor samenwerking in
een team (Bales, 1950), (Homans, 1961),
(Festinger & Thibaut, 1951), (Moor, 1995).
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Verbetering samenwerking in initiatief
opdrachtgever

Verbetering
samenwerking
gedurende het DBFMO-proces

Ondanks dat het onderzoek zich voornamelijk
heeft gericht op de realisatie- en exploitatiefase
van het DBFMO-proces, zijn een aantal
verbetermogelijkheden voor samenwerking
aan het licht gekomen die gerelateerd zijn aan
het initiatief van de opdrachtgever. De
verbetermogelijkheden rondom het initiatief
van de opdrachtgever zijn:

In het DBFMO-proces zijn een aantal
verbeteringen voor de samenwerking tussen
de opdrachtgever en opdrachtnemer mogelijk.

 De opdrachtgever moet nadruk leggen op het
vinden en/ of creëren van een gemeenschappelijk
belang in de samenwerking tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer. Volgens het literatuuronderzoek
is een gemeenschappelijk belang te bestaansreden
voor een samenwerking. Zonder dit, is het niet tot
nauwelijks mogelijk een samenwerking te vormen.
 De opdrachtgever moet in het begin van in het
proces een scherp beeld stellen over hoe zij het
proces willen laten verlopen en hier vervolgens
procesdoelstellingen aan koppelen.
 Als aandachtspunt wordt gegeven dat wanneer
men eerder in het proces zal samenwerken,
meerwaarde kan worden behaald. Bijvoorbeeld
door vanuit in één team met leden van de
opdrachtgever en de opdrachtnemer te werken.

Wanneer men wil samenwerken, kan de
opdrachtgever besluiten de selectie van de partijen
via het partnering model te laten lopen. Dit model
geeft steun en richting in wat voor type
samenwerking de partijen willen uitvoeren (mate
van de integratie van de samenwerking) en welke
partijen het beste matchen met de wensen en eisen
van de opdrachtgever.

 Managen van verwachtingen: Het onderzoek
heeft laten zien dat verwachtingen een essentieel
onderdeel zijn van een DBFMO-project. Partijen en
personen ontwikkelen elk eigen verwachtingen over
het proces verloop, de samenwerking, de
projectdoelstellingen en de wijze waarop deze
worden behaald. Wanneer een resultaat niet
voldoet aan de verwachtingen, vind een
teleurstelling plaats, zelfs als het resultaat volledig
voldoet aan vooraf gestelde eisen. Alleen wanneer
een resultaat beter of gelijk is aan de verwachting,
wordt het als succesvol beschouwd. Door middel
van verwachtingsmanagement gedurende het
DBFMO-proces kunnen de verwachtingen worden
gecommuniceerd en bijgesteld richting een
realistisch doel. Dit verhoogt de kans op tevreden
partijen gedurende de samenwerking.
 Team: De opdrachtgever en opdrachtnemer
moeten meer bewust worden gemaakt van de
kracht van een samenwerking in één projectteam.
Momenteel zien beide partijen de projectteams als
gescheiden groepen (één van de opdrachtgever en
één van de opdrachtnemer) die met elkaar moeten
samenwerken. Het is mogelijk de samenwerking te
verbeteren wanneer men besluit in één team te
werken, met zowel leden van de opdrachtgever als
van de opdrachtnemer. Dit zal leiden tot één team
gedachte en een verbetering van de samenwerking.
Het samenstellen van het projectteam is aanbevolen
te
doen
via
een
match
in
persoonlijkheidskarakteristieken. Dit leidt tot een
verbetering van de samenwerking, naast de
afstemming in kennis en competenties en de
beschikbaarheid van personen in een organisatie.

7.3 Aanbevelingen
 Overeenstemming: Als aandachtspunt wordt
gegeven dat de opdrachtgever en opdrachtnemer
een hogere waardering aan de samenwerking
geven wanneer zij het relatief eens zijn met elkaar.
Dit kan wijzen op goede onderlinge afstemming en
de wijze waarop men over elkaar en het proces
denkt. Daarom zou men moeten proberen dit met
elkaar af te stemmen. Door middel van
verwachtingsmanagement kan een groot deel van
deze afstemming worden ingevuld.
 Aanvullend: De respondenten geven een aantal
aanbevelingen die niet kunnen worden
ondergebracht in de KPI’s, maar wel de
samenwerking kunnen verbeteren. Dit zijn; de
samenwerking tijd gunnen, minder formeel met
elkaar omgaan, zorgen voor daadkracht in het
project(team), elkaar meenemen in veranderingen
in de (exploitatie)organisatie, de realisatie van
wederzijdse afhankelijkheid van de opdrachtgever
en opdrachtnemer in een project en het belang van
informele contactmomenten. Deze aspecten
worden gezien als een toegevoegde waarde voor de
samenwerking
tussen
opdrachtgever
en
opdrachtnemer.
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In de aanbevelingen van het onderzoek wordt
gesproken over het praktisch nut van het
onderzoek en worden suggesties voor verder
onderzoek gegeven.

