
Wat verstaan we onder ketensamenwerking?
Ketensamenwerking kan worden omschreven als een efficiënte en 
transparante samenwerking tussen partijen in een bouwproces. In 
een vroeg stadium gaan partijen om tafel zitten om het (ver)
bouwproces te optimaliseren. De optimalisatie kan betrekking 
hebben op het budget, de doorlooptijd, de bewonerstevredenheid 
en de (energetische) kwaliteit, of een combinatie hiervan. 
Ketensamenwerking kan projectgebonden of projectoverstijgend 
zijn. Partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het proces en/
of resultaat. 

Waarom is ketensamenwerking zinvol?
In de bouw gaat veel mis. Zo zou 5 tot 35 procent van de bouwkosten 
faalkosten zijn en ontstaan als gevolg van fouten in het proces.  
Als oorzaak wordt onder meer genoemd dat de verschillende partijen in 
de keten onvoldoende met elkaar samenwerken. Dit geldt in de 
nieuwbouw maar ook in de bestaande voorraad. Bij onderhoud en 
reparatie is - nog meer dan bij nieuwbouw - sprake van een continue 
stroom van werkzaamheden voor één of meer opdrachtgevers. Dat geeft 
goede mogelijkheden om de lessen uit een project in een volgend project 
toe te passen.
Daarnaast vraagt het werken in een bewoonde omgeving, zoals een 
binnenstad, om andere oplossingen en logistieke benaderingen. Tot slot 
zijn de competenties van de mensen op de werkvloer bij onderhoud 
wezenlijk anders dan die in de nieuwbouw, omdat veelal bij mensen in de 
woning gewerkt wordt. Ketensamenwerking is daarin belangrijk en 
zinvol. Het levert betere kwaliteit op, en meer klanttevredenheid en meer 
innovatie in processen en producten.

Wat is de relevantie voor woningcorporaties?
Woningcorporaties zijn een belangrijke speler, als opdrachtgever 
voor nieuwbouw en onderhoud. In 2010 namen corporaties ruim 60 
procent van de nieuwbouwproductie voor hun rekening (35.700 
woningen op een totale productie van 58.000 woningen; CFV/
Aedes/CBS). Het aantal verbeterde woningen ligt ongeveer een 
factor vier hoger (132.000 in 2010; CFV). 

Thema uitgewerkt voor de corporatiesector: 

Duurzame ketensamenwerking 
voor woningcorporaties

>>  Als het gaat om duurzaamheid, 
innovatie en internationaal

http://www.hendrikscoppelmans.nl/specialismen/onderhoud/ketensamenwerking/


Afweging
Of het raadzaam is om ketensamenwerking toe te passen is altijd 
een afweging van de individuele opdrachtgever. Een geanonimi-
seerd praktijkvoorbeeld laat zien wat er mis kan gaan bij gangbare 
aanbesteding en wat er beter zou kunnen gaan met 
ketensamenwerking.
Een aantal voorbeelden laat zien wat de mogelijkheden zijn en 
welke resultaten zijn bereikt op prijs, kwaliteit en doorlooptijd.

Welke opmerkingen kunnen worden gemaakt?
Ketensamenwerking is nog niet wijdverbreid. De volgende denkbare 
opmerkingen spelen daarin mogelijk een rol:
•	 In	de	huidige	markt	leidt	openbaar	aanbesteden	tot	de	laagste	

prijs en de kwaliteit wordt verondersteld te zijn geborgd met een 
gedetailleerd bestek.

•	 De	boeken	open	op	tafel	geeft	nog	geen	garantie	dat	er	open	
kaart wordt gespeeld. Er kunnen altijd onderhandse afspraken 
met leveranciers zijn gemaakt, die niet uit de boeken blijken.

•	 Onderhoud	kan	ook	heel	goed	seriematig	worden	georganiseerd	
op basis van raamafspraken met één aannemer over eenheidsprij-
zen. Daarvoor hoeft niet de hele bouwketen om tafel te zitten. 
Dergelijke afspraken kunnen wel een opstap zijn voor 
ketensamenwerking.

