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INNOVATIEVER!
In januari van dit jaar brachten we ons vernieuwde
magazine uit. We kozen voor een andere aanpak waarbij
we een thema centraal stellen. En dat sprak aan!

IN GESPREK
MAXIME VERHAGEN
JAN TELGEN

We kregen veel complimenten en dat sterkt ons in de
gedachte dat dit magazine meer moet zijn dan een
opsomming van onze projecten. We zijn graag in gesprek
met opdrachtgevers en leveranciers over de toekomst
van ons prachtige vak. En daarin is dit magazine een
mooi middel. Want dat onze branche razendsnel
verandert, is inmiddels een gegeven.
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Technieken veranderen, maar ook de manier waarop
wij projecten verwerven. Steeds vaker komen we
aan tafel bij opdrachtgevers met wie we samen een
project uitwerken. De opdrachtgever formuleert haar
wensen en budget. Gezamenlijk werken wij toe naar
een uitgewerkt plan. Deze ketensamenwerking leidt tot
mooie resultaten. Wij geloven dat dit voor met name
complexe projecten de toekomst is. Maar is dat ook zo?
We vroegen het onder meer aan Maxime Verhagen,

STELLING
MIRJAM KOOPMAN
KEES DE JONG
RUTGER VAN HULZEN

voorzitter van Bouwend Nederland, en Jan Telgen,
hoogleraar inkoopmanagement voor de publieke sector.
En natuurlijk staat de vraag centraal: wat levert het u als
opdrachtgever eigenlijk precies op?
Ik wens u heel veel leesplezier!
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REVITALISATIE
GABRIËLSCHOOL - PUTTEN
PASCAL ARTS
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Pascal Arts

‘WIE WIL ER BLIJVEN
HANGEN IN EEN
VECHTCULTUUR?’
Is ketensamenwerking een hype? Of is het een ‘must’?
We vroegen het aan Maxime Verhagen, voorzitter van
Bouwend Nederland. In zijn optiek is ketensamenwerking
een grote voorwaarde voor toekomstig succes.

ER ZIJN TIENTALLEN DEFINITIES VAN
KETENSAMENWERKING TE VINDEN.
WAT VERSTAAT U ER EIGENLIJK ONDER?

IS KETENSAMENWERKING BELANGRIJK
VOOR DE BOUWSECTOR? EN ZO JA,
WAAROM?

‘Ketensamenwerking is simpelweg samenwerken

‘Wie wil er blijven hangen in een vechtcultuur?

voor een hoger doel; niet ieder voor zich, maar met

Wie wil steeds weer discussies, juridisch gedoe en

z’n allen voor de klant, die terecht, zonder gedoe

wantrouwen? Dat is niet van deze tijd, je zet jezelf

een top-eindproduct verwacht. Als je deze manier

buitenspel als je het op die manier blijft doen.

van werken goed onder de knie hebt, dan kan het

Bovendien beleeft niemand er plezier aan en word

niet anders of je krijgt hogere kwaliteit.

je er financieel ook niet echt wijzer van, uiteindelijk.

Ook verspil je minder in materialen en geld,

Wil je een goede boterham verdienen en bouwen

het daagt iedere deelnemer uit tot innovatie plus:

(weer) tot een feest maken, dan ga je met je

je werkt veiliger. En de optelsom is zelfs groter dan

ketenpartners in goed overleg samenwerken.

de delen: omdat iedereen betrokken is, past ‘jouw’

Daar is het goed voor, maar zoals ik al aangaf:

keten zich eenvoudig aan, aan ontwikkelingen in de

het levert hogere kwaliteit op, zonder zorgen voor

markt. Zo werkt iedereen samen aan continuïteit en

de klant. En klanten worden ‘machtiger’ omdat

reputatie.’

ze via sites als Bouwnu.nl of andere kanalen hun

IN GESPREK MAXIME VERHAGEN
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IN GESPREK MAXIME VERHAGEN

mening kunnen geven over jouw (bouw)prestaties.
‘Ketensamenwerking is een grote voorwaarde voor

Ongezouten als het niet goed was – en juichend als

toekomstig succes. Klanten van onze bouwbedrijven

het inderdaad een feest was. Dus is het ook gewoon

vragen steeds minder om puur dat fysieke product

een uitstekend middel om je te onderscheiden!

