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Ketensamenwerking
creëren van optimaal zicht op gezamenlijk potentieel
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Ketensamenwerking

Algemeen 
Aanbestedingen zijn oorspronkelijk ontstaan om 
de marktwerking te stimuleren. Dat hiermee ook 
een probleem werd voortgezet in de vorm van 
verliezen door calculatiekosten voor degene die 
de opdracht niet krijgt, is inmiddels genoegzaam 
bekend.

Het wettelijke kader verplicht tot aanbesteding. 
Ook in deze situatie blijft ketensamenwerking 
een goed middel voor wie het zorgvuldig 
toepast.

Door nadrukkelijk te evalueren of de keten 
optimaal is ingericht, kunnen faalkosten geëlimi-
neerd worden. Ketensamenwerking lijkt op de 
prioriteitenlijst een lage plaats in te nemen, 
waardoor onderdelen van een organisatie die 
zich minder goed voor een herbeoordeling 
lenen niet zo efficiënt worden gemanaged als bij 
ketensamenwerking zou gebeuren.

Potentieel
Uit onderzoek is gebleken dat ketensamenwer-
king vele voordelen biedt zoals een hogere 
betrouwbaarheid in de levering van goederen 
en diensten, betere afstemming op de klantbe-
hoefte en reductie van faalkosten (gemiddeld 
18,5% van de totale kosten[1]).

Ontginning van dit potentieel blijkt vaak een 
hachelijke zaak.

Woningcorporatie[2]

De wereld van woningcorporaties verandert snel. 
Onder druk van de economische crisis, het 
kabinetsbeleid en demografische ontwikkelingen 
is sprake van een toenemende (behoefte aan) 
verzakelijking van de sector. De sector zelf en de 
buitenwereld vragen om meer transparantie, 
hogere effectiviteit en meer efficiëntie van beleid 
en activiteiten van corporaties.

Voor de corporatie betekent dit verdere aan-
scherping van de verschillende primaire doelen 
of rollen: 

a) maatschappelijke waarde toevoegen
b) rendement maken met vastgoed
c) financiële continuïteit
Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop de 
organisatie is ingericht en sturing geeft. Proces-
sen veranderen, taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden verschuiven en er komen nieuwe 
bij. Professioneel (extern) opdrachtgeverschap 
wordt een belangrijke voorwaarde voor markt-
partijen. Juist hier kan ketensamenwerking een 
belangrijk voordeel zijn. Tenslotte gaat het om 
meer betaalbare en comfortabele woningen met 
een bewonerstevredenheid die daarbij past.

Belemmeringen bij ontginning van potentieel
Buiten het wettelijk kader, zijn ook bij een poging 
tot ketensamenwerking niet uitsluitend successen 
te melden. Onderstaand gaan wij in op een 
aantal belemmeringen voor succes en mogelijk-
heden deze drempels te slechten.

   De beslisser is huiverig
Scenario-analyse is een beproefd middel wat 
ingezet kan worden binnen besluitvormingspro-
cessen. Eén van de scenario’s kan zijn: het gaat 
faliekant mis. Een beslisser weegt buiten de 
consequenties voor de organisatie ook zijn 
persoonlijk afbreukrisico in deze af. Afhankelijk 
van het risicoprofiel van de beslisser, kan hij zijn 
persoonlijk risico zo zwaar laten wegen, dat hij 
toch besluit de ketensamenwerking niet verder 
uit te werken, hoewel de kans dat het mis gaat 
gering is. Hiermee ontneemt de beslisser de 
organisatie een verbeteringspotentieel, omdat 
hij niet voor naïeveling wil worden versleten voor 
het geval het onverhoopt toch mis mocht gaan.

   Remedie:
Maak het besluitvormingsproces inzichtelijk en 
benoem dit risico. Vervolgens gaat de beslisser 
naar het orgaan waaraan hij verantwoording 
aflegt met een plan. 
Daarin zijn tevens maatregelen opgenomen 
(inclusief bijbehorende kosten), die de beslisser 
noodzakelijk acht om het fundament voor het 
vertrouwen in de ketensamenwerking voldoen-
de draagkracht te geven.

[1] Gemiddelde kostenbesparing van 18,5% en een doorlooptijdverkorting van 12,3% (bron: Weston & Gibson, 1993).
[2] Tanya Martinus, directeur MAGIS marketing & research bv.
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   Stabiliteit keten samenwerkende partijen
Veelal wordt een ketensamenwerking geïniti-
eerd doordat er een potentieel is. Dit potentieel 
zorgt voor de benodigde energie en leidt er toe 
dat partijen “elkaar vertrouwen”. Als dit dan 
uiteindelijk onterecht blind vertrouwen blijkt te 
zijn op het moment dat het erom gaat, zijn de 
rapen gaar.