Wat is de relatie met duurzaamheid?
Ketensamenwerking biedt in praktijk veel voordelen. Door 
ketensamenwerking wordt efficiënter gewerkt. Hierdoor bespaart 
de opdrachtgever geld. De besparing kan worden ingezet voor extra 
duurzaamheidsmaatregelen. Met hetzelfde budget is dus een 
hogere duurzaamheidsambitie (betere energieprestatie) haalbaar. 
Betere afstemming betekent ook beter omgaan met materiaal. 
Steeds meer is schaarste aan materialen een argument voor 
ketensamenwerking. Er is minder nodig en gedemonteerd 
materiaal wordt beter hergebruikt.

Wat zijn de kernpunten van ketensamenwerking?
Ketensamenwerking is te vergelijken met werken in bouwteamver-
band, maar gaat een stapje verder. Wanneer een opdrachtgever een 
project realiseert door middel van ketensamenwerking worden al in 
het voortraject, dus bij de plan- en prijsvorming, de vooraf 
geselecteerde onderaannemers betrokken. De opdrachtgever 
formuleert wensen en eisen in de vorm van ambities en prestatie-
eisen. De ketenpartners denken mee over kostenbesparingen, 
kwaliteitswinst en bouwsnelheid. 
De kracht van ketensamenwerking komt het meest tot zijn recht bij 
projectoverstijgende samenwerking. Partijen gaan dan een 
duurzame relatie aan. Ze spreken af om continu te leren van 
ervaringen in (ver)bouwprojecten en deze te benutten voor hierna 
volgende projecten.

Er bestaat geen blauwdruk van ketensamenwerking. Verschillende 
partijen leggen hierin verschillende accenten. Gemeenschappelijke 
elementen in de aanpakken zijn:
•	 De	opdrachtgever	biedt	continuïteit	en	rendement,	de	markt	

biedt kwaliteit, innovatie en transparantie.
•	 Bij	ketensamenwerking	streeft	de	opdrachtgever	naar	de	beste	

kwaliteit tegen een reële prijs. Bij traditioneel aanbesteden staat 
de laagste prijs voorop en worden aanbiedingen beoordeeld op 
de kwaliteit die in het bouwkundige bestek is gevraagd. 

•	 De	opdrachtgever	prikkelt	de	markt	tot	innovatieve	scenario’s	op	
basis van een functioneel programma van eisen; een programma 
van eisen dat benoemt welke prestaties aan het eind van het 
project gehaald dienen te zijn. 

•	 De	bouwopdracht	is	niet	‘dichtgetimmerd’	in	een	bestek	of	in	een	
werkomschrijving.

•	 Lagere	voorbereidingskosten	voor	de	opdrachtgever.	
•	 Ontwerpers	(architecten,	bouwadviesbureaus)	en	uitvoerders	

(bouwers, onderaannemers, toeleveranciers) zitten met elkaar 
aan tafel in een zo vroeg mogelijk stadium; bij voorkeur in de 
haalbaarheidsfase van een project.

•	 Er	is	ruimte	om	met	nieuwe	oplossingen	te	komen,	zodat	de	
prestatie-eisen gerealiseerd kunnen worden.

•	 De	samenwerkingspartners	zijn	transparant	over	hun	kosten	en	
hun rendement. De opdrachtgever is transparant over het 
budget.	De	‘boeken	liggen	open	op	tafel’.	

•	 Het	vertrouwen	tussen	de	samenwerkende	partijen	is	groot.	
•	 Ketensamenwerking	kent	een	betere	doorstroom	van	werkzaam-

heden, omdat partijen kort op elkaar, in een van tevoren goed 
uitgedacht proces, hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Dit 
principe	wordt	ook	wel	Lean	Bouwen	(‘slank	bouwen’)	genoemd.	
Het bouwproces wordt aangepakt zoals de montage van een auto, 
met precies op elkaar aansluitende handelingen.

Praktijkvoorbeeld gangbare aanbesteding

Wat ging er mis? Wat had beter gekund met ketensamenwer-
king?

Voorbereiding Er is een pakket isolatiemaatregelen vastgesteld 
op basis van gegevens uit het vastgoedinforma
tiesysteem van de corporatie. Er was geen 
opname per woning. De kwaliteit van eerder 
uitgevoerde isolatie van puien is mede daardoor 
ten onrechte als goed ingeschat. Ook is over het 
hoofd gezien dat het ventilatiesysteem 
verouderd was.