‘gebouw’, maar willen een oplossing waarbij

Daarbij: als wij dit als sector niet goed doen, is het

ontzorging centraal staat. Niet alleen bij het bouwen

heel goed mogelijk dat we een deel van de markt

zelf, maar voor de volledige levenscyclus van ‘hun’

gaan kwijtraken aan een bedrijf ‘van buiten’ die beter

bouwwerk. Dit nieuwe samenwerken start bij de

snapt wat mensen werkelijk willen. Er staat geen hek

eindgebruiker of opdrachtgever en eindigt daar

om de sector! Het is dus ook echt noodzakelijk.’

ook weer als het gaat over onderhoud en beheer.

Dat heeft ook gevolgen voor de manier waarop je

HET ONDERWERP IS AL JARENLANG
VEELBESPROKEN OP CONGRESSEN EN
IN MEDIA. KOMT HET NAAR UW SMAAK
SNEL GENOEG VAN DE GROND?

partners selecteert in de keten. Kwaliteit is hierbij

‘De bouwsector is groot, we hebben een

van grotere invloed dan alleen prijs.’

afschuwelijke crisis beleefd – en het gaat hier om

Ketensamenwerking wordt eigenlijk pas echt
waardevol als ze niet meer projectgebonden is.
Als het dus echt dé manier van werken is geworden.

STELLING

een cultuurverandering. Allemaal factoren die
ketensamenwerking bemoeilijken. De wil is er wel,
maar bij veel bedrijven ontbrak de prioriteit en
natuurlijk ook de middelen om hierin te investeren.
En dan kost het nog heel wat tijd om dit ‘wiel uit te

‘KETENSAMENWERKING
EEN WIN-WIN-SITUATIE
OF EEN VOORDEEL VOOR
DE AANNEMER ?’

‘NIET IEDER
VOOR ZICH,
MAAR MET Z’N
ALLEN VOOR
DE KLANT.’

vinden’ met je ketenpartners – of nieuwe partijen.
Het vergt tijd, het vergt voortdurende aandacht –
we zijn voorlopig nog niet klaar. Dat is een ‘fact of

bezit te upgraden en 25 jaar lang in onderhoud

life’, maar dat betekent niet dat ik berust in een

te geven aan die keten. Door onze betrokkenheid,

laag tempo. We blijven het stimuleren, promoten,

in nauwe samenwerking met UnetoVNI, zijn er tussen

we geloven hier echt in.’

het afgelopen najaar en deze zomer twee van die

TIJDENS EEN BIJEENKOMST ZEI U DAT
‘VERTROUWEN’ EEN VOORWAARDE IS BIJ
SUCCESVOLLE KETENSAMENWERKING,
MAAR DAT AANNEMERS OOK HUN
NEK MOETEN DURVEN UITSTEKEN.
WAT BEDOELDE U DAARMEE?
‘Goede ketensamenwerking is een radicaal andere

van goede ketensamenwerking. Niet alleen wij staken
hierbij onze nek uit. De opdrachtgever zelf was bereid
een aanzienlijk deel van haar bezit en budget in te
zetten om het echt te doen. Zo kunnen vergelijkbare
ketens van opdrachtgever en markt ook aan de slag.’

voor de logistiek, ook voor degene die achter de
computer al aan het Bimmen is terwijl er nog geen

‘Dat gevaar is er, klopt. Toch is dat het slechtste wat er

schop de grond in is gegaan. Iedereen is belangrijk,

kan gebeuren. De klant pikt dat ook niet – en zeker in

‘Ketensamenwerking kan veel

‘Ketensamenwerking is een

‘Het kan een win-winsituatie

de drempels zijn weg, je leert van en met elkaar.

2020 niet meer. Al hij een auto koopt, wil hij ook niet

verder gaan dan alleen de samen-

win-win-situatie. Met een goede

zijn als partijen op basis van

Ook moeten de boeken open; als je helder hebt wat

nog los de stoelen, banden en lampen erbij hoeven

werking in de bouwketen. Het

samenwerking kom je tot het

gelijke waarden instappen.

iedereen er zoal aan overhoudt, is er heel veel kou uit

kopen. Hij wil dus ook gewoon een ‘af’ bouw-product,

zou mooi zijn als aannemers niet

beste product. Wij zijn sterk in

Dat gebeurt helaas niet altijd.

de lucht. Dat is misschien wel het spannendste stuk.