Praktisch nut
Uit het onderzoek kunnen de volgende
aanbevelingen worden gedestilleerd ten
aanzien van de samenwerking tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer in DBFMOprojecten:
 Kenmerken samenwerking: De thesis geeft
inzicht in de doelen, motieven, benodigdheden en
kenmerken van samenwerking in een team. Deze
kennis is zeer breed inzetbaar. Zo kan er gebruik
van worden gemaakt voor een nieuw onderzoek
waarbij samenwerking in een andere sector of
een ander vakgebied wordt onderzocht. Tevens
kan deze kennis worden toegepast wanneer men
een samenwerking wilt opstarten of veranderen.
Via de kenmerken die zijn geïdentificeerd in het
onderzoek, kan men nagaan of deze aanwezig zijn
en hoe deze zich kunnen ontwikkelen.
 Kenmerken DBFMO: De thesis geeft inzicht in de
doelstelling, de benodigdheden, het proces en
plus- en knelpunten van DBFMO-projecten. De
kenmerken van DBFMO-projecten kunnen
worden toegepast als naslagwerk voor verder
onderzoek of als verdieping in de materie
wanneer men een keuze wil maken voor een
bouworganisatievorm. In dit onderzoek wordt
niet
gesproken
over
andere
bouworganisatievormen behalve de traditionele
manier van bouwen en DBFMO.
 Kritieke prestatie indicatoren van samenwerking
in DBFMO: De thesis benoemd de kritieke
prestatie indicatoren (KPI’s) van samenwerking in
DBFMO-projecten. Deze KPI’s kunnen worden
ingezet bij het bespreekbaar maken van de
invulling van samenwerking in een bouwproject.

Hierbij hoeft geen sprake te zijn van een DBFMOproject, omdat de KPI’s betrekking hebben op
samenwerking in de bouwsector tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer. Tevens
kunnen de KPI’s worden ingezet bij de monitoring
van samenwerking in bouwprojecten waarbij
men de samenwerking wil verbeteren en/ of
meten. Hierbij kunnen de vragen die worden
gesteld in de enquête worden toegepast of als
inspiratie worden gebruikt.
 Aandachtspunten voor het verbeteren van
samenwerking in DBFMO: De thesis geeft
aandachtspunten voor het verbeteren van de
samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer in DBFMO-projecten.
 Toepassingen van aandachtspunten, voor het
verbeteren van samenwerking in DBFMO:
Vanuit de aandachtspunten worden toepassingen
van de aandachtspunten gegeven. Deze
toepassingen zijn voorbeelden van hoe de
aandachtspunten kunnen worden ingevuld in een
samenwerking in DBFMO-projecten. Door middel
van een oplossingsmogelijkheid worden
meerdere aandachtspunten integraal toegepast in
een alternatief DBFMO-proces waarbij de nadruk
op het functioneren van de samenwerking van de
opdrachtgever en opdrachtnemer wordt gelegd.
Hierin
wordt
onder
andere
verwachtingsmanagement toegepast, zodat de
verwachtingen van de partijen beter aansluiten op
de werkelijkheid.