Bij sturing op prestatieafspraken doen 
opdrachtgever en ketenpartners samen de 
opname. 
Als uit de opname onverwachte knelpunten 
komen, zoeken de ketenpartners samen naar 
creatieve oplossingen. Kunnen deze met andere 
maatregelen gecompenseerd worden? Zij 
committeren zich om de vooraf afgesproken 
kwaliteit te bereiken. 

Uitvoering De kwaliteit in de uitvoering werd niet goed 
gemonitord. Koudelekken in de borstwering 
werden niet goed aangepakt.

Een ketenpartner is een duurzame samenwer
kingspartner en is te vertrouwen op de kwaliteit 
in de uitvoering. 

Betrokkenheid van bewoners De bewoners hebben hun klachten gemeld bij de 
huurdersfederatie van hun corporatie. Deze 
heeft het initiatief genomen voor een bouwkun
dig onderzoek.

In een goede ketensamenwerking zijn ook de 
bewoners partij. Zij zijn betrokken bij de 
projectdefinitie. Gedurende de realisatiefase 
kunnen zij bij de uitvoerders terecht met 
klachten of opmerkingen. Tijdens en na 
realisatie wordt de bewonerstevredenheid 
gemeten. 



Ervaringen woningcorporaties
Meerdere woningcorporaties hebben de afgelopen jaren ervaring 
opgedaan met ketensamenwerking in de bestaande bouw. In dit 
themablad beschrijven we de ervaringen van drie voorlopers die 
ervaring hebben opgedaan met ketensamenwerking in het 
onderhoud, op verschillende ingreepniveaus; planmatig onderhoud 
en groot onderhoud.

Per case staan de wijze van ketensamenwerking en het bereikte 
resultaat beschreven. Ook is bekeken wat per situatie specifieke 
werkzame bestanddelen zijn in de toepassing van dit middel. De 
resultaten overziend, tekenen de volgende trends zich af:
•	 Kosten:	bij	de	start	van	de	ketensamenwerking	is	er	meestal	geen	

kostenvoordeel. Het is niet uitgesloten dat, bij in concurrentie 
aanbesteden, het aanbod in eerste instantie goedkoper is. In de 
uiteindelijke kosten moet worden meegewogen dat er vrijwel 
geen meerwerk blijkt te zijn en de organisatie nauwelijks wordt 
belast met bewonersklachten. Ook is de eigen organisatie minder 
tijd kwijt aan de voorbereiding omdat er geen gedetailleerd 
bestek gemaakt hoeft te worden. Ten slotte kan de nazorg beperkt 
blijven, omdat het aantal opleverpunten relatief laag is.

Drie praktijkvoorbeelden
1  Woonwaard: ketensamenwerking planmatig 

 onderhoud en groot onderhoud
Woonwaard bezit ongeveer 13.500 woningen, voornamelijk in 
Alkmaar,	Langedijk,	de	Rijp	en	Heerhugowaard.	Woonwaard	heeft	
ervaring met ketensamenwerking in het planmatig onderhoud en 
het strategisch onderhoud (onderhoud waarbij sprake is van 
waardevermeerdering, zoals een labelsprong). Woonwaard 
ondervangt daarmee een aantal nadelen van traditioneel aanbeste-
den, zoals; veel meerwerk en wisselende teams en bedrijven, 
waardoor er geen sprake was van expertiseopbouw en naderhand 
tegenvallende kwaliteit. Woonwaard is begonnen met ketensamen-
werking in het planmatige en strategische onderhoud. Inmiddels 
wordt hiermee ook in de start van nieuwbouw ervaring opgedaan.

Planmatig onderhoud
Hoe is het georganiseerd?

•	 Er	is	een	drietal	schildersbedrijven	geselecteerd	als	vaste	partner,	
waarbij gelet is op kwaliteit, klantgerichtheid en vooral ook de 
affiniteit met continu leren, verbeteren en slimmere oplossingen 
vinden.

•	 Het	werk	wordt	zodanig	verdeeld	dat	er	voor	elk	bedrijf	een	
‘treintje’	aan	projecten	is;	elk	bedrijf	heeft	één	ploeg	continu	voor	
Woonwaard aan het werk, zo veel mogelijk dezelfde mensen in 
hetzelfde team. 