met een vlekkeloos en geïntegreerd, supersnel

alleen nadenken over de ‘stenen’

het ontwikkelen; een aannemer

Bij ketensamenwerking moet

Het is echt heel anders werken en daarin moet je als

bouwproces, door een echt team. Als wij dat niet

en de ‘techniek’, maar bijvoor-

heeft de technische kennis.

er een wederzijds vertrouwen

bedrijfsleiding het voorbeeld geven, anders wordt

voor elkaar krijgen, gaan nu nog branchevreemde

beeld ook oplossingen aandragen

Dan is het in onze optiek logisch

zijn en ik zie dat dit -ook bij de

het nooit wat.’

bedrijven het wel doen.’

hoe bouwprojecten kunnen

om een bouwbedrijf in een zo

opdrachtgevers- nog wel eens

worden ingedeeld in bestaande

vroeg mogelijk stadium al te

ontbreekt. Een transparante

wijken en buurten. Dat merk ik

betrekken bij een project.

samenwerking vormt de basis

nu bij bouwprojecten voor sta-

Dan kom je tot een beter product

en natuurlijk hoort daar ook de

tushouders. Er zijn veel prachtige

en heb je gedurende het proces

wetenschap bij dat alle partijen

technische, flexibele oplossingen

veel minder discussie.’

iets moeten verdienen. Daar

bij elkaar – en niet alleen op directieniveau, maar
ook in de keet. Mensen die naast of na elkaar op
de bouwplaats werken, moeten elkaar kunnen
vinden, elkaar aanspreken en elkaars werk kunnen
verbeteren. En van elkaar leren. Dat geldt ook

Mirjam Koopman

‘MINDER
DISCUSSIE’

‘BOUWEN OP
VERTROUWEN’

Coördinator regionale

Kees de jong

Rutger van Hulzen

woonagenda’s bij de provincie

Directeur van De Bunte Vastgoed

Projectmanager bij Van Hulzen

‘VERDER GAAN!’

advies en projectbegeleiding

Gelderland

voor de huisvesting van deze

moeten we niet te krampachtig

‘Ik geef hiervoor graag een voorbeeld. Wij

groep, maar hoe mooi is het als

in zijn. Bij ketensamenwerking

ondersteunen heel praktisch de corporatie Wonen

aannemers mogelijkheden bieden

bouw je op vertrouwen. Dat zou

Wateringen én de markt in een zoektocht naar

om bijvoorbeeld statushouders

wat mij betreft veel meer moeten

STELLING

U GAF IN HET VERLEDEN AAN DAT
BOUWEND NEDERLAND KOPLOPERS
DIE IN ECHTE PROJECTEN ECHTE
KETENSAMENWERKING TOEPASSEN ZAL
ONDERSTEUNEN. HOE DOET U DAT?

zelf te laten meebouwen aan hun

gebeuren.’
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IN GESPREK MAXIME VERHAGEN

zomer wordt het project uitgevoerd met de principes

IS KETENSAMENWERKING NIET
VOORAL EEN HYPE DIE VOORTVLOEIDE
UIT DE ECONOMISCHE CRISIS? ALS
DE BEDRIJFSTAK STRAKS WEER OP
VOLLE KRACHT DRAAIT, KEREN OOK
AANNEMERS LIEVER WEER TERUG NAAR
AANBESTEDINGEN?

manier van aanpakken. Vanaf het begin kom je

06

ketens gevormd, die dit aankunnen. Vanaf deze

werking waar ik voor pleit.’

geschikte ketenpartijen, om een kwart van haar

nieuwe huis? Dat zorgt direct voor
verbinding. Dat is de ketensamen-

‘LOUTER SELECTEREN
OP PRIJS DOODT HET
VAKMANSCHAP’
Aanbesteden op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige
Inschrijving) nodigt uit tot ketensamenwerking. Bij deze
aanbestedingsmethode worden namelijk ook andere criteria
meegewogen dan prijs. Jan Telgen, hoogleraar Inkoopmanagement
voor de publieke sector aan de universiteit Twente, is een warm
voorstander van EMVI. ‘Louter selecteren op basis van de laagste prijs
doodt het vakmanschap van de leveranciers.’

