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A.

Overzicht expert`interview

Experts
Naam

Werkzaam bij

Functie

Anja Beaujean
Marleen Hermans
Pascal Kersten
Paul Fondse
Jasper Ponte
Wouter Roemaat
Ruben Hümmels
Michel van Rhee
Arthur van Wijk
Miriam Keulers
Jos Buijs
Suzanne Holthausen
Jacco van der Vegte
Louise Attema
Peter Eitjes
Gudrun van Oirschot
Yfke Mulder
Matthijs Prins
Frans M. van Eijnatten

Brink groep
Brink groep
Brink groep
Brink groep
Brink groep
Brink groep
Brink groep
Brink groep
Brink groep
Brink groep
Rijksgebouwendienst
Rijksgebouwendienst
Rijksgebouwendienst
Rijksgebouwendienst
Rijksgebouwendienst
Rijksgebouwendienst
Rijksgebouwendienst
Tu Delft
TU/e

Projectmanager
Senior Projectmanager
Senior Projectmanager
Senior Projectmanager
Senior Projectmanager
Projectmanager
Businessunitmanager
Senior Advisor
Senior Advisor
Projectmanager
financieel adviseur PPS
juridisch adviseur PPS
procesmanager
procesmanager
Projectmanager
Hoofd expertise centrum aanbesteden
Projectmanager
Associate Professor of Design and Construction Management
Associate Professor of Organizational Renewal & Complexity

Vragenlijst: Opzet onderzoek 03-10-2013
1. Wat zijn de factoren die samenwerking (in het bouwproces)
bevorderen?

Algemeen:
 (Groeps-) Management
 Groep samenstelling (Hoe creëer je of selecteer je de believers?)
 Groep dynamiek (Waarom zijn succesvolle ondernemingen succesvol?)
 Verbeteren van processen (LEAN)
 Persoonlijke kwaliteiten
 Mens-tot-mens factor (onderlinge relatie)
 Juridisch vastleggen (?)
Bouw specifiek:
 Branche-/ Bedrijfscultuur
 Financiële beweegredenen (Hoe stem je deze op elkaar af?)
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2. Hoe kan de prijs/kwaliteit verhouding van het bouwproces worden
verhoogd door middel van samenwerking?
 Kijken naar andere ‘Ketens’, wat werkt, wat niet? (Supply chain management)
 Welke resultaten worden er gehaald? (Sneller, slimmer, beter, goedkoper?)
 Wat is er anders in de bouw?
 Waar zitten de kosten?
 Welke kosten zijn beïnvloedbaar door middel van samenwerking?

Uitspraken experts naar rubriek
Vertrouwen
 Vertrouwen tussen partijen wordt geschaad door
achterliggende structuren van organisaties

 Opdrachtgevers werken vanuit angst, bang voor
risico's, niet willen loslaten van taken

 Vertrouwen kan worden verbeterd wanneer
vervolgopdrachten worden gepland tussen OG en
ON
 OG heeft wel vertrouwen in architecten en
adviseurs, niet in aannemers en onderhoud
 OG angst

Openheid
 (onbekende) Beloningsystemen zorgen voor
wrijving binnen een samenwerking
 De ON hoeft niet te 'gokken' naar het juiste
ontwerp, maar moet luisteren naar de 'echte'
vraag van OG
 OG moet succesfactoren en onderlinge belangen
vertalen naar ON, zodat zij dit kunnen omzetten in
ontwerp
 Praat over persoonlijke en zakelijke drive tijdens
het project
 Sturing op openheid om werkelijke belangen te
achterhalen
 Grote toegevoegde waarde om gesprek te
evalueren voor ontvangen en geven van feedback
tegenover de andere partij

Structuur
 Vertrouwen tussen partijen wordt geschaad door
achterliggende structuren van organisaties

 Interne organisatie van OG is niet ingespeeld op
geintegreerde contracten
 Interne stucturen in organisaties zijn niet ingesteld
op samenwerking, door verschillende financiële
systemen en kolommen
 (onbekende) Beloningsystemen zorgen voor
wrijving binnen een samenwerking

Cultuur

 Er bestaat een weerstand in de cultuur van de

 De 'human factor' speelt een grote rol in dingen

bouwsector rondom het gedachtegoed
samenwerking
 Samenwerking hangt af van opleidingsniveau,
opleidingen tijdens werk, achtergrond, volksaard
 Alleen sturing op zachte team factoren werd niet
serieus genomen (cultuur)
 Gelijkwaardigheid tussen OG en ON is belangrijk
 Er is geen sprake van een gelijkwaardige relatie
tussen OG en ON
 Cultuur staat ontwikkeling van 'zachte' factoren
tijdens een project tegen

voor elkaar krijgen; Emphatie, Realiteitszin en
Samenwerking
 Houding, taal en oprechtheid van interesse zijn
belangrijk bij het projectmanagement, dit heeft
men van nature of kan worden geforceerd
 De klik' is niet beslissend in een project, waar niet
aanwezig kan het project toch slagen
 Om elkaar te begrijpen moet je moeite doen,
voorbereiding en vooraf inlezen/ info inwinnen
helpt hierbij

Afpraken / Overeenkomst
 Spelregels van samenwerken: Afspraak =
Afspraak,
Ben
duidelijk,
doe
aan
verwachtingsmanagement
 Samenwerking kan worden 'afgedwongen',
verplicht samenzitten om aan project te werken
 Belangen van alle onderdelen in een projectteam
moeten gezamenlijk worden gemaakt, zowel
verticale als horizontale integratie
 Partijen slaan om zich heen wanneer een 'fout'
wordt ontdekt, verantwoordelijkheden afschuiven
op anderen
 Er wordt vastgelegd hoe men na een actie zullen
reageren, contractstukken (Bij NEC3 andersom)
 In de UAV-gc wordt er geen stimulatie voor
samenwerking gegenereerd
 Zoeken naar gezamenlijke financiële prikkels voor
het bereiken van het doel
 Samenwerking kan worden gegenereerd door
een financiële prikkel

Team
 De OG zijn onderlinge rol bepaald de 'sfeer' van de
gehele samenwerking

 Veroordeeld tot elkaar, moet naar elkaar toe
groeien

 De OG en ON moeten elkaar willen helpen elkaars
doelstellingen te behalen

Proces
 De ON heeft weinig tot geen invloed op het
proces, zij reageren op de opgave

 De ON kan invloed uitoefenen door bij eerdere
momenten in het proces door de OG uitgenodigd
te worden
 Er is geen sprake van een gelijkwaardige relatie
tussen OG en ON
 Gelijkwaardigheid tussen OG en ON is belangrijk
 Vermijd en voorkom 'oogkleppen' door integratie
kennis vooraan in proces
 Het team is leidend tijdens het proces, niet de
procesmanager (die moet hier wel op inzetten)
 Verschil in taal bij OG en ON, taxonomie (ruimtes
vs m2 en m3 materialen)

Selectie
 Relatie opbouwen en beoordelen op Past
performance,
kijken
naar
tevredenheidsverklaringen op budget, tijd,
planning EN relatie
 Doorgeslagen aanbestedingscultuur?
 Klik tijdens selectie mag niet meer volgens nieuwe
aanbestedingswet
 Door verleden kunnen samenwerkingen al zijn
gevormd, dit zijn de kaders waarbinnen moet
worden gewerkt
 Om elkaar te begrijpen moet je moeite doen,
voorbereiding en vooraf inlezen/ info inwinnen
helpt hierbij
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B. Operationalisatie variabelen in enquête
Eigenschapsbegrip

Variabele (KPI's) Sub-variabele

Meetniveau

Item

Wederzijds vertrouwen
Naar verwachtingen presteren

Ordinaal
Ordinaal

Rangschikking (1 tot 3)
Rangschikking (1 tot 3)

Verantwoordelijkheid nemen

Ordinaal

Rangschikking (1 tot 3)

Loyaliteit
lange termijn commitment

Ordinaal
Ordinaal

Rangschikking (1 tot 3)
Rangschikking (1 tot 3)

Investeren in samenwerking

Ordinaal

Rangschikking (1 tot 3)

Respect
Hierarchische verhoudingen
Achterliggende structuur

Ordinaal
Ordinaal
Ordinaal

Rangschikking (1 tot 4)
Rangschikking (1 tot 4)
Rangschikking (1 tot 4)

Evaluatie momenten

Ordinaal

Rangschikking (1 tot 4)

Gemeenschappelijk belang aanwezig
Ordinaal
Transparantie in belangen
Ordinaal
Gemeenschappelijk
Persoonlijke en gemeenschappelijke doelstelling in
belang
team
Ordinaal

Rangschikking (1 tot 4)
Rangschikking (1 tot 4)

Vertrouwen

Betrokkenheid

Onderlinge
waardering

Beoordeling
gewenste
samenwerking
Communicatie

Team
functionaliteit

Gewenste
samenwerking
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Rangschikking (1 tot 4)

Win-winhouding

Ordinaal

Rangschikking (1 tot 4)

Openheid
Toegankelijkheid
Effectieve conflicten
Effectieve communicatiemiddelen

Ordinaal
Ordinaal
Ordinaal

Rangschikking (1 tot 4)
Rangschikking (1 tot 4)
Rangschikking (1 tot 4)

Ordinaal
Ordinaal
Ordinaal
Ordinaal

Rangschikking (1 tot 4)
Rangschikking (1 tot 5)
Rangschikking (1 tot 5)
Rangschikking (1 tot 5)

Ordinaal

Rangschikking (1 tot 5)

Sociaal veilige werksituatie

Ordinaal

Rangschikking (1 tot 5)

Vertrouwen
Betrokkenheid
Onderlinge waardering
Gemeenschappelijk belang
Communicatie
Team functionaliteit

Ordinaal
Ordinaal
Ordinaal
Ordinaal
Ordinaal
Ordinaal

Rangschikking (1 tot 6)
Rangschikking (1 tot 6)
Rangschikking (1 tot 6)
Rangschikking (1 tot 6)
Rangschikking (1 tot 6)
Rangschikking (1 tot 6)

Specifieke competenties
Diversiteit karakteristieken
Onderlinge klik
Teamcohesie

Formulering
Ik vind dat de opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar wederzijds moeten vertrouwen.
Ik vind dat de opdrachtgever/opdrachtnemer naar verwachting van de andere partij moet presteren.
Ik vind dat personen in het projectteam verantwoordelijkheid moeten nemen en proactief moeten handelen.
Ik vind dat personen in het projectteam zich betrokken moeten voelen bij de realisatie van projectdoelstellingen.
Ik vind dat de opdrachtgever en opdrachtnemer voor een lange tijd betrokken moeten zijn.
Ik vind dat opdrachtgever en opdrachtnemer moeten investeren in de onderlinge relatie (bv. teamuitjes of teambuilding).
Ik vind dat de opdrachtgever en opdrachtnemer respect moeten hebben voor elkanders expertise.
Ik vind dat er evenwicht in de hiërarchie moet bestaan tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer.
Ik vind dat de opdrachtgever/opdrachtnemer de organisatiestructuur en proceswerking van de andere partij moet kennen.
Ik vind dat de opdrachtgever en opdrachtnemer moeten evalueren hoe de samenwerking verloopt gedurende de samenwerking.
Ik vind dat opdrachtgever en opdrachtnemer een gemeenschappelijk belang moeten hebben.
Ik vind dat opdrachtgever en opdrachtnemer transparant moeten zijn in de eigen belangen van een project.
Ik vind dat in het projectteam zowel persoonlijke als gemeenschappelijke doelstellingen moeten worden geformuleerd.
Ik vind dat binnen het projectteam moet worden gehandeld vanuit een win-win instelling.
Ik vind dat opdrachtgever en opdrachtnemer open moeten communiceren.
Ik vind dat de opdrachtgever en opdrachtnemer toegang moeten hebben tot alle informatie over een project, ook van de andere partij.
Ik vind dat conflicten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk moeten worden aangepakt, zonder juridische bemiddeling.
Ik vind dat het projectteam communicatie middelen moet toepassen die het meest passend zijn voor de situatie (bv. E-mail, Software en gesprekken).
Ik vind dat samenwerking een aantal specifieke competenties vereist van een persoon.
Ik vind dat diversiteit van persoonlijkheidseigenschappen in een projectteam het resultaat van een samenwerking verbetert.
Ik vind dat voor samenwerking een onderlinge persoonlijke 'klik' tussen teamleden nodig is.
Index
Ik vind dat teamleden het deelnemen aan het team aantrekkelijk moeten vinden (Gerelateerd aan
Beoordeling meest belangrijk in
status, dynamiek en de cohesie van het projectteam).
samenwerking
Ik vind dat het projectteam een sociaal veilige werkomgeving moet creëren.
Gesloten vraag, Rangschikking
Vertrouwen
Betrokkenheid
Codering/ Score:
Onderlinge waardering
1 = meest belangrijk
Gemeenschappelijk belang
2 = minder belangrijk
Communicatie
3 = nog minder belangrijk
Team functionaliteit
enz.
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Eigenschapsbegrip

Variabele (KPI's)

Vertrouwen

Vertrouwen

Sub-variabele

Meetniveau

Item

Wederzijds vertrouwen
Naar verwachtingen presteren
Verantwoordelijkheid nemen
Expliciet in overeenkomst

Nominaal
Nominaal
Nominaal

Gesloten vraag
Gesloten vraag
Gesloten vraag

Nominaal
Nominaal
Nominaal
Nominaal

Open vraag
Gesloten vraag
Gesloten vraag
Gesloten vraag

Nominaal
Nominaal
Nominaal
Nominaal
Nominaal

Open vraag
Gesloten vraag
Gesloten vraag
Gesloten vraag
Gesloten vraag

Nominaal
Nominaal
Nominaal
Nominaal
Nominaal

Open vraag
Gesloten vraag
Gesloten vraag
Gesloten vraag
Gesloten vraag

Nominaal
Nominaal
Nominaal
Nominaal
Nominaal

Open vraag
Gesloten vraag
Gesloten vraag
Gesloten vraag
Gesloten vraag

Nominaal
Nominaal
Nominaal
Nominaal
Nominaal
Nominaal

Open vraag
Gesloten vraag
Gesloten vraag
Gesloten vraag
Gesloten vraag
Gesloten vraag