•	 In	de	voorbereidingsfase	gaan	opzichters	(van	Woonwaard)	en	
schilders samen op pad.

•	 De	werkvoorbereiding	wordt	door	de	schildersbedrijven	gedaan.
•	 De	schilders	informeren	de	bewoners.
•	 Elk	project	wordt	geëvalueerd	op	basis	van	een	gestandaardiseer-

de vragenlijst, waarin bewonerstevredenheid zwaar weegt: 
doelscore minimaal 7.

•	 Als	de	score	te	laag	is,	volgt	er	een	gesprek	over	de	oorzaken.
•	 Indien	het	werk	minder	wordt,	valt	het	bedrijf	met	de	laagste	

score af.
•	 80	procent	van	alle	opdrachten	gaan	naar	drie	vaste	partijen.	 

De	overige	20	procent	gaan	naar	‘bankzitters’.	Deze	bedrijven	zijn	
de	concurrenten	van	de	’80	procent	partijen’.

•	 Tijd:	de	doorlooptijd	van	het	project	als	geheel	wordt	korter	en	de	
doorlooptijd per woning wordt verkort.

•	 Kwaliteit:	de	bewonerstevredenheid	is	hoog.	Knelpunten	worden	
op de werkvloer opgelost. De samenwerking tussen de keten-
partners vergroot de klantvriendelijkheid. Met innovatie en 
meedenken tijdens het proces kan een betere kwaliteit bereikt 
worden (beter energielabel)

•	 Perspectief:	met	een	cultuur	van	evalueren,	leren	en	verbeteren	
en opbouw van expertise door te werken met vaste mensen, is er 
perspectief op verdere verbetering in elk volgend project. 

•	 Samenwerken:	bij	alle	betrokkenen	blijkt	de	sfeer	goed	(geen	
vechtcultuur maar samenwerken) en het werkplezier groot.

Resultaten:
•	 Als	opdrachtgever	is	minder	tijd	nodig,	omdat	de	schildersbedrij-

ven de voorbereiding doen. Ten opzichte van het gemiddelde van 
andere corporaties heeft Woonwaard 30 procent minder mensen 
nodig voor een bepaalde opgave aan onderhoud (gemeten in 
omzet). Ook is er sprake van meer betrokkenheid van de 
ketenpartners.

Werkzame bestanddelen:
•	 Er	is	een	win-winsituatie	gecreëerd:	enerzijds	is	er	sprake	van	een	

projectoverstijgende	continuïteit	voor	de	betreffende	(schilder)
bedrijven en anderzijds een voortdurende verbetering van het 
werkproces en de kwaliteit.

•	 Voortdurend	wordt	gezocht	naar	innovaties,	bijvoorbeeld	het	
eventuele gebruik van lichtlampen om sneller te kunnen werken.

Groot onderhoud
Op dezelfde basis als het planmatig onderhoud wordt door 
Woonwaard ook het strategisch onderhoud uitgevoerd met vier 
vaste ketenpartijen. Er wordt gewerkt met vaste teams, met daarbij 
voor elk teamlid één reserve. In het programma van eisen is sprake 
van een forse energiesprong; naar label B, terwijl in de uitgangssitu-
atie vaak sprake is van label F. De uitdaging is om A te halen. Met de 
ketensamenwerking wordt een tijdsbesparing gerealiseerd voor het 
binnenwerk; van 10 naar 5 dagen. Ook hier zijn afspraken gemaakt 
over verdere verbetering bij elk volgend onderhoudsproject.

Bronnen:

Website Woonwaard

De heer Bon (Woonwaard)



2 Tiwos: pilot groot onderhoud 180 jaren ‘30 woningen
Bij	groot	onderhoud	van	180	arbeiderswoningen	uit	de	jaren	‘30	van	
de vorige eeuw heeft Tiwos gekozen voor ketensamenwerking. Met 
dit type woningen is het bijna niet te doen om een goed bestek te 
maken	en	bovendien	‘geen	enkel	bestek	is	waterdicht’.	In	het	
project	zijn	op	basis	van	de	maatgevende	onderhoudsthema’s	de	
ketenpartners	geselecteerd.	Hoofdthema’s	in	dit	project	waren	het	
dak, de installaties, de gevels en de algemene bouwkundige regie en 
coördinatie. Bouwkundig aannemer is Hendriks Coppelmans 
Bouwgroep. 
Doelstelling van de ketensamenwerking was een hoge kwaliteit, 
hoge bewonerstevredenheid en een taakstellend budget. 