Aanbestedende overheidsdiensten zijn sinds 1 april
2013 verplicht om de EMVI-criteria (Economisch
Meest voordelige Inschrijving) te hanteren bij het
gunnen van een werk, tenzij er goed gemotiveerd
kan worden waarom dit niet past bij deze specifieke
opdracht. Een goede ontwikkeling, vindt Jan Telgen.
‘Als er alleen op basis van prijs wordt geselecteerd,
heeft de bouwer geen kans om zijn vakmanschap
te laten zien. Met EMVI kunnen leveranciers zich
onderscheiden in het denkwerk vooraf. Je kunt
daarmee ook andere elementen als geboden
kwaliteit, levertijd of garantietermijn laten meetellen.
Dat is een nobel streven om weg te komen uit de
‘race to the bottom’, waar vaak de kwaliteit onder lijdt.
Zeker als we edele motieven als duurzaamheid of

‘PARTIJEN
WORDEN
UITGEDAAGD
OM CREATIEVE
OPLOSSINGEN
TE VINDEN.’

social return willen laten meetellen bij de gunning,
is EMVI vrijwel noodzakelijk’, vindt de hoogleraar.
Overheidsinkopen vormen met 120 miljard euro
ONDERSCHEIDEN

ongeveer eenzesde deel van het Bruto Nationaal

Jan Telgen signaleert zelfs dat prijs soms helemaal

Product. Als je die hele 120 miljard euro functioneel

wordt uitgesloten als onderscheidende factor.

op de markt zou zetten, zou dat een enorme boost

‘Bij de nieuwe aanbestedingsregels worden

geven aan de economie. Dan heb je 120 miljard euro

zogeheten EMVI-aanbestedingen met een vaste

aan potentiële innovatie.’

op voorhand vast; inschrijvers moeten zich dus

Toch is er ook veel kritiek op aanbesteden met

dan op heel andere elementen onderscheiden en

EMVI-criteria. Te bureaucratisch en nog altijd te

zullen dan een zo groot mogelijke kwaliteit voor

ondoorzichtig, zijn veelgehoorde kreten. Jan Telgen is

die bewuste prijs willen leveren. Ik vind dat wel een

de eerste om toe te geven dat er nog veel beter kan.

heel aardige gedachte.’

‘Dat heeft te maken met de inkooptechniek van de
opdrachtgever. Daar gaat nog wel eens wat fout.

De hoogleraar is ervan overtuigd dat dit de kwaliteit

Ik denk dat er aan de inkoopkant bij de overheid nog

van producten en diensten ten goede komt.

veel verbeterd kan worden. Maar met de methode

‘Partijen worden uitgedaagd om creatieve

zelf is niets mis.’

oplossingen te vinden en niet alleen maar te kijken
naar de laagste prijs. Dat leidt tot innovaties.
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IN GESPREK JAN TELGEN

prijs toegelaten. Opdrachtgevers stellen het bedrag

‘ZO KUN JE EEN
OPDRACHTGEVER VERRASSEN!’

WETENSWAARDIGHEDEN
HOOGHE HOED - EDE

“We willen een schoollocatie in Putten laten verbouwen. We geven van tevoren
een programma van eisen, een maximaal budget en -oh ja- de lessen moeten
doorgaan.” Dat was in een notendop de vraag die Kelderman Bouw kreeg
voorgelegd van de Gabriëlschool, een basisschool voor Jenaplanonderwijs,
in Putten. Dankzij ketensamenwerking verwierf Kelderman Bouw dit project.
Directeur Pascal Arts licht toe:
M1

‘Zeker! Als je vooraf een

naar de echte wensen van de

vastomlijnd bouwbestek krijgt,

opdrachtgever en vervolgens een

houdt iedereen zich precies aan

plan gemaakt.’

de gespecificeerde materialen

een installateur en een bedrijf
in plafond- en wandpanelen. In

UITGELICHT
REVITALISATIE
GABRIËLSCHOOL - PUTTEN PASCAL ARTS

de bouwpartners veel meer

‘Bouwtechnisch gezien is het

uitgedaagd en kunnen we

niet zo’n ingewikkelde klus. De

creatieve oplossingen verzinnen

logistieke uitdaging is het grootst.

op het gebied van materialen en

Omdat de lessen doorgaan,

uitwerkingen.

moeten we de overlast beperken

Je bent als bouwteam veel meer

en -nog veel belangrijker- de

met elkaar in gesprek en krijgt

veiligheid van leerlingen

ook een nauwere relatie met

waarborgen. Daarover hebben

de opdrachtgever. Het leuke is

we in het voortraject goed

dat je als team tot innovatieve

nagedacht. We hebben ervoor

oplossingen komt die je anders

gekozen om de bouw te splitsen.

niet bedacht zou hebben.