Nominaal

Open vraag

Loyaliteit
lange termijn commitment
Investeren in samenwerking
Expliciet in overeenkomst

Betrokkenheid

Onderlinge
waardering
Beoordeling
verwachte
samenwerking

Gemeenschappelijk belang aanwezig
Transparantie in belangen
Persoonlijke en gemeenschap.doelstelling
GemeenschappeWin-winhouding
lijk belang
Expliciet in overeenkomst

Communicatie

Team
functionaliteit

8

Respect
Hierarchische verhoudingen
Achterliggende structuur
Evaluatie momenten
Expliciet in overeenkomst

Openheid
Toegankelijkheid
Effectieve conflicten
Effectieve communicatiemiddelen
Expliciet in overeenkomst
Specifieke competenties
Diversiteit karakteristieken
Onderlinge Klik
Teamcohesie
Sociaal veilige werksituatie
Expliciet in overeenkomst

Formulering

Wederzijds vertrouwen
Presteren naar verwachtingen
Verantwoordelijkheid nemen en proactief zijn
Hoe zijn de aspecten die zijn opgenomen in het ambitiedocument, de aanbesteding leidraad (selectie of gunning), het DBFMO-contract, het
BOM-mechanisme of in de inschrijving vastgelegd?
Betrokken bij realisatie projectdoelstellingen
Lange termijn commitment
Investeren in de samenwerking
Hoe zijn de aspecten die zijn opgenomen in het ambitiedocument, de aanbesteding leidraad (selectie of gunning), het DBFMO-contract, het
BOM-mechanisme of in de inschrijving vastgelegd?
Index
Respect in elkanders expertise
Beoordeling aanwezig in (schriftelijke/
Evenwicht in hiërarchie
mondelinge) overeenkomst van samenKennis van organisatiestructuur en proceswerking van andere partij
werking
Gestructureerd evalueren over samenwerking
Gesloten vraag, Keuze uit antwoordmogeHoe zijn de aspecten die zijn opgenomen in het ambitiedocument, de aanbesteding leidraad
lijkheden
(selectie of gunning), het DBFMO-contract, het BOM-mechanisme of in de inschrijving vastgelegd?
Codering/ Score gesloten vraag:
Aanwezigheid gemeenschappelijk belang
1 = Ja, in het Ambitiedocument
Transparantie in (eigen) belangen
Balans tussen persoonlijke en gemeenschappelijke doelstellingen
Win-win instelling van partijen
Hoe zijn de aspecten die zijn opgenomen in het ambitiedocument, de aanbesteding leidraad
(selectie of gunning), het DBFMO-contract, het BOM-mechanisme of in de inschrijving vastgelegd?
Openheid in communicatie
Toegankelijkheid van informatie
Conflicten gezamenlijk oplossen
Toepassing meest passende communicatiemiddelen
Hoe zijn de aspecten die zijn opgenomen in het ambitiedocument, de aanbesteding leidraad
(selectie of gunning), het DBFMO-contract, het BOM-mechanisme of in de inschrijving vastgelegd?
Specifieke competenties van personen voor samenwerking
Diversiteit van persoonlijke karakteristieken in het projectteam
Onderlinge 'klik' in het projectteam
Aantrekkelijkheid deelname aan projectteam
Sociaal veilige werksituatie in het projectteam
Hoe zijn de aspecten die zijn opgenomen in het ambitiedocument, de aanbesteding leidraad
(selectie of gunning), het DBFMO-contract, het BOM-mechanisme of in de inschrijving vastgelegd?

2 = Ja, in de Aanbesteding-leidraad
3 = Ja, in de Aanbesteding-leidraad Dia4 = Ja, in het DBFMO-contract
5 = Ja, in het BOM-mechanisme
6 = Ja, in de Inschijving

7 = Ja, hebben we besproken / verwacht ik
8 = Nee, staat niet in documenten en hebben we niet besproken
9 = Weet ik niet
Antwoord naar Expliciet, Impliciet en niet
in overeenkomst
1 t/m 6 = Expliciet
7 = Impliciet
8 = Niet in overeenkomst
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Eigenschapsbegrip

Variabele (KPI's)

Sub-variabele

Meetniveau

Item

Ordinaal

Eens/Oneens: Schaal (7)

Ordinaal

Eens/Oneens: Schaal (7)

Ordinaal
Ordinaal
Nominaal

Eens/Oneens: Schaal (7)
Schaal (10)
Open vraag

Ordinaal

Eens/Oneens: Schaal (7)

Ordinaal

Eens/Oneens: Schaal (7)

Ordinaal

Eens/Oneens: Schaal (7)

Ordinaal
Nominaal

Schaal (10)
Open vraag

Ordinaal

Eens/Oneens: Schaal (7)

Ordinaal

Eens/Oneens: Schaal (7)

Evaluatie momenten

Ordinaal
Ordinaal

Eens/Oneens: Schaal (7)
Eens/Oneens: Schaal (7)

Waardering onderlinge waardering

Ordinaal

Schaal (10)

Verbetermogelijkheid onderlinge waardering
Gemeenschappelijk belang aanwezig

Nominaal

Open vraag

Ordinaal

Eens/Oneens: Schaal (7)

Ordinaal
Gemeenschappelijk Persoonlijke en gemeenschappelijke doelstelling in
team
Ordinaal
belang
Win-winhouding
Ordinaal

Eens/Oneens: Schaal (7)

Wederzijds vertrouwen
Naar verwachtingen presteren
Vertrouwen

Verantwoordelijkheid nemen
Waardering vertrouwen
Verbetermogelijkheid vertrouwen
Loyaliteit
lange termijn commitment

Betrokkenheid

Investeren in samenwerking
Waardering betrokkenheid
Verbetermogelijkheid betrokkenheid
Respect

Beoordeling
werkelijke
samenwerking

Hiërarchische verhoudingen
Onderlinge
waardering

Achterliggende structuur

Transparantie in belangen
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Eens/Oneens: Schaal (7)
Eens/Oneens: Schaal (7)

Waardering gemeenschappelijk belang

Ordinaal

Schaal (10)

Verbetermogelijkheid gemeenschappelijk belang

Nominaal

Open vraag

Formulering

De OG vertrouwt ON
De ON vertrouwt OG
De OG komt afspraken na
De ON komt afspraken na
De OG neemt verantwoordelijkheid en is proactief
De ON neemt verantwoordelijkheid en is proactief
Hoe waardeert u het vertrouwen in de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer?
Hoe kan het vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden verbeterd?
De OG is betrokken bij de realisatie van projectdoelstellingen
De ON is betrokken bij de realisatie van projectdoelstellingen
De OG denkt na over problemen op de lange termijn en zoekt naar oplossingen
De ON denkt na over problemen op de lange termijn en zoekt naar oplossingen
De OG is bereid te investeren in de samenwerking
De ON is bereid te investeren in de samenwerking
Index
Hoe waardeert u de betrokkenheid in de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer?
Beoordeling geheel mee eens
Hoe kan de betrokkenheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden verbeterd?
tot geheel mee oneens en
De OG heeft respecteert en waardeert de inbreng van de ON
tevredenheid over antwoord
De ON heeft respecteert en waardeert de inbreng van de OG
Gesloten vraag, Keuze uit
De OG ziet de ON als gelijkwaardige partner in de besluitvorming
antwoordmogelijkheden
De ON ziet de OG als gelijkwaardig partner in de besluitvorming
De OG heeft inzicht in de organisatiestructuur en proceswerking van de ON
Schaal (7) Eens/oneens:
De ON heeft inzicht in de organisatiestructuur en proceswerking van de OG
1 = Geheel mee oneens
Er zijn periodiek evaluatiemomenten ingepland, waar over samenwerking wordt gesproken
4 = Neutraal
Hoe waardeert u de onderlinge waardering in de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer?
7 = Geheel mee eens
Hoe kan de onderlinge waardering tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden verbeterd?
Het projectdoel kent een gemeenschappelijk belang voor de OG en ON
Het projectdoel is gezamenlijk geformuleerd
Schaal (4) Tevredenheid:
De OG is open en transparant over al zijn doelen
1 = -De ON is open en transparant over al zijn doelen
2=De teamleden stellen het teambelang boven het individuele belang
3=+
Persoonlijke doelen worden gedeeld met het projectteam
4 = ++
De OG werkt vanuit een win-win instelling in het projectteam
De ON werkt vanuit een win-win instelling in het projectteam
Hoe waardeert u het gemeenschappelijk belang in de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer?
Waardering Schaal (10):
Hoe kan het gemeenschappelijk belang tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden verbeterd?

1 = Zeer slecht
10 = Zeer goed
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Eigenschapsbegrip

Variabele (KPI's)

Sub-variabele

Meetniveau

Item

Openheid

Ordinaal

Eens/Oneens: Schaal (7)

Toegankelijkheid

Ordinaal

Eens/Oneens: Schaal (7)

Effectieve conflicten

Ordinaal

Eens/Oneens: Schaal (7)

Effectieve communicatiemiddelen

Ordinaal

Eens/Oneens: Schaal (7)

Gebruik van communicatiemiddelen

Nominaal

Gesloten vraag

Waardering communicatie

Ordinaal

Schaal (10)

Verbetermogelijkheid communicatie

Nominaal

Open vraag

Specifieke competenties

Ordinaal

Eens/Oneens: Schaal (7)

Diversiteit karakteristieken

Ordinaal

Eens/Oneens: Schaal (7)

Onderlinge Klik

Ordinaal

Eens/Oneens: Schaal (7)

Teamcohesie

Ordinaal

Eens/Oneens: Schaal (7)

Sociaal veilige werksituatie

Ordinaal

Eens/Oneens: Schaal (7)

Waardering team functionaliteit

Ordinaal

Schaal (10)

Verbetermogelijkheid team functionaliteit

Nominaal

Open vraag

Invulling samenwerking

Nominaal

Open vraag

Ontwikkeling samenwerking

Nominaal

Gesloten vraag

Motivatie ontwikkeling samenwerking

Nominaal

Open vraag

Waardering werkelijke samenwerking

Ordinaal

Schaal (10)

Verschil verwachte en werkelijke
samenwerking
Motivatie verschil verwacht en werkelijkheid

Nominaal

Gesloten vraag

Nominaal

Open vraag

Communicatie

Beoordeling
werkelijke
samenwerking

Team
functionaliteit

Werkelijke
samenwerking

12

Formulering

In het team wordt open gecommuniceerd
Alle projectinformatie is toegankelijk voor leden van het projectteam
De OG heeft inzicht in de daadwerkelijke (bouw-)kosten van de ON
De ON heeft inzicht in het daadwerkelijke budget voor onvoorziene programmawijzigingen, risicopot, enz. van de OG
Problemen en conflicten worden gezamenlijk opgelost
De OG en ON kunnen onenigheid goed bespreekbaar maken
Het projectteam is geïnformeerd en op de hoogte van wat er speelt
Welke communicatiemiddelen worden gebruikt binnen het projectteam?
Hoe waardeert u de communicatie in de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer?
Hoe kan de communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden
Index
verbeterd?
Zie index voorgaande pagina, met als toevoeging:
Projectteamleden hebben de competenties om samen te werken
Gesloten vraag, communicatiemiddelen
In het projectteam mag je anders zijn of denken
1 = Formele rapporten
We maken gebruik van de verschillende kwaliteiten binnen het team
2 = Brieven/ Memo's
Er bestaat een 'klik' tussen teamleden
3 = E-mail
Ik ben trots om met dit projectteam dit project te maken
4 = Voicemail
Ik werk met plezier in het projectteam
5 = Telefoon gesprekken
De sfeer in het projectteam is goed
6 = Video gesprekken
Fouten maken is acceptabel in het team
7 = Face-to-face gesprekken
Hoe waardeert u de team functionaliteit in de samenwerking tussen
8 = Software waarin documenten worden gedeeld
opdrachtgever en opdrachtnemer?
9 = Software waarin alle documenten worden beheerd
Hoe kan de team functionaliteit tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
10 = Software waarin documenten worden goed/afgekeurd
worden verbeterd?
11 = Gezamenlijke werkplek
12 = Anders: …
Als het mogelijk was, zou je de samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer op dezelfde manier invullen als het gedurende dit project is
verlopen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zou je willen veranderen?
Heeft u een ontwikkeling van de samenwerking gezien gedurende het project?
Zo ja, op wat voor manier heeft u een ontwikkeling van de samenwerking gezien
gedurende het project?
In de huidige fase van het project, welk cijfer zou u toewijzen aan de werkelijke
samenwerking?
Had u bij het begin van uw betrokkenheid een andere samenwerking verwacht
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer?
Bij een verschil tussen de verwachte en werkelijke samenwerking, wat vindt u
hiervan? Is dit verassend/teleurstellend?