Verder onderzoek
Gedurende het onderzoek zijn verschillende
onderwerpen gevonden die een verder
onderzoek behoeven of een uitbreiding zijn op
het bestaande onderzoek. Deze worden kort
omschreven.
 Samenwerking in consortium in DBFMOprojecten: In dit onderzoek is de focus gelegd op
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de samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer in DBFMO-projecten. Binnen
deze projecten vinden echter meerdere
samenwerkingen plaats. Daarom is het een
aanbeveling om onderzoek te doen naar de
samenwerking binnen de opdrachtnemers-zijde
van de opgave. Voornamelijk in DBFMO-projecten
zijn vaak veel verschillende partijen
samengekomen om één integraal plan te
ontwikkelen. Hierbij zal onderling zeer veel
afstemming nodig zijn. Interessant hierbij is hoe de
rollen en verantwoordelijkheden liggen binnen de
opdrachtnemer; hoe zij tot een inschrijving
komen, hoe dit proces verloopt en hoe men een
gezamenlijke visie over weet te brengen aan de
opdrachtgever. Daarbij moet de opdrachtgever
zich houden aan de regels, restricties en/ of
kansen die vanuit de opdrachtgever zijn gegeven,
hoe gaat deze samengestelde groep van partijen
hier mee om?
 Samenwerking binnen opdrachtgever in DBFMOprojecten: Enigszins overeenkomend met het
voorgaande voorstel voor verder onderzoek, is het
tevens een aanbeveling de samenwerking aan de
opdrachtgevers-zijde binnen DBFMO-projecten te
onderzoeken. Voornamelijk wanneer de
gebruiker van het toekomstige pand een andere
partij in gehuurd heeft om het proces te
begeleiden of leiden, moet men hiermee goed
afstemmen wat de wensen van de gebruiker zijn.
Hierbij kunnen spanningen voorkomen in de
onwetendheid van het bouwproces van een
gebruiker en de professional of kunnen de
organisatiestructuren ervoor zorgen dat de wens
van de ‘werkelijke’ klant moeilijk te achterhalen is.
Dit gebeurd bijvoorbeeld wanneer de gebruiker
veel personeel en/ of managers heeft wie allen
invloed willen hebben op de eigen toekomstige
werk/woon/leefomgeving. Ook in dit geval is de
afstemming met de andere partij, de
opdrachtnemer, zeer belangrijk voor het resultaat.
Hoe zorgt men voor een goede en eenzijdige visie
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vanuit de opdrachtgever richting de
opdrachtnemer?
 Waardering samenwerking bij meerdere DBFMO
-projecten uitvoeren: Als uitbreiding op dit
onderzoek, kan men andere DBFMO-projecten
laten waarderen op samenwerking tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer. Hiervoor
kunnen projecten worden gebruikt die
momenteel nog niet in de realisatie– of
exploitatiefase zijn, maar over een aantal jaar wel.
Tevens kunnen de projecten die geen onderdeel
wilden uitmaken van dit onderzoek op dit
moment, nogmaals worden aangeschreven deel
te nemen aan het onderzoek. Door middel van
een grotere steekproef van projecten die op
samenwerking zijn gewaardeerd kunnen meer
betrouwbare aanbevelingen worden gedaan en
kan nieuw inzicht worden gewonnen.
 Waardering samenwerking in andere
bouworganisatievormen
beoordelen:
De
samenwerking in een aantal DBFMO-projecten is
door respondenten gewaardeerd. Een
aanbeveling voor verder onderzoek is dat wordt
onderzocht hoe de samenwerking tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer in andere
bouworganisatievormen wordt gewaardeerd.
Voorbeelden zijn; Turn-key, Ketensamenwerking,
Engineer and Construct, Traditioneel, enzovoorts.
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de KPI’s
van samenwerking die zijn gevonden in dit
onderzoek. Hierbij zou men een vergelijking
kunnen maken tussen de resultaten van de
waardering
van
een
gekozen
bouworganisatievorm en de waardering van
samenwerking in DBFMO-projecten van dit
onderzoek.

7.3 Reflectie
In de reflectie op het onderzoek wordt gekeken
naar waar verbetermogelijkheden zitten,
mocht het onderzoek opnieuw worden
uitgevoerd, en naar de elementen die goed zijn
verlopen gedurende het onderzoek.
De verbetermogelijkheden van het onderzoek
hebben voornamelijk te maken met het
vergroten van de dataset. Hierbij kan worden
gedacht aan de betrekking van meer projecten,
van meer respondenten per project en een
evenwichtige verdeling van de opdrachtgever
en de opdrachtnemer als respondenten per
project. Tevens bleek dat de enquête te
omvangrijk was en daardoor meer tijd kost dan
wat men eraan wilde besteden. Dit komt
voornamelijk door een aantal open vragen die
relatief intensief zijn om te beantwoorden.
Hierbij wordt gedacht aan de vragen om de
projectdoelstellingen van het project te geven,
en exacte kopieën te geven van verwijzingen in
documenten van de overeenkomst. Hierdoor
bleek een verdiepend onderzoek nodig om de
juiste en betrouwbare data voor het onderzoek
te genereren.