Eerst doen we de ene helft van de

Twee weten er meer dan een,

school. Als die klaar is, verhuizen

drie weten er weer meer dan twee.

de leerlingen alvast naar het

Zo kun je een opdrachtgever

nieuwe gedeelte. Dan gaan we

verrassen.’

met het andere deel aan de slag.
We hebben het zo gepland dat

OND

M3

10 Bouwen op het tweede eiland Rengerswetering

van aanbesteding worden

130

WAARIN ONDERSCHEIDDE
DAT PLAN ZICH?

en werkwijzen. Bij deze vorm

N GR

met elkaar vooral goed geluisterd

bestaande uit een slopersbedrijf,

KG

Foto 1 - Nieuwe lerarenkamer van buitenaf
Foto 2 - Een van de verbouwde lokalen
Foto 3 - Lerarenkamer van binnenuit

een aantal partners geselecteerd,
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een aantal sessies hebben we

IS HET UITEINDELIJKE
RESULTAAT NU ANDERS
DAN WANNEER DEZE
VERBOUWING OP EEN
TRADITIONELE MANIER
WAS GEGUND?

ketensamenwerking. We hebben

E
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E
WAP

We hebben gekozen voor

M3

mogen we dit project doen.’
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dit resultaat zouden komen.
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dit geval heeft de opdrachtgever
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gunstige aanbieding hadden,
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eens prijstechnisch de meest

mochten uitvinden hoe ze tot
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waarbij drie aannemers zelf

een gedetailleerd bouwbestek. In
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beperken. Omdat we ook nog
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JULLIE HEBBEN BIJ DIT
PROJECT GEKOZEN VOOR
KETENSAMENWERKING.
WAAROM?

96,1SPALEN

LOPENDE PROJECTEN

OPGELEVERDE PROJECTEN

12 woningen CPO Pleisteroord
Ede

6 twee-onder-één-kapwoningen
Mijn Eigen Straat 2
Veenendaal

10 twee-onder-één-kapwoningen
Weidse Hoek
Veenendaal

16 woningen Court 16
Veenendaal

Nieuwbouw
vrijstaand woonhuis
Ede

31 woningen Rengerswetering
Bunschoten

Uitbreiding bedrijfshal en
kantoorruimte Interface
Scherpenzeel

Revitalisatie Gabriëlschool
Putten

7 vrijstaande woningen
Buytenveen
Veenendaal

Renovatie entrees
Poolster & Morgenster
Veenendaal

11 hofwoningen Veerhof
Elst

10 woningen CPO ’t Hoefje
Lunteren

29 woningen Dichterbij Oost
Barneveld

25 woningen De Erven
Veenendaal

99 woningen Rengerswetering
Bunschoten

16 woningen Smachtenburg
Harskamp

Het Nieuwe Werken
Gemeente Ede
Ede

28 woningen Het 11e Regiment
Ede

17 woningen Dirkjeserf
Wekerom

13 woningen Dirkjeserf
Wekerom

7 woningen Lucarne
Veenendaal

Renovatie 96 appartementen
Prins Willem-Alexanderpark
Veenendaal

Landgoed van Schothorst
Lunteren

20 woningen Hof van Verdi
Veenendaal

10 woningen Cadres
Veenendaal

8 woningen Betuwse Bongerd
Herveld

Hooghe Hoed
Ede

8 woningen De Groene Zoom 2
Veenendaal

Verbouw schuur naar
woonboerderij
Leersum

Extra verdieping en upgraden
diverse ruimtes Marnix College
Ede

9 woningen ‘t Voortse Hofje
Voorthuizen

10 bedrijfsunits
Scherpenzeel

71 appartementen
Schrijverspark
Veenendaal

26 woningen Dirkjeserf
Wekerom

Moderniseren en uitbreiden
werkplaats Automobielbedrijf
Deys
Lunteren

Kelderman Burgerbouw
verzorgt schadeservice Avéro
Achmea, Centraal Beheer
Achmea, FBTO en Interpolis

Het Ei van Kelderman - Lees meer op: www.keldermanbouw.nl
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