   Remedie:
Toets het fundament van de samenwerking 
door op transparante wijze informatie uit te 
wisselen. Hierin mogen lakmoesproeven als 
financiële informatie uitwisselen, elkaars com-
petenties documenteren, escalatiemomenten 
benoemen, gedrag van het team dat moet 
samenwerken toetsen en dergelijke niet ontbre-
ken. Belangen van de opdrachtgever alsmede 
de samenwerkende partijen zijn hierbij gelijk.

   Veranderende onderhandelingsposities
Nadat de opdrachtgever de keuze voor 
samenwerking in de keten heeft gemaakt, 
veranderen de onderhandelingsposities. Een 
rechtvaardige verdeling van het (potentiële) 
resultaat zorgt voor lange termijn energie.

   Remedie:
Benoem de verdeling in een vroeg stadium 
inclusief richtlijnen en afstemmingsmomenten. 
De rechtvaardigingsgrond van de samenwer-
king moet doorlopend onderhouden worden 
en door de verschillende partijen ook blijvend 
als een rechtvaardige verdeling worden 
gepercipieerd. Hiervoor verdient het aanbeve-
ling op voorhand een set van KPI’s ontwerpen.

   Gedrag van de teamleden
Tijdens de uitvoering van werkzaamheden 
binnen het samenwerkingsverband komen er 
mensen bij, die bij aanvang geen deel 
uitmaakten van het project. Ook deze nieuwe 
teamleden dienen zich te conformeren aan het 
noodzakelijke gedrag voor voortdurend succes.

   Remedie:
Leg de wijze van samenwerken vast in protocol-
len en borg deze door goede teamsamenstel-

ling met behulp van beschikbare HRM-midde-
len. Elk project vangt aan met een zogenaam-
de ‘startbespreking’. Zowel het proces als de 
output worden via een aantal van tevoren 
geformuleerde meetpunten gemonitord om 
faalkosten te minimaliseren en verbeterpunten 
worden direct of z.s.m. na afloop van het 
project doorgevoerd.

   Prioriteitstelling
De combinatie van onbekendheid met het 
onderwerp en het potentieel van ketensamen-
werking alsmede de druk die hoort bij de 
dagelijkse gang van zaken, zijn vaak redenen 
waarom een project  om tot samenwerking te 
komen niet eens wordt gestart.

   Remedie:
Door gebruik te maken van specialisten, die 
een dergelijke samenwerking reeds eerder 
hebben geïmplementeerd en door de beschik-
baarheid van pragmatische ICT-ondersteuning, 
kan tegen beperkte out-of-pocket kosten en 
met korte doorlooptijd het project naast andere 
projecten worden gerealiseerd.

   Informatievoorziening
In de situatie van continu management, is een 
transparante (volledig, juist, relevant en tijdig) 
informatievoorziening belangrijk in het onder-
houden van het fundament van het opge-
bouwde vertrouwen.

   Remedie:
Kom een rapportagestructuur met KPI’s binnen 
het samenwerkingsverband overeen en imple-
menteer een evaluatie- en bijsturingsproces.
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Conclusie
Ketensamenwerking in de vorm van bijvoorbeeld 
partnering bij lange-termijn-onderhoudsplannen 
is een prima middel aangezien het mogelijkhe-
den biedt een betere verhouding prijs/kwaliteit 
te realiseren en de continuïteit van het onder-
houd te borgen. Het is echter een vergissing 
hiertoe over te gaan zonder een langetermijnvi-
sie en het optimaliseren van de succeskansen.

Voor een optimale realisatie van het potentieel 
verdient het aanbeveling maatregelen te definië-
ren om het bedrijf, en daarmee de keten, op de 
langere termijn sterker te maken. Een deel van 
het voordeel dat resulteert uit de ketensamen-
werking, kan gebruikt worden om de kosten van 
deze maatregelen te dekken. Hiermee wordt het 
middel geborgd binnen de organisatie. 

De basis van een onderneming blijft in onze 
ogen een goede propositie in combinatie met 
een sterk team. 
Deze combinatie zal dan ook in staat zijn het 
middel ketensamenwerking in de route naar 
beheersing van faalkosten goed in te zetten.

Voor vragen of het maken van een afspraak voor 
een eerste gesprek neem contact met ons op:

+31 314 76 5003

Contact

info@corridors.nl
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