
Wat is het belang van ketensamenwerking?

• Ketensamenwerking zorgt ervoor dat bedrijven binnen 
de bouwkolom gezamenlijk het verschil in de markt 
maken. 

• Op macroniveau leidt intensieve samenwerking tot meer 
klantwaarde. Het integraal elimineren van verspillingen 
zorgt voor een reductie van de totale kostprijs wordt 
gereduceerd en verkorte doorlooptijden. Dit leidt, met 
een gepaste verdeelsleutel, tot marge voor de partners 
binnen de keten. 

• Op microniveau bewijst dit zijn voordelen, naast een 
gestroomlijndere vorm van continuïteit. 

Welke voorwaarden bemoeilijken 

ketensamenwerking?

• Ketensamenwerking is alleen mogelijk als de 
samenwerkende partijen dezelfde visie hebben en 
acteren vanuit gelijke motivatie, op alle niveaus 
binnen de organisatie.

• Voorwaarden voor de juiste partijen en de juiste 
samenstelling hangt mede af van de onderliggende 
afhankelijkheid die de partijen hebben. 

• De samenwerkende partijen binnen de keten moeten 
partijen zijn, die een substantiële bijdrage leveren aan 
andere in de keten. 

Wat zijn de ingrediënten voor een duurzaam 

proces? “Van geven komt krijgen”
• Ketensamenwerking werkt het best in een 

waardestroom. Waardestromen zijn een 
aaneenschakeling van handelingen om van grondstof, 
vraag, idee of wens te komen tot het door de klant 
gewenste product of dienst. 

• Ketensamenwerking is sneller schakelen, krachten 
bundelen, kennis en kunde delen om zo de kans op 
winnen te vergroten. Voor een goede samenwerking 
houdt dit in dat openheid en transparantie essentieel 
zijn. Openheid in ieders proces, methodieken en 
kostprijs. Openheid geeft vertrouwen, creëert begrip en 
zorgt voor het lerende effect. Het lerende effect en 
openheid betekent ‘in elkaars keuken kijken’. Elkaar 
helpen beter te worden voor een succesvoller 
eindresultaat.

Waarom nog zo traditioneel?

• De markt blijkt nog niet volwassen genoeg. Maak je 
een strategisch keuze; samenwerken of kijk je op 
projectbasis? Wat willen opdrachtgevers? Prestatie-
inkoop of waardestroom? Aansluiten bij een keten kan 
exclusiviteit betekenen. De vraag is of iedere partij die 
voorwaarde kan respecteren zonder te afhankelijk te 
worden van de keten.

• De markt blijkt nog niet “volwassen” genoeg omdat 
men nog niet durft. Hoe weet je wat de juiste partners 
zijn?

• Dat komt ook doordat we in de huidige situatie te 
weinig meten. Wat is onze doorlooptijd, wat verspillen 
we, wat is onze kostprijs? Middels ketensamenwerking 
kan er bij elkaar gemeten, geëvalueerd, verbeterd en 
geleerd worden. Die optimalisatieslag, vanuit de 
gebundelde kwaliteit waarin de klant centraal staat. 
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