Gesloten vraag, ontwikkeling samenwerking
1 = Ja, ik heb een ontwikkeling van de samenwerking gezien gedurende het project
2 = Nee, ik heb geen ontwikkeling van de samenwerking
gezien gedurende het project
Gesloten vraag, verschil verwachting en huidige samenwerking
1 = Betere samenwerking
2 = Slechtere samenwerking
3 = Gelijk aan huidige samenwerking
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Eigenschapsbegrip

Variabele (KPI's)

Gewenst
Projectdoelstellingen
Verwacht
Werkelijkheid

14

Sub-variabele

Meetniveau

Item

Formulering
Invloed op formulering

Nominaal
Nominaal

Open vraag
Gesloten vraag

Tevredenheid formulering

Ordinaal

Schaal (10)

Motivatie tevredenheid formulering
Reactie ON

Nominaal
Nominaal

Open vraag
Open vraag

Tevredenheid invulling ON

Ordinaal

Schaal (10)

Tevredenheid realisatie projectdoelstellingen
Verbetermogelijkheden tevredenheid realisatie

Ordinaal
Nominaal

Schaal (10)
Open vraag

Formulering
Welke projectdoelstellingen zijn voor dit project geformuleerd vanuit de opdrachtgever?
Heeft u invloed gehad op de formulering van de projectdoelstellingen?
Hoe tevreden bent u over de projectdoelstellingen die zijn geformuleerd?
Waarom geeft u dit cijfer aan de projectdoelstellingen? Wat is uw motivatie?
Hoe heeft de opdrachtnemer aangegeven dat zij de projectdoelstellingen kunnen behalen?
Hoe tevreden bent u over de invulling van de projectdoelstellingen door de opdrachtnemer?
Hoe tevreden bent u met de realisatie van de projectdoelstellingen?
Wat zou er moeten gebeuren wil u uw waardering van de realisatie van de projectdoelstellingen verhogen?
Index
Gesloten vraag, invloed op

1 = Ja
2 = Nee
Waardering Schaal (10):
1 = Zeer slecht
10 = Zeer goed
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C. Gehele enquête
Bij de gesloten vragen worden cijfers in het oranje weergeven (bijvoorbeeld 4). Dit weergeeft het aantal mensen dat dit antwoord heeft gegeven. De
vragen met een * zijn verplichte vragen.
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Vragen 72 t/m 76 worden herhaald voor de projecten waar de respondent bij betrokken is geweest. Dit kan maximaal
vier keer worden gedaan. Hierna volgen de volgende vragen.
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D. Uitgebreide analyse van projecten
PROJECT A
Respondenten
Van de zeven respondenten hebben vijf
respondenten vanuit de opdrachtgever de
enquête ingevuld en twee vanuit de
opdrachtnemer. Vier personen zijn man, drie
respondenten zijn vrouw.
Projectdoelstellingen
Wordt er in de projectdoelstellingen gesproken
over proces kenmerken?
Nee, hierover wordt niet gesproken. De
doelstellingen hebben betrekking op een
functioneel gebouw, een personeelszuinig
ontwerp, passende architectuur, een veilige en
comfortabele werk- en verblijfsomgeving, een
duurzame werk- en verblijfsomgeving en een
effectieve dienstverlening (ketenintegratie).
Wat vind men van de projectdoelstellingen?
Goede projectdoelstellingen, op een hoog
abstractie niveau zodat de opdrachtnemer hier
zelf zijn visie op kan neerleggen.
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Hoe kan de waardering van de realisatie van de
projectdoelstellingen worden verhoogd?
Bij deze vraag wordt veelal geantwoord dat het
vertrouwen moet verbeteren, belangen
moeten worden gedeeld en de communicatie
beter moet verlopen. De dienstverlening lijken
momenteel knelpunten te kennen met ‘lang
slepende discussies’. Beide partijen willen zo
min
mogelijk
korting
op
de
beschikbaarheidsvergoeding
krijgen/geven
omdat dan de dienstverlening op een gewenst
niveau is. Zowel de opdrachtgever als de
opdrachtnemer vinden dat de opdrachtnemer
meer ‘kracht’ zouden moeten hebben en een
‘eerlijk en integraal advies’ zou moeten leveren
bij wijzigingen om de opdrachtgever te
ontzorgen. Hierbij lijkt echter een spanning te
zitten waardoor dit momenteel niet mogelijk is.
Persoonlijke ambitie
Welke top 5 variabelen worden als meest
belangrijk gezien in dit project? (welke zijn het
minst belangrijk?)

De meest belangrijke sub-variabelen voor de
respondenten van dit project zijn: Wederzijds
vertrouwen
(Vertrouwen),
Verantwoordelijkheid nemen en proactief zijn
(Vertrouwen),
Aanwezigheid
gemeenschappelijk
belang
(Gemeenschappelijk belang), Presteren naar
verwachtingen (Vertrouwen), Conflicten
gezamenlijk oplossen (Communicatie).
De minst belangrijke sub-variabelen zijn de subvariabelen van de KPI Teamfunctionaliteit en
Evenwicht in hiërarchie (Onderlinge
waardering).

Verwachte samenwerking
Hoe vaak wist men niet waar dingen in de
overeenkomst stonden?
Het percentage waarin men ‘weet ik niet’ heeft
ingevuld voor de benoeming en/of
vernoeming van de sub-variabelen in de
overeenkomst (expliciet of impliciet) is bij dit
project 41%. Bij 20% van de antwoorden heeft
men ‘niet in overeenkomst’ ingevuld..

Als het onderdeel is van de overeenkomst, is dit
expliciet of impliciet en hoeveel respondenten
hebben dit aangegeven?
Van alle antwoorden die zijn gegeven is 13%
expliciet en 26% impliciet. Volgens de data zijn
alle sub-variabelen vernoemd in de
overeenkomst. Echter hebben een groot
aandeel slechts één of twee verwijzingen naar
waar het staat in de overeenkomst (expliciet) of
dat het is besproken. Tevens hebben een
aantal sub-variabelen zowel een expliciete als
impliciete verwijzing naar de overeenkomst.
Als het expliciet is, waar en hoe is het
aangegeven in de overeenkomst?
De KPI’s worden verdeeld naar expliciet,
impliciet of niet in de overeenkomst naarmate
de sub-variabelen zijn beoordeeld naar deze
waarden. De KPI is expliciet, impliciet of niet
vernoemd in de overeenkomst wanneer twee
KPI
Vertrouwen

Expliciet/
Impliciet
Expliciet

Betrokkenheid

Impliciet
Expliciet

Onderlinge waardering
Gemeenschappelijk belang
Communicatie
Team-functionaliteit

Impliciet
Impliciet
Impliciet
Impliciet
Impliciet

of meer respondenten de sub-variabele naar
deze waarden hebben beoordeeld. Bij de
expliciete waarden wordt benoemd in welk
document deze wordt benoemd met
eventuele toelichting. Bij de impliciete waarden
wordt toelichting gegeven wanneer meer
informatie beschikbaar is.
Met welk cijfer is de verwachte samenwerking
beoordeeld?
De opdrachtgever waardeert de verwachte
samenwerking met een 7,5 en de
opdrachtnemer met een 6.

Samenstelling projectteam
Hoe is het projectteam samengesteld en wat is
hierbij leidend geweest?

eigen organisatie als vanuit kennis en
competenties. Hierbij is de beschikbaarheid
leidend geweest.
Waarom is het projectteam zo samengesteld?
Er is gezocht naar een combinatie van kennis
en competenties binnen de beschikbaarheid
van de opdrachtgever en opdrachtnemer.
Vanuit de opdrachtgever zijn een aantal
competenties vooraf bepaald voor het project.
De opdrachtnemer heeft hierin minder
ervaring gehad en heeft zo goed mogelijk het
projectteam samengesteld. In de toekomst van
het project zullen wijzigingen worden gemaakt
in het projectteam, hierbij zullen competenties
als leidraad worden genomen.

Zowel vanuit de opdrachtgever als de
opdrachtnemer
is
het
projectteam
samengesteld vanuit beschikbaarheid in de
Toelichting
In DBFMO-contract en BOM:
Inherent aan hele systematiek. Geen directe vernoeming in de documenten, maar wel
tussen de regels te lezen: men wil ‘partner in business’ zijn. Monitoring/ audits/ periodieke metingen worden gebruikt om vertrouwen te laten groeien (consortium ziet dit
als wantrouwen)
Besproken in teambuildingsessies
In DBFMO-contract:
Door lange contractduur vanzelfsprekend een lange termijn betrokkenheid.
Naast de teamsessies is er ook individueel regelmatig met teamleden van OG en ON
gesproken over competenties, houding en gedrag.
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Welke communicatiemiddelen zijn gebruikt?

Waar zijn de respondenten negatief over?

Zie figuur, de cijfers representeren het aantal
mensen dat heeft aangegeven dat het
communicatiemiddel in het project wordt
gebruikt.

Zie tabel
Reflectie
Samenwerking op

een zelfde manier
toepassen, ja/nee (hoe
anders?)
Ja: Samenwerking (aan de
zachte
prima

kant)

verloopt

Nee:

Effect van de
samenwerking leidt niet
tot gewenste resultaat.
Moet vooraf scherper
definiëren wat wordt
verwacht.

Werkelijke samenwerking
Hoe zijn de werkelijke samenwerking en de
bijbehorende KPI’s beoordeeld? (max = 10)

Analyseren waar de variantie het grootst is.
Waar zijn OG en ON het niet over eens?
Bij de sub-variabelen van de bovenstaande
KPI’s is de variantie gemeten. Deze is het
grootst bij de vijf sub-variabelen in de tabel.
Waar zijn de respondenten positief over?
Zie tabel
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Is de samenwerking ontwikkeld? Negatief /
Positief? Op wat voor manier?
De samenwerking wordt verbeterd naarmate
de tijd verstrijkt. Het is een golfbeweging, de
trend is positief. We zijn echter nog niet zover
dat we echt slagen maken met elkaar. De
samenwerking wordt echt minder door de
slepende, terugkerende discussies welke niet
tot een eind komen. In het project wordt
gewerkt van wantrouwen naar een licht herstel
van
vertrouwen
en
een
meer
samenwerkingsgerichte dienstverlening.

In begin betrokkenheid een andere
samenwerking verwacht? Wat vind je ervan?
Betere samenwerking (5x):

Beloften gedurende de
gunnings- en realisatiefase
worden
tijdens
de
exploitatiefase
bediscussieerd

 Teleurstellend dat er een kloof tussen de OG en de

Meer moeten verdiepen in de beweegredenen van
de andere partij voor duidelijkheid in problemen
(verschillen van meningen)

kosten (en tot een lage arbeidssatisfactie leiden,
mensen trekken hierdoor weg. Wat invloed heeft
op de kwaliteit van het project)
 Teleurstellend, geen verassing. Het vinden van
een gezamenlijk belang blijft lastig
 Teleurstellend

Huidige beslissingsstructuur is niet daadkrachtig
genoeg (OG en ON moeten veelal terug naar
achterban)
Vanaf begin veel meer aandacht besteden aan
samenwerking i.p.v. de inhoud
Door grote mate van wantrouwen in realisatiefase is
exploitatieteam met een valse start van start
gegaan. Er is een lange tijd nodig geweest om dit te
herstellen. Er is te weinig structurele aandacht aan
de samenwerking besteedt.

ON ligt

 Teleurstellend dat de grenzen steeds worden
opgezocht

 Teleurstellend omdat de discussies veel energie

Slechtere samenwerking (0x)
Gelijk aan huidige samenwerking (0x)

Subvariabele
Ga(1)

Od

Cb(1)

Gb(1)
Gd(1)

Stelling

Gem OG

Gem ON

Variantie
5,0

Toelichting

Het projectdoel kent een gemeenschappelijk belang voor de
OG en ON
Er zijn periodiek evaluatiemomenten ingepland, waar over
samenwerking wordt gesproken
De OG heeft inzicht in de daadwerkelijke (bouw-)kosten van de
ON
De OG is open en transparant
over al zijn doelen
Persoonlijke doelen worden gedeeld met het projectteam

Deels mee
oneens

Deels mee
oneens

Neutraal

Deels mee
oneens

4,6

Laagste waardering: 1x geheel mee oneens (OG),
Hoogste waardering: 1x geheel mee eens (OG)

Deels mee
oneens

Neutraal

3,8

Laagste waardering: 1x geheel mee oneens (OG),
Hoogste waardering: 1x grotendeels mee eens (OG)

Deels mee
eens
Deels mee
oneens

Deels mee
oneens
Deels mee
eens

2,6

Laagste waardering: 3x Deels mee oneens (OG + ON),
Hoogste waardering: 1x geheel mee eens (OG)
Laagste waardering: 1x geheel mee oneens (OG),
Hoogste waardering: 2x Deels mee eens (OG + ON)

2,6

Laagste waardering: 2x geheel mee oneens (OG),
Hoogste waardering: 1x geheel mee eens (OG)

Subvariabele
Bc(1)
Td(2)
Bc(2)
Ba(2)
Tb(1)
Te(1)

Stelling

OG

ON

Samen

De OG is bereid te investeren in de samenwerking
Ik werk met plezier in het projectteam
De ON is bereid te investeren in de samenwerking
De ON is betrokken bij de realisatie van projectdoelstellingen
In het projectteam mag je anders zijn of denken
De sfeer in het projectteam is goed

Grotendeels mee eens
Geheel mee eens
Grotendeels mee eens
Geheel mee eens
Grotendeels mee eens
Grotendeels mee eens

Grotendeels mee eens
Grotendeels mee eens
Grotendeels mee eens
Deels mee eens
Grotendeels mee eens
Grotendeels mee eens

6,2
6,1
6,0
5,8
5,8
5,8

Subvariabele
Ga(2)

Stelling

OG

ON

Samen

Het projectdoel is gezamenlijk geformuleerd

Deels mee oneens

2,3

Cb(2)

De ON heeft inzicht in het daadwerkelijke budget voor onvoorziene programmawijzigingen, risicopot, enz. van de OG
De ON is open en transparant over al zijn doelen

Grotendeels mee oneens
Grotendeels mee oneens
Deels mee oneens

Grotendeels mee oneens
Deels mee oneens
Deels mee oneens

2,7

Deels mee oneens

2,8

Deels mee oneens

Neutraal

3,3

Deels mee oneens

Neutraal

3,5

Gb(2)
Ga(1)
Cb(1)
Va(2)

Het projectdoel kent een gemeenschappelijk belang voor de
OG en ON
De OG heeft inzicht in de daadwerkelijke (bouw)kosten van
de ON
De ON vertrouwt OG

2,3
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Project B

Persoonlijke ambitie

Respondenten
Van de zes respondenten hebben drie
respondenten vanuit de opdrachtgever de
enquête ingevuld en drie vanuit de
opdrachtnemer. Vier personen zijn man, twee
respondenten zijn vrouw.

Welke top 5 variabelen worden als meest
belangrijk gezien in dit project? (welke zijn het
minst belangrijk?)