anonimiteit ervaren dat zij kenmerken van
samenwerking negatief hebben gewaardeerd
in de enquête. Deze waarderingen zijn
belangrijk gebleken in de onderlinge
vergelijking van de projecten en het opstellen
van aandachtspunten en aanbevelingen.
Een onderdeel wat tevens goed is verlopen is
de afstemming van de begeleiders binnen het
onderzoek. Rondom de start van het
onderzoek zijn meerdere bezorgde uitingen
gemaakt door omstanders over het aantal
betrokken partijen en begeleiders bij het
onderzoek. Hierbij was de vrees dat men
verschillende visies en belangen had richting
het resultaat van het onderzoek. Reflecterend
op het proces kan worden gezegd dat deze
vrees ongegrond is gebleken. De partijen
hebben allen eigen invloed gehad op het
onderzoek, maar lieten de beslissingen rondom
kaders en de inhoud van de thesis aan de
afstudeerder over.

Onderdelen van het onderzoek die goed zijn
verlopen zijn de uitkomsten van de
waarderingen van de samenwerking tussen de
projecten. Vanwege de positief geladen begrip
samenwerking, kon men de enquête invullen
vanuit een sociaal wenselijk perspectief. Dit had
kunnen resulteren in projecten die ongeveer
gelijk worden gewaardeerd. Daarom is het
verschil tussen de waardering van de
samenwerking in de projecten een positieve
indicatie van betrouwbaarheid. Ondanks het
positief geladen begrip, samenwerking,
hebben de respondenten de openheid en/ of
H6. CONCLUSIE & AANBEVELINGEN
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Afkortingen
BOM-mechanisme
Betalingsmechanisme, outputspecificatie en
monitoring.
Het BOM-mechanisme werkt op basis van
(herhaalde) klachten van de gebruiker. Zodra
een klacht binnenkomt, treedt het
betalingsmechanisme in werking. Het
consortium wordt geacht binnen een bepaalde
termijn herstelmaatregelen te nemen, zodat
alsnog wordt voldaan aan de overeengekomen
kwaliteit. Doet het dit niet, dan gelden van
tevoren afgesproken kortingen op de
beschikbaarheids-vergoeding, die automatisch
volgen uit het monitoringsysteem. De
gebruiker betaalt dan dus minder
(Rijksgebouwendienst, 2013).
DBFMO
Design, Built, Finance, Maintenance en
Operate.
DBFMO is een bouworganisatievorm
toegespitst op specifieke bouwprojecten
waarbij een integraal plan wordt gemaakt en
een opdrachtnemer verantwoordelijk wordt
gehouden voor het ontwerp, de bouw, de
financiering, het onderhoud en de exploitatie
van de opgave (Rijksgebouwendienst, 2013).
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EMVI
Economisch meest voordelige inschrijving

KPI’s
Kritieke Prestatie Indicatoren.

Bij EMVI kunnen naast prijs andere criteria
meegewogen worden. De wet beperkt de
aanbesteder niet in het gebruik van het aantal
en soort subgunningscriteria. Wel dienen deze
betrekking te hebben op de opdracht. De
subgunningscriteria hoeven niet noodzakelijk
van zuiver economische aard te zijn. Enkele
voorbeelden van subgunningscriteria; prijs,
uitvoering, projectmanagement, levertijd of
planning, opleverdatum, plan van aanpak,
kwaliteit, competenties, bekwaamheden,
enzovoorts (Pianoo, 2014).
Deze
gunningscriteria kunnen op verschillende wijze
worden beoordeeld, bijvoorbeeld;

KPI’s worden gebruikt om een organisatie te
helpen de voortgang van organisatiedoelen te
definiëren en te meten. Ze zijn kwantitatief en
worden uitgedrukt in een getal welke wordt
gerelateerd aan een norm of target. Ze moeten
worden geformuleerd via de SMART-methode,
om te bepalen wanneer de indicator is
behaald.

 Het puntenmodel: kwaliteit en prijs worden
uitgedrukt in punten en opgeteld. De hoogste
score wint.
 Gunnen op waarde: kwaliteit wordt vertaald naar
Euro's (bonus of malus) en in mindering gebracht
op of bijgeteld bij de prijs.
 Waarde/prijs methode: het behaalde aantal
punten wordt door de prijs gedeeld.

SMART
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en
Tijdsgebonden.
Het SMART-principe wordt gebruikt om
doelstellingen eenvoudig en eenduidig op te
stellen en meetbaar te maken.
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