Hoe is het georganiseerd? 
•	 Gezamenlijke	koude	opname	van	de	woningen.	Uitwerking	van	

diverse	scenario’s	in	noodzakelijke	en	gewenste	aanpak,	met	
doorrekening naar investering en het langjarige onderhoud. 
Tiwos maakt hierin de keuzes, de ketenpartners zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk voor het eindresultaat.

•	 Gezamenlijk	werkomschrijving	maken,	op	basis	van	prestatie-
eisen,	scenario’s	en	taakstellend	budget	van	Tiwos.

•	 Gezamenlijk	lean	planning	maken,	ook	met	niet-ketenpartners	
zoals sloper en tegelzetter.

•	 Openheid	en	transparantie	in	de	kosten:	open	begroting	met	
offertes,	gelijk	uurloon	voor	alle	ketenpartners,	geen	opslag	op	
uitbesteed werk, algemene kosten geheel specifiek gemaakt, 
percentage winst/risico vooraf afgesproken.

•	 Marktconforme	toets	door	een	kostendeskundige.
•	 Gezamenlijkheid	in	kansen	en	risico’s:	bij	onverwachte	mee-	en	

tegenvallers 50 procent voor ketenpartners en 50 procent voor 
opdrachtgever.

•	 Delegatie	van	verantwoordelijkheid	naar	de	werkvloer	en	
samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid op de 
werkvloer	tussen	de	ketenpartners	onderling;	‘afstemming	in	de	
bouwkeet’,	ofwel	lean	werken.

•	 Direct	contact	tussen	bewoners	en	de	medewerkers	op	de	
werkvloer; daar worden problemen opgelost.

Resultaten:
•	 Hoge	bewonerstevredenheid	(8,1	gemiddeld).
•	 Aanzienlijke	beperking	in	faalkosten.
•	 Nauwelijks	meer-	en	minderwerk,	eindafrekening	5	procent	

onder vooraf gesteld budget.
•	 Geen	bewonersklachten	bij	callcenter!
•	 In	de	basisaanpak	label	B	gehaald	(was	D	en	E),	onafhankelijk	van	

huurderskeuzes. 
•	 15	procent	snellere	doorlooptijd	project;	doorlooptijd	per	woning	

12 dagen.

Werkzame bestanddelen: 
•	 Gezamenlijke	kick-off,	waarbij	alle	neuzen	dezelfde	kant	op	

worden gezet.
•	 Gezamenlijke verantwoordelijkheid daagt uit tot het zoeken naar 

nieuwe oplossingen. Omdat huurverhoging voor dubbel glas niet 
afdwingbaar was, leek label B niet haalbaar. Met een innovatief 
ventilatiesysteem op basis van CO2-meting bleek binnen het 
budget toch label B haalbaar.

•	 Klantvriendelijk werken door gezamenlijke verantwoordelijk-
heid:	‘Ik	zie	dat	de	loodgieter	de	rommel	van	de	dakdekker	
opruimt’.

•	 Lean	plannen	door	directe	afstemming	op	de	werkvloer.	Normaal	
gesproken loopt dit via de uitvoerder en zitten er onnodige 
marges in de planning. 

•	 Competitie tussen ketenpartners op klanttevredenheid (wordt 
doorlopend gemeten); uitslag hangt in de keet, men spreekt 
elkaar erop aan; incentive bij hoger dan 8.