Projectdoelstellingen
Wordt er in de projectdoelstellingen gesproken
over proces kenmerken?
Nee, hierover wordt niet gesproken. De
doelstellingen hebben betrekking op een
herontwikkeling (budgetneutraal en bijdragen
aan de belangen van de directe omgeving),
nieuwbouw van een passende kwaliteit binnen
budget,
DBFMO-aanbesteding,
duurzaamheidsambities en de uitgewerkte
dienstverlening, zodat dat deze uitgevoerd
wordt voor een 100% beschikbaarheid.
Wat vind men van de projectdoelstellingen?
De contracten en de doelstellingen die daar in
vermeld staan zijn helder. Dit geldt ook voor de
intenties van waaruit de stukken tot stand zijn
gekomen. De interpretatie en incidenten in het
project maken de doelstellingen af en toe
diffuus.
Hoe kan de waardering van de realisatie van de
projectdoelstellingen worden verhoogd?
Bij deze vraag wordt slechts door één
respondent beantwoordt. Deze zegt dat het
vertrouwen moet worden hersteld en de
opdrachtgever en opdrachtnemer als
gelijkwaardige partners moeten werken.
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De meest belangrijke sub-variabelen voor de
respondenten van dit project zijn: Wederzijds
vertrouwen
(Vertrouwen),
Verantwoordelijkheid nemen en proactief zijn
(Vertrouwen), Betrokken bij realisatie
projectdoelstellingen
(Betrokkenheid),
Presteren naar verwachtingen (Vertrouwen),
Lange termijn commitment (Betrokkenheid).

De minst belangrijke sub-variabelen zijn de subvariabelen van de KPI Communicatie, de subvariabele onderlinge 'klik' in het projectteam
(Team-functionaliteit) en sociaal veilige
werksituatie in het projectteam (Teamfunctionaliteit).
Verwachte samenwerking
Hoe vaak wist men niet waar dingen in de
overeenkomst stonden?
Het percentage waarin men ‘weet ik niet’ heeft
ingevuld voor de benoeming en/of
vernoeming van de sub-variabelen in de

overeenkomst (expliciet of impliciet) is bij dit
project 53%. Bij 21% van de antwoorden heeft
men ‘niet in overeenkomst’ ingevuld. Deze
waarden representeren bijna een driekwart
van de gegeven antwoorden.
Als het onderdeel is van de overeenkomst, is dit
expliciet of impliciet en hoeveel respondenten
hebben dit aangegeven?
Van alle antwoorden die zijn gegeven is 18%
expliciet en 8% impliciet. Volgens de data zijn
niet alle sub-variabelen vernoemd in de
overeenkomst. Echter hebben een groot
aandeel slechts één of twee verwijzingen naar
waar het staat in de overeenkomst (expliciet) of
dat het is besproken. Tevens hebben een
aantal sub-variabelen zowel een expliciete als
impliciete verwijzing naar de overeenkomst.
Als het expliciet is, waar en hoe is het
aangegeven in de overeenkomst?
De KPI’s worden verdeeld naar expliciet,
impliciet of niet in de overeenkomst naarmate
de sub-variabelen zijn beoordeeld naar deze
waarden. De KPI is expliciet, impliciet of niet
vernoemd in de overeenkomst wanneer twee
of meer respondenten de sub-variabele naar

KPI
Vertrouwen

Expliciet/
Impliciet
Expliciet

Toelichting
DBFMO-contract, BOM en Inschrijving:
Uit de DBFMO inleiding; ; E. verwacht wordt dat het voordelen biedt om de uitvoering van de Opdracht in
samenhang met onderhoud, bepaalde facilitaire dienstverlening en financiering te laten uitvoeren door
één private partij op basis van een DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain, Operate) overeenkomst voor
de duur van 20 jaar gerekend vanaf de Oplevering van Fase 1A van de Opdracht; onder voordelen worden
niet alleen kostenvoordelen verstaan maar ook de kans voor Partijen om als partners door middel van een
goede samenwerking de Opdracht zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren, waarbij het “partner in business” principe zoveel mogelijk als uitgangspunt dient te gelden. In de BOM wordt op een corrigerende

Betrokkenheid

Expliciet

Onderlinge
waardering

Expliciet

Gemeenschappelijk belang
Communicatie
Teamfunctionaliteit

Impliciet
Expliciet
Niet in
overeenkomst

manier gereageerd op onvoldoende presteren.
DBFMO-contract:
12. INFORMATIE, OVERLEG, EN MEDEDELINGEN; ; 12.1 Informatie; ; 12.1.1 De Opdrachtnemer en de Staat
verstrekken elkaar tijdig over en weer ; alle redelijkerwijs gewenste informatie.; ; 12.1.2 De Staat staat
niet in voor de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie die de Staat aan de Opdrachtnemer heeft verstrekt. De Opdrachtnemer wordt geacht zelf alle door de Staat verstrekte informatie te hebben onderzocht op juistheid, volledigheid en bruikbaarheid en zelf alle overige informatie te hebben vergaard die noodzakelijk is om zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst of anderszins na te komen
en deze te hebben onderzocht op juistheid, volledigheid en bruikbaarheid.; ; 12.1.3 De Opdrachtnemer en
de Staat informeren elkaar tijdig en juist ter zake van alle omstandigheden die van belang zijn voor de
juiste uitvoering van de Overeenkomst.
DBFMO-contract en Inschrijving:
VB evenwicht in de hierarchie; 12.2 Overleg; ; 12.2.1 Tussen de Staat en de Opdrachtnemer zal vanaf de
aanvang van de ; Overeenkomst overleg plaatsvinden op operationeel niveau ("Operationeel Overleg") en
op managementniveau ("Managementoverleg") ter zake van alle onderwerpen die betrekking hebben op
de uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer.; ; 12.2.2 Op verzoek van Partijen gezamenlijk
kunnen ook derden deelnemen aan het Operationeel Overleg en/of het Managementoverleg.; ; 12.2.3
Het Operationeel Overleg en Managementoverleg tussen de Staat en de Opdrachtnemer laten de aansprakelijkheid van elk van de Partijen overeenkomstig de Overeenkomst onverlet.
Alleen via informele en indirecte uitwisseling
DBFMO-contract en Inschrijving: Toegankelijkheid informatie in de vorm van een voortgangsrapportage
-
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deze waarden hebben beoordeeld. Bij de
expliciete waarden wordt benoemd in welk
document deze wordt benoemd met
eventuele toelichting. Bij de impliciete waarden
wordt toelichting gegeven wanneer meer
informatie beschikbaar is.
Met welk cijfer is de verwachte samenwerking
beoordeeld?
De opdrachtgever waardeert de verwachte
samenwerking met een 5,3 en de
opdrachtnemer met een 8,0.
Samenstelling projectteam
Hoe is het projectteam samengesteld en wat is
hierbij leidend geweest?
Zowel vanuit de opdrachtgever als de
opdrachtnemer
is
het
projectteam
samengesteld vanuit beschikbaarheid in de
eigen organisatie als vanuit kennis en
competenties. Hierbij zijn de kennis en

competenties leidend geweest.

Reflectie

Waarom is het projectteam zo samengesteld?

Samenwerking op een zelfde
toepassen, ja/nee (hoe anders?)

Destijds heeft de opdrachtgever veel moeite
gehad om mensen te krijgen voor een relatief
nieuw fenomeen als DBFMO-aanbesteding.
Daarbij was er ook weinig steun van het
management. Deze personen zijn geselecteerd
op basis van een advies van een HRM adviseur
aan het management. Bij de opdrachtnemer
zijn ze via kennis en competenties geselecteerd
om de juiste elementen te kunnen
vertegenwoordigen.

Welke communicatiemiddelen zijn gebruikt?
Zie figuur, de cijfers representeren het aantal
mensen dat heeft aangegeven dat het
communicatiemiddel in het project wordt
gebruikt.
Werkelijke samenwerking
Analyseren waar de variantie het grootst is.
Waar zijn OG en ON het niet over
eens?
Bij de sub-variabelen van de
bovenstaande KPI’s is de variantie
gemeten. Deze is het grootst bij de
vijf sub-variabelen in de tabel.
Waar zijn de respondenten positief
over? (max = 7)
Zie tabel
Waar zijn de respondenten negatief
over? (min = 1)
Zie tabel
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manier

Ja: Samenwerken is een proces waarbij je open
moet zijn continue te verbeteren en te veranderen
indien dat noodzakelijk is. We hebben nog een heel
aantal jaar te gaan. Dus alle mogelijkheid tot
verbetering...

Nee: Nee, meer werken als volwaardige partners,
nu duidelijk een OG en ON rol.

Is de samenwerking ontwikkeld? Negatief /
Positief? Op wat voor manier?

3x geen ontwikkeling gezien, 2x wel een
ontwikkeling gezien. Hierbij wordt gezegd dat
de samenwerking in het begin beter was dan
op het moment, door meningsverschillen is de
samenwerking verslechterd.
In begin betrokkenheid een andere
samenwerking verwacht? Wat vind je ervan?
Betere samenwerking (4x):
 Teleurstellend, omdat ik vind wanneer je samen
een win- win situatie nastreeft, dit de
doelstellingen van het project bevorderd. Nu te
veel eigen belangen van de partijen.
 Teleurstellend
 Zeer teleurstellend

Slechtere samenwerking (0x)
Gelijk aan huidige samenwerking (1x)

Subvariabele
Ca(2)

Vc(1)
Gb(1)
Td(1)

Td(2)

Subvariabele
Bc(1)
Ba(2)
Bc(2)
Tb(1)
Bb(1)
Bb(2)

Subvariabele
Va(1)
Cb(1)
Gd(1)
Ca(1)
Oc(1)
Oc(2)

Stelling

Gem OG

Gem ON

Variantie
3,4

Alle projectinformatie is
toegankelijk voor leden
van het projectteam
De OG neemt verantwoordelijkheid en is proactief
De OG is open en transparant over al zijn doelen
Ik ben trots om met dit
projectteam dit project te
maken
Ik werk met plezier in het
projectteam

Neutraal

Neutraal

Grotendeels
mee eens
Deels mee
eens
Grotendeels
mee eens

Deels mee
oneens
Deels mee
oneens
Neutraal

2,6

Grotendeels
mee eens

Deels mee
eens

1,8

2,0
1,8

Toelichting
Laagste waardering: 1x grotendeels mee oneens (ON)
Hoogste waardering: 2x grotendeels mee eens (OG +
ON)
Laagste waardering: 1x grotendeels mee oneens (ON)
Hoogste waardering: 2x grotendeels mee eens (OG)
Laagste waardering: 1x grotendeels mee oneens (OG)
Hoogste waardering: 1x grotendeels mee eens (ON)
Laagste waardering: 1x Deels mee oneens (ON),
Hoogste waardering: 1x geheel mee eens (OG)
Laagste waardering: 1x Deels mee oneens (ON),
Hoogste waardering: 1x geheel mee eens (OG)

Stelling

OG

ON

Samen

De OG is bereid te investeren in de samenwerking
De ON is betrokken bij de realisatie van projectdoelstellingen
De ON is bereid te investeren in de samenwerking
In het projectteam mag je anders zijn of denken
De OG denkt na over problemen op de lange termijn en
zoekt naar oplossingen
De ON denkt na over problemen op de lange termijn en
zoekt naar oplossingen

Grotendeels mee eens
Deels mee eens

Grotendeels mee eens
Grotendeels mee eens

5,9
5,7

Deels mee eens
Deels mee eens
Grotendeels mee eens

Geheel mee eens
Geheel mee eens
Deels mee eens

5,6
5,6
5,3

Deels mee eens

Grotendeels mee eens

5,3

Stelling

OG

ON

Samen

De OG vertrouwt ON
De OG heeft inzicht in de daadwerkelijke (bouw)kosten van
de ON
Persoonlijke doelen worden gedeeld met het projectteam
In het team wordt open gecommuniceerd
De OG heeft inzicht in de organisatiestructuur en proceswerking van de ON
De ON heeft inzicht in de organisatiestructuur en proceswerking van de OG

Deels mee oneens
Deels mee oneens

Grotendeels mee oneens
Deels mee oneens

2,7
2,9

Deels mee oneens
Neutraal
Neutraal

Deels mee oneens
Deels mee oneens
Deels mee oneens

3,2
3,3
3,3

Neutraal

Deels mee oneens

3,3
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Project C
Respondenten
Van de zes respondenten hebben twee
respondenten vanuit de opdrachtgever de
enquête ingevuld en vier vanuit de
opdrachtnemer. Vijf personen zijn man, één
respondent is vrouw.
Projectdoelstellingen
Wordt er in de projectdoelstellingen gesproken
over proces kenmerken?
Nee, hierover wordt niet gesproken. De
doelstellingen hebben betrekking op een
excellent primair proces, een identiteit, een
gebouw met een kloppend hart, maximale
flexibiliteit, een veilige omgeving, voorbeeld
van duurzaamheid, respect voor ons cultureel
erfgoed en een goed geolied facilitair apparaat
Wat vind men van de projectdoelstellingen?
Het zijn heldere doelstellingen die recht doen
aan de verschillende belanghebbenden, zijnde
de gebruiker en de aanbesteder. Bovendien
zijn deze doelstellingen samen met beide
partijen gedefinieerd. De doelstellingen zijn
algemeen geformuleerd, er is geen financiële
doelstelling geformuleerd. Het zijn
evenwichtige doelstellingen in
kwaliteit en prijs. Echter lijkt de
kwaliteit te veel in specificaties
uitgedrukt i.p.v. prestaties. Er wordt
een vraag gesteld of de doelstellingen
haar meerwaarde bewezen hebben.
Hoe kan de waardering van de
realisatie van de projectdoelstellingen
worden verhoogd?
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Bij deze vraag wordt slechts door één
respondent beantwoordt. Deze zegt dat ze pas
aan het begin van het project in de
exploitatiefase staan. Het doel moet zijn dat de
relatie tussen de opdrachtgever en de
opdrachtnemer nog beter wordt en dat de
verwachtingen reëel zijn.
Persoonlijke ambitie
Welke top 5 variabelen worden als meest
belangrijk gezien in dit project? (welke zijn het
minst belangrijk?)
De meest belangrijke sub-variabelen voor de
respondenten van dit project zijn: Wederzijds
vertrouwen (Vertrouwen), Betrokken bij
realisatie
projectdoelstellingen
(Betrokkenheid), Lange termijn commitment
(Betrokkenheid),
Presteren
naar
verwachtingen (Vertrouwen) en Aanwezigheid
gemeenschappelijk
belang
(Gemeenschappelijk belang)
De minst belangrijke sub-variabelen zijn de subvariabelen van de KPI Onderlinge waardering
en de sub-variabele sociaal veilige werksituatie
in het projectteam (Team-functionaliteit).

