
nieuwe leidraad: meer kwaliteit 
leveren tegen lagere kosten
rOTTerDam  Dick Keus gaf 
als senior consultant van TnO 
opdrachtgevers en opdracht
nemers dé ideale handreiking 
om met ketensamenwerking 
beter en goed koper te werk te 
gaan. De aanpak staat namelijk 
omschreven in het nieuwe 
 boekwerk ‘leidraad resultaat
gericht  Samenwerken bij 
 investeren en onderhoud’. De 
leidraad is in opdracht van 
Onderhoudnl tot stand 
 gekomen door intensieve 
 samenwerking van SBr en TnO.

Sinds 2008 heeft de bouw te maken met 

krimp. De omzet daalde van 90 miljard naar 

50 miljard. Moeten we wachten totdat Den 

Haag wat gaat doen? “Nee”, zo luidt de 

stellige mening van Keus. “Want dan blijft 

het proces hetzelfde. En juist dáár valt de 

winst te boeken. Geld dwarrelt weg bij 

aanbesteden. We hebben het over een verspilling van  

9 miljard op jaarbasis! Omdat een opdrachtgever een eigen 

ontwerp maakt en de uitvoerende partijen er niet bij betrekt. 

Het is juist cruciaal om dat in de ontwerpfase wél te doen, 

zowel qua nieuwbouw als onderhoud.”

geld ligt op straat
Het geld ligt op straat als de opdrachtgever 

aangeeft wat hij wil en opdrachtnemers 

zitting laat nemen in een ontwikkelteam. Maar 

dan moeten opdrachtgever en opdrachtnemer 

wel zélf in beweging komen, bijvoorbeeld door 

over te gaan op resultaatgericht samenwerken. 

“Zo zijn er 32 projecten gevolgd op basis van 

resultaatgericht vastgoed onderhoud. 

 Berekeningen wijzen uit dat er 20 procent is 

bespaard op de exploitatieperiode. En dat er 

circa 52 procent bespaard is op de indirecte 

kosten. Ketensamenwerking is daarmee dé 

manier om te overleven in de bouw.” n
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Dick Keus: ‘Er zijn volop kansen om te overleven in de bouw als zowel de 

opdrachtgever als de opdrachtnemer via ketensamenwerking leiderschap 

met lef tonen’

Korting op leidraad voor leden 
 OnderhoudNL
Het boekwerk ‘Leidraad Resultaat-

gericht Samenwerken bij  investeren 

en onderhoud’ geeft de manier aan 

hoe opdracht  gevers en opdracht-

nemers beter en goedkoper te  

werk kunnen gaan. De  bestellingen 

van het boek, dat € 125,- kost, 

 verlopen via de site van SBR, te 

weten www.sbr.nl/producten/

publicaties.  

Leden van  OnderhoudNL krijgen 

20 procent korting.
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