Bronnen:

Cobouw juli 2011

De heer A. van der Wouw (Tiwos)

De heer C. Stuut (Hendriks Coppelmans Bouwgroep)

3 Havensteder: ketensamenwerking groot onderhoud
Havensteder	is	werkzaam	in	de	stadsregio	Rotterdam	en	bezit	er	
circa 50.000 verhuurbare objecten. Havensteder en Dura Vermeer 
Bouw	Rotterdam	werken	al	een	aantal	jaren	projectongebonden	
samen in de nieuwbouw. Ook in het groot onderhoud heeft 
Havensteder ervaring opgedaan met ketensamenwerking. In de wijk 
Schollevaar in Capelle a/d IJssel werkt Havensteder voor het groot 
onderhoud	van	2000	woningen	samen	met	Ballast	Nedam	en	een	
aantal	‘co-makers’	die	van	groot	belang	zijn	voor	de	ingreep	
(installateur, elektricien, kozijnenleverancier). Het betreft een wijk 
uit	de	jaren	‘80	met	veel	eengezinswoningen	en	ook	een	deel	
gestapelde bouw. Inmiddels is de helft van de woningen 
opgeleverd.

Hoe is het georganiseerd? 
•	 Opdrachtgever	schrijft	werkzaamheden	niet	voor,	maar	geeft	

kaders aan en nodigt uit om met ideeën te komen.
•	 Transparantie	over	de	kosten	en	gegarandeerde	winst	voor	de	

ketenpartners.
•	 Leren	en	verbeteren:	kennis	uit	elk	deelproject	integraal	

meenemen in het volgende project.
•	 Specifieke	prestatie-eisen	zoals:	kozijnen	geven	in	exploitatieter-

mijn van 25 jaar zo weinig mogelijk onderhoud.
•	 Verbeterdoelen	die	binnen	de	periode	van	5	jaar	(in	2015)	

gerealiseerd moeten zijn zoals; 30 procent reductie stichtingskos-
ten, 30 procent tijdwinst, algemene kwaliteitsscore van 6 naar 
7,5, nul opleverpunten.

•	 Tussentijdse	terugkoppeling	of	verbeteringen	op	schema	liggen.
•	 Toetsing	in	klankbord	van	bewoners	vooraf	plus	tevredenheids-

meting met bewonersenquête.

Resultaten
•	 De	samenwerking	is	van	start	gegaan	op	basis	van	90	procent	van	

een eigen kostenberekening van Havensteder. Ten opzichte 
daarvan wordt momenteel al 20 procent goedkoper gewerkt.

•	 De	doorlooptijd	van	het	gehele	project	is	teruggebracht	van	6	
naar 4 jaar.

•	 De	doorlooptijd	per	woning	is	teruggebracht	van	15	naar	12	
werkdagen.

•	 Het	aantal	opleverpunten	is	gedaald	van	gemiddeld	3,4	per	
woning naar 1,6.

•	 Het	voorbereidingstraject	per	deelproject	is	teruggebracht	tot	een	
half jaar.

•	 Vertrouwen	van	bewoners	is	toegenomen	en	uit	zich	in	een	
bewonerstevredenheidsscore van 7,6. 

•	 Energieprestatie	verbetert	met	minimaal	twee	labelsprongen	per	
woning. 

Perspectief
Een succesvol pilot blijkt naar meer te smaken. Woonwaard 
voert het planmatige en het strategisch onderhoud sinds eind 
2008 uit in ketensamenwerking. Voor de nieuwbouw is recent 
ook de stap genomen om tot ketensamenwerking over te gaan. 
Tiwos gaat verder met de ketensamenwerking in een volgend 
groot onderhoudproject.
Bij Havensteder is het perspectief een structurele samen-
werking, vergelijkbaar met de samenwerking in de nieuwbouw.  
Bij structurele, niet-projectgebonden samenwerking spreekt 
Havensteder overigens van ketenintegratie. 

Lessen en tips
•	 Zoek	partners	die	hetzelfde	DNA	hebben	en	ga	aan	de	slag	op	

basis	van	vertrouwen.	‘Als	je	een	nieuwe	auto	koopt	vertrouw	
je dat deze deugdelijk is en ga je niet controleren op 
fabricagefouten’.

•	 Wees	niet	snel	tevreden	en	blijf	elkaar	uitdagen.	‘Als	label	B	
het	doel	is,	is	label	A	misschien	ook	haalbaar’.

•	 Begin	klein	en	bouw	dat	vervolgens	uit.
•	 Houdt	oog	voor	de	menselijke	dynamiek	in	de	teams.	