Verwachte samenwerking
Hoe vaak wist men niet waar dingen in de
overeenkomst stonden?
Het percentage waarin men ‘weet ik niet’ heeft
ingevuld voor de benoeming en/of
vernoeming van de sub-variabelen in de
overeenkomst (expliciet of impliciet) is bij dit
project 3%.Dit percentage is erg laag. Bij 24%
van de antwoorden heeft men ‘niet in
overeenkomst’
ingevuld.
Gezamenlijk
vertegenwoordigen zij slechts een kwart van de
antwoorden.

Als het onderdeel is van de overeenkomst, is dit
expliciet of impliciet en hoeveel respondenten
hebben dit aangegeven?
Van alle antwoorden die zijn gegeven is 37%
expliciet en 37% impliciet. Volgens de data zijn
niet alle sub-variabelen vernoemd in de
overeenkomst. Een aantal sub-variabelen
hebben slechts één of twee verwijzingen naar
waar het staat in de overeenkomst (expliciet) of
dat het is besproken. Tevens hebben een
aantal sub-variabelen zowel een expliciete als
impliciete verwijzing naar de overeenkomst.

Als het expliciet is, waar en hoe is het
aangegeven in de overeenkomst?
De KPI’s worden verdeeld naar expliciet,
KPI
Vertrouwen

Expliciet/
Impliciet
Expliciet

Impliciet
Betrokkenheid

Onderlinge
waardering
Gemeenschappelijk belang

Communicatie

Teamfunctionaliteit

Expliciet

Impliciet
Expliciet
Impliciet
Expliciet

Impliciet
Expliciet

Impliciet
Impliciet

impliciet of niet in de overeenkomst naarmate
de sub-variabelen zijn beoordeeld naar deze
waarden. De KPI is expliciet, impliciet of niet
vernoemd in de overeenkomst wanneer twee

of meer respondenten de sub-variabele naar
deze waarden hebben beoordeeld. Bij de
expliciete waarden wordt benoemd in welk
document deze wordt benoemd met

Toelichting
DBFMO-contract, Ambitiedocument, Inschrijving
Via de reguliere fase documenten, biedingsstukken / financial close / start realisatie (bouwvergunning) /
validatie (revisie)
Selectieleidraad, Ambitiedocument, DBFMO-contract, Inschrijving
In het DBFMO-contract is aangegeven dat de hoofdarchitect van opdrachtnemer verantwoordelijk is voor
de uitwerking van het DO en de wijzigingen in het DO tot beschikbaarheiddatum. Verder zijn hierover
geen afspraken gemaakt.; ; Note: op het moment dat een consortium is gevormd en geselecteerd, zijn de
betrokken bedrijven gecommitteerd aan de opgave. Als er nieuwe bedrijven bijkomen of worden vervangen zijn hierover contractuele afspraken gemaakt.
DBFMO-contract, Selectieleidraad, Inschrijving
DBFMO-contract, Inschrijving
In het DBFMO contract zijn afspraken gemaakt over Benefit sharing op commerciele exploitatie.
In het process zijn ingericht op eigen belang van partijen (opdrachtgever en opdrachtnemer) binnen de
kaders van de outputspecificatie en contract
Selectieleidraad, DBFMO-contract, Ambitiedocument
Na aanwijzing van de preferred bidder zijn afspraken gemaakt binnen het zogenaamde uitvoeringsteam
hoe wij gaan communiceren. Hierbij is afgesproken dat aan beide zijden, ON en OG, één aanspreekpunt is
via wie de communicatie loopt. Van al het mailverkeer inzake de uitwerking en realisatie ging er altijd een
CC naar het aanspreekpunt ON en OG.; Daarnaast is er een communicatieteam ingericht, dat zich in zijn
algemeenheid met alle vormen van communicatie bezig houdt.
vooraf was er duidelijkheid op welke wijze partijen formeel overleg zouden voeren. Niet is uitgelegd hoe
om te gaan met tegenstrijdige belangen en bij het ontstaan van conflecten
niet of nauwelijks opgenomen in de documentatie. IN hoeverre dit wel kan is voor mij de vraag. Ik zie
meer heil in communicatie bij aanvang over deze onderwerpen
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eventuele toelichting. Bij de impliciete waarden
wordt toelichting gegeven wanneer meer
informatie beschikbaar is.

Werkelijke samenwerking
Analyseren waar de variantie het grootst is.
Waar zijn OG en ON het niet over eens?

Met welk cijfer is de verwachte samenwerking
beoordeeld?

Bij de sub-variabelen van de bovenstaande
KPI’s is de variantie gemeten. Deze is het
grootst bij de zeven sub-variabelen in de tabel.

De opdrachtgever waardeert de verwachte
samenwerking met een 7,0 en de
opdrachtnemer met een 7,0.

Waar zijn de respondenten positief over?
Zie tabel

Is de samenwerking ontwikkeld? Negatief /
Positief? Op wat voor manier?
Men heeft een ontwikkeling gezien in de
samenwerking. De samenwerking wordt elke
maand beter, groeit door elkaar beter te leren
kennen. Zo komt er begrip voor elkaars
standpunten, visie, snelheid van denken/doen/
besluiten

Waar zijn de respondenten negatief over?

In begin betrokkenheid een andere
samenwerking verwacht? Wat vind je ervan?

Zie tabel

Betere samenwerking (1x):

Vanuit de opdrachtgever is het projectteam
samengesteld vanuit kennis en competenties.
Bij de opdrachtnemer is het projectteam
samengesteld vanuit beschikbaarheid in de
eigen organisatie en vanuit kennis en
competenties. Hierbij zijn bij beide partijen de
kennis en competenties leidend geweest.

Reflectie
Samenwerking op een zelfde
toepassen, ja/nee (hoe anders?)

 In het begin was deze samenwerking veel minder

Waarom is het projectteam zo samengesteld?

 Er zou meer aandacht moeten zijn

Kennis en kunde is zeer belangrijk om te slagen.
Er is gezocht naar personen met de
noodzakelijke kennis en kunde over de
materie. In de afgelopen periode is wel al
geswitcht met mensen om de juiste kennis en
competenties op de juiste plek te krijgen.

voor gezamenlijke doelen, inzicht/
voorschrijven
van
projectstructuur/juridische
structuur aan
ON zijde.
Transparantie in kostenstructuur
wijzigingen.
 Ik zou voor meer transparantie
gaan en duidelijkere afspraken
vooraf omtrent wijzigingen.
Daarnaast is de communicatie
richting de interne klant zeer
slecht. Men is niet op de hoogte
wat een DBFMO constructie voor
hen betekend. Wat anders is dan
voorheen
waardoor
verwachtingen verkeerd zijn.

Samenstelling projectteam
Hoe is het projectteam samengesteld en wat is
hierbij leidend geweest?

Welke communicatiemiddelen zijn gebruikt?
Zie figuur, de cijfers representeren het aantal
mensen dat heeft aangegeven dat het
communicatiemiddel in het project wordt
gebruikt.
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Ja:
 Op dezelfde manier is prima
Nee:

manier

goed. Je kon duidelijk zijn dat er tijdens de
bouwfase een andere samenwerking was dan nu.

Slechtere samenwerking (0x)
Gelijk aan huidige samenwerking (2x)

Subvariabele
Ca(2)

Stelling

Gem OG

Gem ON

Alle projectinformatie is toegankelijk voor leden van het
projectteam
De OG heeft inzicht in de daadwerkelijke (bouw-)kosten van
de ON
Persoonlijke doelen worden
gedeeld met het projectteam
Projectteamleden hebben de
competenties om samen te
werken
De ON is bereid te investeren
in de samenwerking
De OG is open en transparant
over al zijn doelen

Geheel mee
oneens

Deels mee
eens

Geheel mee
eens

Gb(2)

De ON is open en transparant
over al zijn doelen

Subvariabele
Td(1)
Od

Stelling

OG

ON

Samen

Ik ben trots om met dit projectteam dit project te maken
Er zijn periodiek evaluatiemomenten ingepland, waar over
samenwerking wordt gesproken
Problemen en conflicten worden gezamenlijk opgelost
De OG en ON kunnen onenigheid goed bespreekbaar maken
De OG is betrokken bij de realisatie van projectdoelstellingen
De ON is betrokken bij de realisatie van projectdoelstellingen

Geheel mee eens
Geheel mee eens

Grotendeels mee eens
Grotendeels mee eens

6,5
6,5

Grotendeels mee eens
Grotendeels mee eens
Grotendeels mee eens
Grotendeels mee eens

Geheel mee eens
Grotendeels mee eens
Grotendeels mee eens
Grotendeels mee eens

6,3
6,0
6,0
6,0

Cb(1)

Gd(1)
Ta

Bc(2)
Gb(1)

Cc(1)
Cc(2)
Ba(1)
Ba(2)
Subvariabele
Cb(2)
Ga(2)
Gd(1)
Ga(1)
Ca(2)

Variantie
3,6

Toelichting

Neutraal

2,9

Laagste waardering: 1x deels mee oneens (ON)
Hoogste waardering: 1x geheel mee eens (OG)

Geheel mee
oneens
Grotendeels
mee oneens

Deels mee
eens
Grotendeels
mee eens

2,9

Deels mee
oneens
Grotendeels
mee eens

Grotendeels
mee eens
Deels mee
eens

2,0

Grotendeels
mee oneens

Deels mee
eens

2,0

Laagste waardering: 1x geheel mee oneens (OG)
Hoogste waardering: 1x deels mee eens (ON)
Laagste waardering: 1x grotendeels mee oneens
(OG),Hoogste waardering: 1x grotendeels mee
eens (ON)
Laagste waardering: 1x Deels mee oneens (ON),
Hoogste waardering: 1x geheel mee eens (OG)
Laagste waardering: 1x Deels mee oneens (ON),
Hoogste waardering: 2x grotendeels mee eens (OG
+ ON)
Laagste waardering: 1x grotendeels mee oneens

2,9

2,0

Laagste waardering: 1x geheel mee oneens (OG)
Hoogste waardering: 2x Deels mee eens (ON)

Stelling

OG

ON

Samen

De ON heeft inzicht in het daadwerkelijke budget voor onvoorziene programmawijzigingen, risicopot, enz. van de OG
Het projectdoel is gezamenlijk geformuleerd

Geheel mee oneens

Grotendeels mee oneens
Deels mee oneens

1,5

Deels mee eens
Neutraal

2,8
3,0

Deels mee eens

3,0

Persoonlijke doelen worden gedeeld met het projectteam
Het projectdoel kent een gemeenschappelijk belang voor de
OG en ON
Alle projectinformatie is toegankelijk voor leden van het projectteam

Grotendeels mee oneens
Geheel mee oneens
Grotendeels mee oneens
Geheel mee oneens

2,5
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Project D
Respondenten
Van de zeven respondenten hebben alle zeven
respondenten vanuit de opdrachtgever de
enquête ingevuld. De opdrachtnemer is niet
vertegenwoordigd in dit project in dit
onderzoek. Vier personen zijn man, drie
respondenten zijn vrouw.
Projectdoelstellingen
Wordt er in de projectdoelstellingen gesproken
over proces kenmerken?
Nee, hierover wordt niet gesproken. De
doelstellingen hebben betrekking op een
geconcentreerde huisvesting realiseren door de
samenvoeging van vestigingen, waarbij het
beheren en faciliteren van een efficiënte en
effectieve werkomgeving als doelstelling wordt
gezien. Het Project heeft een officiële pilot
status. Dit houdt in dat het Project gebruikt
wordt om zowel de overheid als de markt
verdere ervaring op te laten doen met gebouw
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gebonden PPS. De opdrachtgever streeft naar
aantoonbare meerwaarde door de markt,
waar mogelijk, ruimte te bieden om met eigen,
innovatieve oplossingen te komen. Naast de
invulling van de huisvestingsbehoefte wordt het
project door de opdrachtgever gezien als een
mogelijkheid om ervaring op te doen met
uitvragen van geïntegreerde contractvormen
en het aangaan
van langdurige
samenwerkingsverbanden.
Wat vind men van de projectdoelstellingen?
De rollen en verantwoordelijkheden zijn (nog)
niet op een goede manier verdeeld over de
verschillende betrokkenen, ook omdat er eerste
een ander uitgangspunt is gekozen voor de
samenwerking tussen de diverse betrokkenen
en waar, nu gedurende de tijd, de inzichten aan
het veranderen zijn. Het zijn met name
leerdoelstellingen die nodig zijn voor een
lerende organisatie als de opdrachtgever. Bij de
projectambitie is een passend gebouw en
dienstverlening gerealiseerd.

Hoe kan de waardering van de realisatie van de
projectdoelstellingen worden verhoogd?
De waardering kan worden verhoogd wanneer
de rollen en verantwoordelijkheden die
benoemd zijn nu ook in de praktijk
daadwerkelijk invulling geven. Daarbij geldt dat
het gebouw naar verhouding veel gebreken
vertoont. Ondanks dat de opdrachtnemer er
werkelijk alles aan doet om zaken te verbeteren
en de overlast van de gebruiker tot een
minimum te beperken, is de functionaliteit van
het gebouw nog voor verbetering vatbaar.
Persoonlijke ambitie
Welke top 5 variabelen worden als meest
belangrijk gezien in dit project? (welke zijn het
minst belangrijk?)
De meest belangrijke sub-variabelen voor de
respondenten van dit project zijn: Wederzijds
vertrouwen (Vertrouwen), Presteren naar
verwachtingen (Vertrouwen), Betrokken bij
realisatie projectdoelstellingen (Betrokkenheid),

Verantwoordelijkheid nemen en proactief zijn
(Vertrouwen) en Lange termijn commitment
(Betrokkenheid)
De minst belangrijke sub-variabelen zijn de subvariabelen van de KPI Teamfunctionaliteit en
Toegankelijkheid
van
informatie
(Communicatie), Conflicten gezamenlijk
oplossen (Communicatie) en Balans tussen
persoonlijke
en
gemeenschappelijke
doelstellingen (Gemeenschappelijk belang).
Verwachte samenwerking
Hoe vaak wist men niet waar dingen in de
overeenkomst stonden?
Het percentage waarin men ‘weet ik niet’ heeft
ingevuld voor de benoeming en/of vernoeming
van de sub-variabelen in de overeenkomst
(expliciet of impliciet) is bij dit project 72%. Bij
2% van de antwoorden heeft men ‘niet in
overeenkomst’ ingevuld. Deze antwoorden
representeren bijna drie kwart van de gegeven

antwoorden, waardoor als conclusie kan
worden getrokken dat men of niet weet wat in
de overeenkomst staat, of deze informatie
vergeten is.
Als het onderdeel is van de overeenkomst, is dit
expliciet of impliciet en hoeveel respondenten
hebben dit aangegeven?
Van alle antwoorden die zijn gegeven is 9%
expliciet en 17% impliciet. Volgens de data zijn
bijna alle sub-variabelen vernoemd in de
overeenkomst. Echter hebben een groot
aandeel slechts één of twee verwijzingen naar
waar het staat in de overeenkomst (expliciet) of
dat het is besproken. Tevens hebben een aantal
sub-variabelen zowel een expliciete als
impliciete verwijzing naar de overeenkomst.

impliciet of niet in de overeenkomst naarmate
de sub-variabelen zijn beoordeeld naar deze
waarden. De KPI is expliciet, impliciet of niet
vernoemd in de overeenkomst wanneer twee
of meer respondenten de sub-variabele naar
deze waarden hebben beoordeeld. Bij de
expliciete waarden wordt benoemd in welk
document deze wordt benoemd met eventuele
toelichting. Bij de impliciete waarden wordt
toelichting gegeven wanneer meer informatie
beschikbaar is.
Met welk cijfer is de verwachte samenwerking
beoordeeld?
De opdrachtgever waardeert de verwachte
samenwerking met een 7,7.

Als het expliciet is, waar en hoe is het
aangegeven in de overeenkomst?

Samenstelling projectteam
Hoe is het projectteam samengesteld en wat is
hierbij leidend geweest?

De KPI’s worden verdeeld naar expliciet,

De opdrachtgever

heeft het projectteam

KPI

Expliciet/Impliciet

Toelichting

Vertrouwen
Betrokkenheid
Onderlinge waardering
Gemeenschappelijk belang
Communicatie

Expliciet
Impliciet
Impliciet
Niet in overeenkomst
Expliciet

Team-functionaliteit

Impliciet
Niet in overeenkomst

DBFMO-contract
DBFMO-contract:
Het beschikbaar stellen van informatie is in detail beschreven.; Hoe te handelen
bij conflicten is geregeld in het contract inclusief een arbitrage procedure.
Communicatie vormt een voortdurend aandachtspunt, m.n. Richting de medewerkers die van het gebouw gebruik maken. Hierover vindt steeds op een goede
wijze afstemming plaats tussen de gebruiker en de opdrachtnemer.
-
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samengesteld vanuit beschikbaarheid in de
eigen organisatie en kennis en competenties.
Hierbij is de beschikbaarheid leidend geweest.
Waarom is het projectteam zo samengesteld?
Dit is via een management keuze organisch
gegroeid qua mensen, op basis van rollen en
verantwoordelijkheden in dit proces. Wel is
duidelijk bepaald welke instanties deelnemen
(de opdrachtgever en de opdrachtnemer).
Welke communicatiemiddelen zijn gebruikt?
Zie figuur, de cijfers representeren het aantal
mensen dat heeft aangegeven dat het
communicatiemiddel in het project wordt
gebruikt.
Werkelijke samenwerking
Analyseren waar de variantie het grootst is.
Waar zijn de respondenten het niet over eens?
Bij de sub-variabelen van de bovenstaande

KPI’s is de variantie gemeten. Deze is het
grootst bij de vijf sub-variabelen in de tabel.
Waar zijn de respondenten positief over?
Zie tabel
Waar zijn de respondenten negatief over?
Zie tabel. Een groot aandeel positief
beantwoorde stellingen en eigenlijk geen
negatief beoordeelde stellingen. Meest
negatieve gemiddelde heeft de waarde
“Neutraal”.
(Zijn
de
respondenten
onvoldoende kritisch?)

Reflectie
Samenwerking op een zelfde
toepassen, ja/nee (hoe anders?)

manier

 Ja, ik heb een ontwikkeling van de samenwerking
gezien gedurende het project

 Meer zicht en duidelijkheid op ieders rol en
verantwoordelijkheid en met elkaar besluiten dat
het toch iets anders ingevuld moet worden om
recht te doen aan alle betrokkenen en dat de
verantwoordelijkheden ook daar liggen waar ze
horen te liggen.
 Hoewel ik pas kort betrokken ben zie ik wel
ontwikkelingen. Met name door het gezamenlijk
maken van een communicatieplan, het samen
uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek en de
afspraak om jaarlijks een conferentie te
organiseren om de samenwerking te bevorderen.
(de eerste conferentie is een paar weken geleden
geweest en was een succes)

Nee (1x)
 Nee, ik heb geen ontwikkeling van de

Ja:
 Het uitgangspunt aan het begin van de
samenwerking is gedurende de tijd veranderd.
Het is goed dat deze veranderd is. Dit had eerder
kunnen/moeten gebeuren. Aan de
andere kant is er een bepaalde tijd
nodig dat je met elkaar werkt om te
ontdekken wat er veranderd en
verbeterd kan worden.
 Ja, de huidige samenwerking
bevalt mij goed. Hierdoor kan ik
zuiver als gebruiker fungeren.
 Ik kan alleen spreken over de
exploitatiefase. In die fase zou ik het
op dezelfde wijze invullen zoals het
nu is.

Is de samenwerking ontwikkeld?
Negatief / Positief? Op wat voor
manier?
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Ja (3x)

samenwerking gezien gedurende het project

In begin betrokkenheid een andere
samenwerking verwacht? Wat vind je ervan?
Betere samenwerking (0x):
Slechtere samenwerking (1x)
 Verwachting was gebaseerd op een project
waarbij ik al eerder was betrokken. De
samenwerking daar was/is duidelijk minder.

Gelijk aan huidige samenwerking (3x)

Subvariabele
Cb(2)

Cc(1)
Cc(2)

Cb(1)
Ca(1)

Stelling

Gem OG

Gem
ON
-

Variantie
3,5

De ON heeft inzicht in het daadwerkelijke
budget voor onvoorziene programmawijzigingen, risicopot, enz. van de OG
Problemen en conflicten worden gezamenlijk opgelost
De OG en ON kunnen onenigheid goed
bespreekbaar maken

Neutraal

Grotendeels
mee eens
Grotendeels
mee eens

-

2,7

-

2,7

De OG heeft inzicht in de daadwerkelijke
(bouw-)kosten van de ON
In het team wordt open gecommuniceerd

Deels mee
eens
Grotendeels
mee eens

-

2,5

-

2,3

Toelichting
Laagste waardering: 1x grotendeels mee oneens
(OG), Hoogste waardering: 1x geheel mee eens
(OG)
Laagste waardering: 1x deels mee oneens (OG),
Hoogste waardering: 1x geheel mee eens (OG)
Laagste waardering: 1x deels mee oneens (OG),
Hoogste waardering: 1x grotendeels mee eens
(OG)
Laagste waardering: 1x deels mee oneens (OG),
Hoogste waardering: 1x geheel mee eens (OG)
Laagste waardering: 1x deels mee oneens (OG),
Hoogste waardering: 1x geheel mee eens (OG)

Subvariabele
Vb(2)
Bc(1)
Bc(2)
Oa(1)
Oa(2)
Ob(1)
Ob(2)

Stelling

OG

ON

Samen

De ON komt afspraken na
De OG is bereid te investeren in de samenwerking
De ON is bereid te investeren in de samenwerking
De OG heeft respecteert en waardeert de inbreng van de ON
De ON heeft respecteert en waardeert de inbreng van de OG
De OG ziet de ON als gelijkwaardige partner in de besluitvorming
De ON ziet de OG als gelijkwaardig partner in de besluitvorming

Geheel mee eens
Geheel mee eens
Geheel mee eens
Geheel mee eens
Geheel mee eens
Geheel mee eens
Geheel mee eens

-

6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

Subvariabele
Cb(2)

Stelling

OG

ON

Samen

De ON heeft inzicht in het daadwerkelijke budget voor onvoorziene programmawijzigingen, risicopot, enz. van de OG
Persoonlijke doelen worden gedeeld met het projectteam

Neutraal

-

4,0

Neutraal

-

4,3

Het projectdoel is gezamenlijk geformuleerd
De ON heeft inzicht in de organisatiestructuur en proceswerking
van de OG
De OG heeft inzicht in de daadwerkelijke (bouw)kosten van de
ON
Het projectdoel kent een gemeenschappelijk belang voor de OG
en ON

Deels mee eens
Deels mee eens

-

4,8
4,8

Deels mee eens

-

5,0

Deels mee eens

-

5,0

Gd(1)
Ga(2)
Oc(2)
Cb(1)
Ga(1)
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Project E
Respondenten
Van de zeven respondenten hebben vier
respondenten vanuit de opdrachtgever de
enquête ingevuld en drie vanuit de
opdrachtnemer. Zes personen zijn man, één
respondent is vrouw.
Projectdoelstellingen
Wordt er in de projectdoelstellingen gesproken
over proces kenmerken?
Nee, hierover wordt niet gesproken. De
doelstellingen hebben betrekking op
synergievoordelen, aansprekende invulling,
openheid naar de samenleving, aandacht voor
ecologisch, cultuurhistorisch en recreatief
waardevol landschap,
goede logistiek,
integrale functionaliteit en flexibiliteit,
duurzame huisvesting en dienstverlening,
optimale dienstverlening. Deze doelstellingen
staan niet alleen in het ambitiedocument
(ruimtelijk/landschappelijk/…), maar zijn ook
verwerkt
in
de
gunningscriteria
(architectonisch/landschappelijk/…/ optimaal
hergebruik) en OS eisen (zoals hospitality).
Wat vind men van de projectdoelstellingen?
Het is gebleken dat de geformuleerde ambitie
en als verlengde ook de gehanteerde criteria
duidelijke handvatten bleken tijdens de
aanbesteding. De doelstellingen bevatten een
zeer afgewogen resultaat bij de afweging van
vaak tegenstrijdige belangen. De vraag is
dermate abstract (in positieve zin!)
geformuleerd dat daarmee voor het
consortium alle vrijheid is geweest om tot een
ontwerp te komen en daarmee
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samenhangende business case. Het
ambitiedocument was helder en gaf met name
in de tenderfase een goed houvast.

Welke top 5 variabelen worden als meest
belangrijk gezien in dit project? (welke zijn het
minst belangrijk?)

Hoe kan de waardering van de realisatie van de
projectdoelstellingen worden verhoogd?

De meest belangrijke sub-variabelen voor de
respondenten van dit project zijn: Wederzijds
vertrouwen (Vertrouwen), Presteren naar
verwachtingen (Vertrouwen), Aanwezigheid
gemeenschappelijk
belang
(Gemeenschappelijk belang), Betrokken bij
realisatie projectdoelstellingen (Betrokkenheid)
en Verantwoordelijkheid nemen en proactief
zijn (Vertrouwen).

Men is vrij tevreden over de realisatie van de
projectdoelstellingen. Benoemd wordt dat
problemen inherent zijn aan dit soort projecten
en relatief gaat alles probleemloos verloopt. In
een utopie zou alles perfect verlopen, zoals; alle
deelresultaten/acties op tijd, voldoende
inhoudelijk/kwalitatief en helemaal geen
persoonswisselingen. Dit lijkt echter
onmogelijk. Een kritische noot van een van de
respondenten is dat er een snellere
besluitvorming over de nieuwe organisatie
moet plaatsvinden. “Er is nog te weinig
duidelijkheid over wie vanuit OG zijde in de
exploitatiefase de eindverantwoordelijkheid
dragen. Dit is een groot gemis omdat we
daarmee niet nu kunnen investeren in de
samenwerking. Dit legt een druk op de huidige
samenwerking en kan zelfs ook bedreigend zijn
voor het daadwerkelijke succes van de
exploitatiefase.”