Ketensamenwerking vraagt om andere competenties; 
samenwerken, kennis delen en gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid, in plaats van een vechtcultuur.

•	 Stuur	het	proces	via	heldere	kaders,	doelen	en	evaluatie-
momenten. Bedenk daarbij ook wat nodig is om een 
directeurbestuurder of een raad van toezicht te overtuigen 
en voldoende zekerheden te geven.

•	 Bouw	evaluatiemomenten	in	na	elk	deelproject,	met	de	
mogelijkheid om afscheid te nemen van ketenpartners als 
(tussen)doelen voor kwaliteit niet gehaald worden.

•	 Controleer	niet	alles	maar	steekproefsgewijs.	Dat	kan	
eenvoudig door zelf eens een leverancier te bellen of een 
kostendeskundige in te schakelen.

•	 En	ten	slotte	een	hartenkreet:	probeer	het	gewoon,	toon	lef!

Werkzame bestanddelen:
•	 Samenwerking	in	plaats	van	vechtcultuur.
•	 Korte	lijnen	voor	bewoners	gedurende	de	uitvoering:	schademel-

ding in de keet bijvoorbeeld.
•	 Vertrouwen	in	de	uitvoering	en	sturen	op	heldere	kaders	en	

doelen. 
•	 Goede	tussenevaluaties	zijn	voorwaarde	voor	voortzetting	van	de	

ketensamenwerking. 

Bronnen:

Website Havensteder

De heer Pleune (Havensteder)

http://www.hendrikscoppelmans.nl/specialismen/onderhoud/ketensamenwerking/


 

Nieuwe praktijkvoorbeelden
Agentschap NL blijft op zoek naar nieuwe praktijk
voorbeelden over technische maatregelen, processen en 
aanpakken, ter ondersteuning van het Convenanten 
Gebouwde Omgeving.
We nodigen u van harte uit die voorbeelden te melden
via woningbouw@agentschapnl.nl of contact op te
nemen met 088 602 23 55.
Meer informatie kunt u vinden op
www.agentschapnl.nl/woningbouw. Deze website
biedt actuele informatie over energiebesparing aan
professionele partijen in de woningbouw.

Meer informatie
www.bouwketens.nl
Website over ketensamenwerking in de bouw, met veel documen
tatie over (voorbeelden van) ketensamenwerking sinds 2009.

www.sbr.nl/tags/ketensamenwerking
De SBR geeft op haar website informatie over ketensamenwer
king, met onder meer workshops, evenementen en publicaties. 

http://ketensamenwerking.wordpress.com/
Weblog ketensamenwerking, met onder meer artikelen, publica
ties en informatie over lopende pilots. Webredacteur is drs. ing. 
Marcel Noordhuis, promovendus op het onderwerp faalkostenre
ductie door ketensamenwerking en director bij Deloitte Real 
Estate Advisory.

www.ketensamenwerking.nl/
Website van het Platform Ketensamenwerking Woningbouw. Het 
platform heeft als doel dat meer bouwers en corporaties volgens 
de principes van ketensamenwerking met elkaar samenwerken. 
De kennis die daarvoor nodig is, moet gemeengoed worden bij 
een meerderheid van de bouwers en opdrachtgevers. De website 
bevat onder meer nieuws, blogs, een eventkalender en de 
beschrijving van een leergang.
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Economische	Zaken.	Agentschap	NL	voert	beleid	uit	voor	diverse	
ministeries als het gaat om duurzaamheid, innovatie en 
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Agentschap NL ondersteunt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties de convenantspartijen Aedes, de Woonbond en 
Vastgoed Belang bij de uitvoering van het Convenant Energiebesparing 
Huursector. Met dit convenant beogen Aedes en de Woonbond in 2020 ten minste 
een gemiddelde Energie-Index van 1,25 (gemiddeld energielabel B) te bereiken 
voor de totale huurwoningenvoorraad van de corporaties. Dit komt overeen met 
een besparing op het gebouwgebonden energieverbruik van bestaande 
corporatie woningen van 33% in de periode van 2008 tot en met 2020. Vastgoed 
Belang beoogt de realisatie van een verbetering van de woningvoorraad van haar 
leden, leidend tot een woningvoorraad in 2020 waarvan 80% label C of beter.
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