Persoonlijke ambitie

De minst belangrijke sub-variabelen zijn de subvariabelen van de KPI Teamfunctionaliteit en
de sub-variabelen Toegankelijkheid van
informatie (Communicatie) en Toepassing
meest passende communicatiemiddelen
(Communicatie).
Verwachte samenwerking
Hoe vaak wist men niet waar dingen in de
overeenkomst stonden?
Het percentage waarin men ‘weet ik niet’ heeft
ingevuld voor de benoeming en/of
vernoeming van de sub-variabelen in de
overeenkomst (expliciet of impliciet) is bij dit

KPI

Expliciet/
Impliciet

Toelichting

Vertrouwen

Expliciet

Gunningsleidraad, Inschrijving, DBFMO-contract, BOM:
In de inschrijving staat beschreven hoe de ON vanuit de exploitatiefase wil samenwerken met OG. Het aspect vertrouwen speelt
hierin een centrale rol. Er is een document "zo doen wij zaken" waarin respect ed. worden behandeld. Vertrouwen is een onderwerp waar de verschillende documenten mee dooraderd zijn. citaten zijn moeilijk te geven. Het is de integrale vraag die vraagt om
vertrouwen resulterend in een goede samenwerking
Vertrouwen valt zich moeilijk vast te leggen op papier
DBFMO-contract, Inschrijving, Gunningsleidraad:
Er is sprake van risicodeling, maar ook nadrukkelijk van winstdeling. De betrokkenheid wordt daardoor vanzelfsprekend. Tijdens
gunning heeft het consortium OS vertaald in BAFO (=DP6) en vervolgens is e.e.a. vastgelegd in een DBFMO contract met eenlange
looptijd. Uit een dergelijke langdurige relatie spreekt per definitie betrokkenheid. Betrokkenheid bij de realisatie van de projectdoelstellingen ia via de Gunningsleidraad uitgewerkt doordat we als consortium de mogelijkheid hebben om, samen met OG, een
verdienmodel te creëren. Verder is er betrokkenheid gecreëerd doordat OG heeft bewerkstelligd dat wij als ON meedelen in de
opbrengsten.
Selectieleidraad, Inschrijving, Gunningsleidraad, DBFMO-contract:
deze aspecten vooral besproken zijn met elkaar, in eerste aanleg tijdens klein committee overleggen (OG-ON) tijdens de dialoog,
vervolgens meer in detail tijdens realisatie. Sommige aspecten hebben vooral met houding en gedrag te maken en hebben pas
toegevoegde waarde door het met elkaar te bespreken, toepassen en evalueren (vastlegging op papier heeft daarbij weinig toegevoegde waarde, wel worden dit soort principes vastgelegd in powerpoint samenvattingen van samenwerkings/ teambuildingssessies, meer vastlegging is overbodig/ballast). Ondelinge waardering moet blijken tijdens realisatie en uitvoering van het contract.
Gunningsleidraad, DBFMO-contract, Inschrijving:
Omdat we te maken hebben met een gedeeld risico en gedeelde winst en de business case van OG en ON in elkaar grijpen, is er
per definitie een gemeenschappelijk belang. Gemeenschappelijk belang is wel uit gesproken naar elkaar tijdens huidige (DB) fase.;
Of dit eerder ook al het geval was, is mij niet bekend. Was persoonlijk niet betrokken tijdens gunningsfase. In de overeenkomst zijn
heldere afspraken gemaakt over elkaars belangen en daar waar dus ook de belangen gemeenschappelijk zijn.

Betrokkenheid

Impliciet
Expliciet

Onderlinge
waardering

Expliciet

Gemeenschappeli
jk belang

Expliciet

Communicatie

Teamfunctionaliteit

Impliciet
Expliciet

Impliciet
Expliciet

Gunningsleidraad, DBFMO-contract, Inschrijving:
Communicatie is een moeilijk grijpbaar issue. Het blijkt moeilijk daar goed grip op te krijgen.; Inschakelen van experts is noodzakelijk gebleken. Er is een open communicatie. Er is een heldere communicatiestructuur afgesproken met een heldere geleding tussen
inhoud, proces en besluitvorming. Tevens is een model uitgewerkt waarin er kan worden geëscaleerd bij verschillen in standpunten. Dit model staat nog naast het arrangement dat is uitgewerkt in de overeenkomst.
DBFMO-contact, Inschrijving, Selectieleidraad:
Met name de raakvlakken tussen de diensten die door OG en ON uitgevoerd worden zijn aandachtspunt. In de inschrijving is nadrukkelijk ingegaan op het ' DNA' dat medewerkers zouden moeten hebben. en hoe dat gestimuleerd wordt. Deze aspecten zijn
vooral besproken met elkaar, in eerste aanleg tijdens klein committee overleggen (OG-ON) tijdens de dialoog, vervolgens meer in
detail tijdens realisatie. Sommige aspecten hebben vooral met houding en gedrag te maken en hebben pas toegevoegde waarde
door het met elkaar te bespreken, toepassen en evalueren (vastlegging op papier heeft daarbij weinig toegevoegde waarde, wel
worden dit soort principes vastgelegd in powerpoint samenvattingen van samenwerkings/ teambuildingssessies, meer vastlegging
is overbodig/ballast). Binnen onze BAFO hebben we al heel veel zaken toe gezegd. Er wordt in de onderlinge samenwerking veel
aandacht besteed aan deze aspecten. Instrumenten die hierbij worden ingezet zijn Project Start Up, Projet Follow Up sessies en
allerlei tussentijdse evaluaties. Hierover is niet afgesproken in de tenderdocumentatie of de overeenkomst. Alle deze onderwerpen
worden besproken in het reguliere overleg en op basis hiervan worden ook de verschillende initiatieven ontwikkeld zoals PSU en
PFU's)

Impliciet
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project 34%. Bij 6% van de antwoorden heeft
men ‘niet in overeenkomst’ ingevuld. Zij
representeren 40% van de totale antwoorden.
Als het onderdeel is van de overeenkomst, is dit
expliciet of impliciet en hoeveel respondenten
hebben dit aangegeven?
Van alle antwoorden die zijn gegeven is 37%
expliciet en 23% impliciet. Volgens de data zijn
alle sub-variabelen vernoemd in de
overeenkomst. Echter hebben een aantal
variabelen slechts één of twee verwijzingen
naar waar het staat in de overeenkomst
(expliciet) of dat het is besproken. Tevens
hebben een aantal sub-variabelen zowel een
expliciete als impliciete verwijzing naar de
overeenkomst.
Als het expliciet is, waar en hoe is het
aangegeven in de overeenkomst?
De KPI’s worden verdeeld naar expliciet,
impliciet of niet in de overeenkomst naarmate
de sub-variabelen zijn beoordeeld naar deze
waarden. De KPI is expliciet, impliciet of niet
vernoemd in de overeenkomst wanneer twee
of meer respondenten de sub-variabele naar
deze waarden hebben beoordeeld. Bij de
expliciete waarden wordt benoemd in welk
document deze wordt benoemd met
eventuele toelichting. Bij de impliciete waarden
wordt toelichting gegeven wanneer meer
informatie beschikbaar is.
Met welk cijfer is de verwachte samenwerking
beoordeeld?
De opdrachtgever waardeert de verwachte
samenwerking met een 8,3 en de
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opdrachtnemer met een 8,0.

samenwerken.

Samenstelling projectteam
Hoe is het projectteam samengesteld en wat is
hierbij leidend geweest?

Welke communicatiemiddelen zijn gebruikt?

Zowel vanuit de opdrachtgever als de
opdrachtnemer
is
het
projectteam
samengesteld vanuit beschikbaarheid in de
eigen organisatie als vanuit kennis en
competenties. Bij de opdrachtnemer is er ook
rekening gehouden bij een match aan
persoonlijkheidskarakteristieken. Bij beide
partijen zijn de kennis en competenties van
personen leidend geweest in de samenstelling
van het projectteam.
Waarom is het projectteam zo samengesteld?
Op basis van de behoefte in de fase waarin het
project verkeerd. Het project is gestart als
tender, na gunning is het projectteam
geëvalueerd naar een voorbereidingsteam.
Daarna is het uitvoeringsteam opgestart. In
elke fasen zijn er andere competenties
benodigd. Voor een aantal sleutelfuncties is de
bemensing over de gehele
projectduur stabiel gebleven
aan zowel OG als ON zijde. Dit
is randvoorwaarde voor een
succesvolle samenwerking! Bij
de samenstelling van het
team
zijn
kennis,
competenties
(en
ook
beschikbaarheid) als belangrijk
gezien
en
zeggen
competenties ook al iets over
hoe
betreffende
medewerkers
kunnen

Zie figuur, de cijfers representeren het aantal
mensen dat heeft aangegeven dat het
communicatiemiddel in het project wordt
gebruikt.
Werkelijke samenwerking
Analyseren waar de variantie het grootst is.
Waar zijn OG en ON het niet over eens?
Bij de sub-variabelen van de bovenstaande
KPI’s is de variantie gemeten. Deze is het
grootst bij de vijf sub-variabelen in de tabel.
Waar zijn de respondenten positief over?
Zie tabel
Waar zijn de respondenten negatief over?
Zie tabel
Reflectie
Samenwerking op een zelfde
toepassen, ja/nee (hoe anders?)

manier

Subvariabele
Ga(2)

Stelling

Gem OG

Gem ON

Het projectdoel is gezamenlijk
geformuleerd

Neutraal

Grotendeels mee

Oc(2)

De ON heeft inzicht in de organisatiestructuur en proceswerking van
de OG
De ON heeft inzicht in het daadwerkelijke budget voor onvoorziene programmawijzigingen, risicopot, enz. van de OG
De OG heeft inzicht in de daadwerkelijke (bouw-)kosten van de
ON
De OG ziet de ON als gelijkwaardige partner in de besluitvorming

Deels
mee eens

Cb(2)

Cb(1)

Ob(1)

Subvariabele
Td(1)
Td(2)
Te(1)
Cc(2)
Bb(2)
Ba(2)
Subvariabele
Cb(1)
Cb(2)
Gd(1)
Ga(2)
Oc(2)

Variantie
3,6

Toelichting

Deels
mee eens

3,3

Laagste waardering: 1x grotendeels mee oneens
(OG), Hoogste waardering: 1x geheel mee eens (OG)

Deels
mee eens

Grotendeels mee
oneens

3,2

Laagste waardering: 1x geheel mee oneens (ON),
Hoogste waardering: 1x grotendeels mee eens (OG)

Neutraal

Grotendeels mee
oneens
Deels
mee eens

3,1

Laagste waardering: 2x geheel mee oneens (OG +
ON),
Hoogste waardering: 1x grotendeels mee eens (OG)
Laagste waardering: 1x deels mee oneens (ON)
Hoogste waardering: 4x geheel mee eens (OG + ON)

Geheel
mee eens

2,3

Laagste waardering: 1x geheel mee oneens (OG),
Hoogste waardering: 3x grotendeels mee eens (OG +

Stelling

OG

ON

Samen

Ik ben trots om met dit projectteam dit project te maken
Ik werk met plezier in het projectteam
De sfeer in het projectteam is goed
De OG en ON kunnen onenigheid goed bespreekbaar maken
De ON denkt na over problemen op de lange termijn en zoekt
naar oplossingen
De ON is betrokken bij de realisatie van projectdoelstellingen

Geheel mee eens
Geheel mee eens
Geheel mee eens
Geheel mee eens
Geheel mee eens

Geheel mee eens
Geheel mee eens
Geheel mee eens
Geheel mee eens
Geheel mee eens

6,9
6,8
6,8
6,8
6,8

Geheel mee eens

Geheel mee eens

6,8

Stelling

OG

ON

Samen

De OG heeft inzicht in de daadwerkelijke (bouw)kosten van de
ON
De ON heeft inzicht in het daadwerkelijke budget voor onvoorziene programmawijzigingen, risicopot, enz. van de OG
Persoonlijke doelen worden gedeeld met het projectteam
Het projectdoel is gezamenlijk geformuleerd
De ON heeft inzicht in de organisatiestructuur en proceswerking van de OG

Neutraal

Grotendeels mee oneens
Grotendeels mee oneens
Deels mee eens
Grotendeels mee eens
Deels mee eens

2,5

Deels mee eens
Deels mee eens
Neutraal
Deels mee eens

3,1
4,5
4,8
4,9
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Ja:
 Primair wordt nagedacht en gesproken over het
behalen van het projectdoel(en), pas in tweede
instantie wordt gekeken wiens risico het is en wie
kosten voor zijn rekening moet nemen.
 De invulling is prima
 Ik zou nog een aantal zaken(randvoorwaarden)
vooraf vastleggen, die nu (toevallig?) zo gebeurd
zijn. Meest sprekende voorbeeld is continuïteit
van bemensing bij alle betrokken partijen vanaf
dialoog t/m einde realisatiefase, ook m.b.t.
partijen voor de exploitatiefase.
 De samenwerking verloopt goed. Verbeteringen
kunnen
worden
bereikt
indien
de
besluitvaardigheid van OG wordt vergroot. Zaken
ter besluitvorming blijven nu te lang liggen
waardoor het project als geheel schade oploopt
en daarmee dus ook de samenwerking.
 Er is echter onvoldoende capaciteit aan de zijde
van OG aanwezig om het proces aan de zijde van
ON goed te volgen.

Is de samenwerking ontwikkeld? Negatief /
Positief? Op wat voor manier?
Samenwerking heeft doorlooptijd en aandacht
nodig. Doorlooptijd is in principe aanwezig,
door er aandacht aan te besteden (in
documenten, maar vooral in diverse
besprekingen) kan de samenwerking vorm
krijgen. Welke vorm dat is, is natuurlijk ook
afhankelijk van de intenties van betrokken
partijen (note: intenties kun je niet
(contractueel) afdwingen).We hebben steeds
beter inzicht gekregen in de onderliggende
doelen, de wijze waarop de processen
verlopen en de beperkingen die er over en
weer zijn. Dit heeft bijgedragen in een
verdieping van de samenwerking. Tevens zijn
de verwachtingen over en weer helder
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geworden. De tijd dat men langer met elkaar
samenwerkt maakt dat het vertrouwen groeit
en men meer voor elkaar over heeft. als er een
zakelijk probleem is, is er meer en meer een
gunfactor in het spel gekomen zodat je de
collega gaat helpen het probleem op te lossen.
Iemand anders zegt hierover dat naarmate het
project vordert worden de verhoudingen
scherper maar nog steeds goed.
In begin betrokkenheid een andere
samenwerking verwacht? Wat vind je ervan?
Betere samenwerking (1x):

Slechtere samenwerking (3x)
 Ik had na contract close een andere houding van
ON verwacht. Die blijft onveranderd coöperatief.

 Onze huidige samenwerking is praktisch het
hoogst haalbare resultaat en beter dan ik op basis
van eerdere DBFMO ervaringen van collega's had
verwacht. Een goede samenwerking optimaliseert
niet alleen het projectresultaat, maar ook de eigen
belangen van betrokken partijen.
 Gelukkig mens

Gelijk aan huidige samenwerking (2x)

E. Aanbevelingen van respondenten om de waardering werkelijke samenwerking te verhogen
In de enquête is de deelnemers in een open
vraag gevraagd wat er zou moeten gebeuren
wil men een hoger cijfer geven aan de
besproken KPI binnen een project. Hierbij heeft
men aanbevelingen gegeven per KPI. Voor de
analyse zijn de aanbevelingen van alle project
gebundeld per KPI, waarbinnen een
categorisering is gemaakt. Hierbij bleek men
voornamelijk te praten over de KPI’s en de
bijbehorende sub-variabelen. Daarom zijn deze
benamingen aangehouden voor de
categorisering.

opdrachtnemer inzicht te verschaffen in een
overheidsorganisatie en de bureaucratie die
daarmee samenhangt.
 Elkaar mee te nemen in elkaars proces
(verschillende werelden met eigen cultuur)

KPI Vertrouwen: Binnen de projecten is deze
KPI gewaardeerd op een schaal van 1 tot 10
volgens figuur xx. Project E heeft de hoogste en
project B de laagste waarde. Volgens de
respondenten kan deze waardering worden
verhoogd
door
de
onderstaande
aanbevelingen toe te passen.

Communicatie:
 Nog beter communiceren en elkaar deelgenoot

Vertrouwen:
 Maken van duidelijke afspraken en deze nakomen
 Het nakomen van afspraken
 Private sector moet meer vertrouwen hebben in
publieke sector

 Verleden afsluiten (afsluiten van voorgaande
fases)
 Er is duidelijkheid over de rollen en
verantwoordelijkheden; Deze moeten nu nog
overeenkomstig de afspraken ingevuld gaan
worden.
 Kwaliteit leveren

Betrokkenheid:
 Langdurig met elkaar werken
 Investeren in de relatie
 Kennis van elkaar en van de DBFMO systematiek
Onderlinge waardering:
 Het zou verbeterd kunnen worden door de

Gemeenschappelijk belang:
 Scheiden financieel belang van operationeel
belang
 Belangen meer op één lijn laten komen (OG =
Kwaliteit vs. ON = Geld)
 Oplossen slepende discussies over afspraken in
het contract. Onduidelijkheid leidt tot discussie en
frustraties.

maken van de eigen problemen

 Meer openheid van beide partijen (Weten en
denken dat de andere partij dingen achterhoud)

 Delen van informatie primaire proces
 Transparantie en open communicatie
 Veel communiceren voor betere verwachting van
elkaar
 Transparantie
 Er wordt gezamenlijk een communicatieplan
gemaakt. Verder eens per jaar een conferentie
om de samenwerking te bevorderen.

Team-functionaliteit:
 Teams beter laten samenwerken door externe
begeleiding
 Competenties van medewerkers meenemen
 Opstellen van samenwerkingscompetenties,
hiervoor een ontwikkelingsplan opstellen en deze
implementeren in project

Overig:
 Tijd gunnen
 Minder formaliteit
 Daadkracht in het project
Om het vertrouwen binnen een project te
verbeteren worden alle KPI’s met bijpassende

sub-variabelen benoemd. Dit kan aangeven dat
het gevoel van vertrouwen erg afhankelijk is
van andere variabelen. Een andere verklaring
kan zijn dat omdat dit de eerste vraag is over
hoe de waardering kan worden verhoogd, dat
men hier meteen alles heeft benoemd. De
categorie ‘overig’ heeft drie onderwerpen die
niet kunnen worden thuisgebracht in een van
de KPI’s; Samenwerking tijd gunnen, minder
formeel met elkaar omgaan en zorgen voor
daadkracht in het project(team) worden
daarom meegenomen als extra aanbeveling.
KPI Betrokkenheid: Binnen de projecten is
deze KPI gewaardeerd op een schaal van 1 tot
10 volgens figuur xx. Project D heeft de hoogste
en project B de laagste waarde. Volgens de
respondenten kan deze waardering worden
verhoogd
door
de
onderstaande
aanbevelingen toe te passen.
Vertrouwen:

 Verantwoordelijkheid duidelijk hebben. Op de
belangrijkste thema's bestaat er ten minste
gedeelde verantwoordelijkheid en er is
duidelijkheid waar welke verantwoordelijkheid
eindigt.
 Transparantie en vertrouwen
Onderlinge waardering:

 Openheid in elkaars verbeterpunten
 Weten, en de consequenties daarvan dat,
primaire proces en de dienstverlening van het
consortium zeer nauw vervlochten zijn met elkaar.
Gemeenschappelijk belang:

 Nog beter uitleggen van het gezamenlijk doel door
meer mensen vanuit de opdrachtgever in te
zetten
 Openheid in elkaars belangen
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 Doelstelling voor OG en ON hetzelfde, het
bedienen van de eindgebruiker
 Scheiding contractuele (financiële) afspraken en
gevolgen van operationele afspraken. Het
commerciële aspect beïnvloed de samenwerking
als hieraan meer aandacht wordt gegeven als aan
de operationele betrokkenheid.
Communicatie:

 Transparantie (uitwisselen informatie aangaande
primaire processen)

 Openheid over discussies. Communiceren over
waar de eigen partij mee bezig is om de discussie
op te lossen. Bij een gebrek aan communicatie lijkt
het of men niet betrokken is bij het probleem/
discussie.
Team-functionaliteit:

 Het houden van een teamdag en afspraken
hernieuwen.
Overig:

 Enkele keren per jaar elkaar informeren over
komende veranderingen binnen de eigen
organisatie en gezamenlijk brainstormen over de
toekomst.
 Realisatie dat er wederzijdse afhankelijkheden zijn
 Geld geen onderdeel maken van de
samenwerking. De intenties zijn goed van beide
partijen, echter strand deze vaak doordat men
niet uit de financiële kwesties komt.

Op vallend is dat in de aanbevelingen voor de
verhoging van de waardering van
betrokkenheid, geen variabelen van de KPI
betrokkenheid worden benoemd. De
variabelen voor vertrouwen, onderlinge
waardering, gemeenschappelijk belang en
communicatie worden wel benoemd. De
aanbevelingen in de categorie ‘overig’ hebben
betrekking op elkaar meenemen in
veranderingen in de (exploitatie-)organisatie,
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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.
KPI Onderlinge waardering: Binnen de
projecten is deze KPI gewaardeerd op een
schaal van 1 tot 10 volgens figuur xx. Project D
heeft de hoogste en project B de laagste
waarde. Volgens de respondenten kan deze
waardering worden verhoogd door de
onderstaande aanbevelingen toe te passen.
Onderlinge waardering:

 Onderlinge waardering bespreekbaar maken
 Nog beter communiceren door begrip van ON
voor werkwijze OG
het gelijkwaardig partnerschap:
opdrachtgever blijft wel opdrachtgever.
 Inzicht over en weer in elkaars beweegredenen en
besluitvorming zal een bijdrage leveren aan een
verbeterde waardering.
Vertrouwen:

 Ondanks

 Tijdig nakomen van afspraken
Betrokkenheid:
 Investeren om elkaar te leren kennen
Gemeenschappelijk belang:
 Meer inzicht in elkaars 'werelden'
 Meer respect hebben voor elkaars belangen
 Ontwikkelen gezamenlijke samenwerking
competenties

 Delen van elkaars belangen en problemen
Communicatie:

 Communicatie agenderen gedurende het project
 Openheid van zaken / Transparantie

Overig:

 Structurele aandacht voor 'zachte factoren' van
samenwerking (cultuur, omgangsvormen, het
individu)
 Informele contactmomenten.

De aanbevelingen voor de verbetering van de
onderlinge waardering in een project hebben
betrekking op de KPI’s onderlinge waardering,
vertrouwen,
betrokkenheid,
gemeenschappelijk belang en communicatie. Alleen de
team-functionaliteit wordt niet benoemd. Bij
de ‘overige’ aanbevelingen wordt structurele
aandacht gevraagd voor de ‘zachte factoren’
van samenwerking (cultuur, omgangsvormen
en het individu). Deze zijn ook onderdeel 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.
KPI Gemeenschappelijk belang: Binnen de
projecten is deze KPI gewaardeerd op een
schaal van 1 tot 10 volgens figuur xx. Project D
en E hebben de hoogste en project B de laagste
waarde. Volgens de respondenten kan deze
waardering worden verhoogd door de
onderstaande aanbevelingen toe te passen.
Gemeenschappelijk belang:

 Voortdurend

benadrukken en incentives
organiseren voor beide partijen
 Verdere verbetering lijkt me niet realistisch,
bepaalde organisatie doelstellingen tussen OG en
On zijn nu eenmaal verschillend, waardoor het
een illusie is te denken dat alle
projectdoelstellingen van OG en On 100% kunnen
matchen. Het is veel belangrijker een hoge match

te zoeken en te constateren dat er ook beperkt
verschillen zullen blijven bestaan.
 De OG spreekt niet altijd met 1 mond. Er zijn
duidelijk meerdere belangen binnen het geheel
van OG waardoor er niet altijd gewerkt kan
worden aan dat ene gemeenschappelijk belang
 Scheiding commercieel belang ten opzichte van
de exploitatiefase
 Laten zien en eerlijk zijn over waarom dit belang
niet wordt gerealiseerd
 Inzichtelijk maken en gezamenlijk opzoek gaan
naar het gezamenlijke belang
 Een gezamenlijk belang willen vinden en delen
 Geef aan welk aandeel OG/ON heeft in het
bereiken van de gemeenschappelijke belangen
 Stel een waarborgingsmechanisme in om de
belangen te realiseren en de voortgang te
bewaken
 Evalueer regelmatig de gemeenschappelijke
belangen: zijn ze nog hetzelfde, welke
veranderingen/impact etc.
 Gemeenschappelijk belang bewust agenderen
 Loskomen van het contract bij de zoektocht naar
een gemeenschappelijk belang
 Expliciet het gemeenschappelijk doel formuleren
 Open communicatie. Er zullen altijd verschillen in
belangen blijven, maar er wordt wel actief gezocht
naar gemeenschappelijke belangen.
Overig:

deze aanbeveling lijkt onduidelijk. Deze wordt
daarom niet meegenomen in de
aanbevelingen.

 OG haalt beter zijn planning
Opvallend van de aanbevelingen rondom het
gemeenschappelijk belang is dat geen van de
andere KPI’s worden benoemd. Men is zeer
goed
op
de
hoogte
van
de
verbetermogelijkheden op dit gebied en kan dit
gescheiden houden van de andere variabelen.
Als ‘overige’ aanbeveling wordt aangegeven
dat de opdrachtgever zijn planning beter zal
behalen, maar de toegevoegde waarde van

 Denken vanuit de samenwerking en lange

KPI Communicatie: Binnen de projecten is
deze KPI gewaardeerd op een schaal van 1 tot
10 volgens figuur xx. Project E heeft de hoogste
en project B de laagste waarde. Volgens de
respondenten kan deze waardering worden
verhoogd
door
de
onderstaande
aanbevelingen toe te passen.
Communicatie:

 Zeggen en opschrijven wat we bedoelen
 Afspraken maken over hoe, wat en wanneer en
op welke wijze communicatie tussen OG/ON

 Ik ervaar als gebruiker een hoge mate van
communicatie. Er zijn veel contacten en er is naast
de formele momenten ook veel informele
afstemming.
 Escalatie onderwerpen bepalen
 Er is een communicatieplan opgesteld (recent). Nu
verder werken volgens dit plan.
Vertrouwen:

 Vertrouwen
 Vertrouwen herstellen
 Structurele afspraken maken en deze nakomen
Betrokkenheid:
werkrelatie in project
Onderlinge waardering:

 Onderdeel maken van frequente 'samenwerking
sessies'

 Elkaars

taal
spreken
en
schrijven
(overeenkomsten en verschillen duiden)
Gemeenschappelijk belang:

 Minder denken vanuit commercieel belang.
 Veel beïnvloeding door verschillende belangen
hoogste organen en werkvloer

 Belangen zoeken zonder te diep op de inhoud in
te gaan (wat is de ideale situatie? Hoe gaan we dit
(financieel) realiseren?)

De aanbevelingen voor de KPI communicatie
hebben betrekking op alle KPI’s behalve die van
team-functionaliteit. Daarbij zijn er geen
aanbevelingen in een ‘overige’ categorie.
KPI Team-functionaliteit: Binnen de projecten
is deze KPI gewaardeerd op een schaal van 1
tot 10 volgens figuur xx. Project E heeft de
hoogste en project B de laagste waarde.
Volgens de respondenten kan deze waardering
worden verhoogd door de onderstaande
aanbevelingen toe te passen.
Team-functionaliteit:

 Onderlinge Teamtrainingen, coaching etc.
 Continue aandacht (onder begeleiding) voor
samenwerking

 Afstemming profielen teamleden
Communicatie:
 De schaars voorkomende

problemen

bespreekbaar maken.
Overig:

 Meer focus op de eerder genoemde 'zachte
factoren' van samenwerking

 M.i. niet aan de orde. De wil om samenwerken en
elkaar hierin te vertrouwen is m.i. veruit het
belangrijkste.
 Het begrip team-functionaliteit is voor mij niet
helemaal helder, vooral ook omdat je het toepast
op de samenwerking tussen OG en ON en niet op
een van de teams
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functionaliteit zijn gering. Hierbij wordt naast
aanbevelingen voor de categorie teamfunctionaliteit ook de KPI communicatie
benoemd. De reden voor het kleine aantal
aanbevelingen kan aan twee factoren liggen.
Aan de ene hand kan men weinig gevoel/
kennis / ervaring hebben bij deze KPI,
waardoor men hier geen aanbevelingen voor
weet. Dit lijkt te kloppen met de laatste
‘aanbeveling’ bij de categorie overig. Hier geeft
men aan dat deze persoon het begrip niet
helder voor ogen heeft. Een andere
mogelijkheid is dat omdat dit de laatste vraag
is, alle overige aanbevelingen eerder zijn
benoemd en men geen aanvullingen kent op
eerder benoemde aanbevelingen. Bij de
categorie overig worden de focus op de ‘zachte
factoren’ van samenwerking nogmaals
benoemd. Een ander respons is dat men de
team-functionaliteit niet aan de orde vind in
het project, men heeft liever een grotere
nadruk op de wil om samen te werken en
elkaar hierin te vertrouwen.
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