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Alles online!

Alle producten die u tegenkomt in dit verslag – de vragenlijst, 'foto van uw samenwerking', bibliotheek, etc. 

– zijn vanaf 14 februari 2023 online vindbaar op www.desamenwerkwijzer.nl. De afbeeldingen in dit verslag 

zijn nog gebaseerd op de '1.0-versie': de offline Excel-bestanden en de SharePoint-database. De website www.
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https://www.desamenwerkwijzer.nl
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HoofdstuK 1 - Inleiding

1 Inleiding 1
de afgelopen jaren is bij alle eigenaren en beheerders van civiele constructies, kabels en leidingen én 
de bodem het besef gegroeid dat het apart uitvoeren van maatschappelijke opgaven niet past binnen 
beschikbare ruimte, uitvoeringscapaciteit en financiële middelen. stakeholders in de ondergrond 
trekken daarom steeds vaker gezamenlijk op om individuele ambities te kunnen realiseren. dat zijn 
vooral nog eilandjes van lokale initiatieven, waardoor dikwijls het (samenwerkings)wiel opnieuw wordt 
uitgevonden. 

sinds 2022 zet een projectteam vanuit het CoB, stichting Mijn Aansluiting en de Bouwcampus zich 
volop in voor het stimuleren van integrale samenwerking tussen gemeenten, netwerkbedrijven en 
waterschappen. doel is dat zij multidisciplinair gaan programmeren, ontwerpen, aanbesteden en 
uitvoeren. dit document geeft op hoofdlijnen weer welke stappen zijn genomen en welke deliverables 
er in 2022 tot stand gekomen zijn.

Figuur 1.1 / Het is vol ondergronds, maar er moet nog meer bij. (Illustratie: Cartoon Blanche)
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2 Aanpak 2
Grofweg zijn er vier fases doorlopen:

2.1 Voortraject: informatie verzameld en inzichtelijk gemaakt 
In Q4 van 2021 hebben de Bouwcampus en stichting Mijn Aansluiting het initiatief genomen om 
acht interviews te houden met verschillende samenwerkingsverbanden, overwegend bestaande 
uit twee nutsbedrijven (energie/gas en water) en een gemeente. de (gevalideerde) input werd 
verwerkt in het inventarisatierapport Vol vertrouwen vooruit. dit rapport vormde aanleiding voor 
het onderzoek ‘Kwaliteitsverhoging integrale afstemming in de ondergrond’. onderstaand doel 
werd geformuleerd:

Het doel van dit project is te komen tot een groeimodel voor integrale samenwerking, waarin diverse 
stadia van volwassenheid staan benoemd, waarbij wordt aangegeven welke instrumenten er zijn (en 
moeten komen) om een volgend stadium van volwassenheid in samenwerking te bereiken.

Alle interviews en praktijkervaringen uit ‘Vol vertrouwen vooruit’ over de totstandkoming, het 
functioneren en de resultaten van samenwerkingsvormen, zijn meegenomen in de ontwikkeling van 
het groeimodel (stimuleringsmodel) voor samenwerking. de praktijkervaringen vormden de basis van 
de verdiepingsslag die we met dit onderzoekstraject maken. de deelnemers aan de inventarisatie zijn 
ook hierbij betrokken. Zie de BIJLAGE A voor een overzicht van de geïnterviewde afstemmingsvormen en 
betrokken personen. 

Bij ieder persoon is een diepte-interview afgenomen door sjoerd Loeffen of Alice Vogel. de interviews 
zijn opgenomen en uitgewerkt. de woordwolk in geeft een samenvatting op trefwoordniveau. 

Naast het ophalen van de ervaringen uit de praktijk, vond in deze fase bureauonderzoek plaats naar 
bestaande (wetenschappelijke) onderzoeken gericht op succesvol samenwerken bij verschillende 
belangen. uit de verzamelde informatie genereerde het projectteam een veralgemeniseerd overzicht 
met knelpunten inclusief de oorzaken en de succesvolle oplossingen of instrumenten waarmee de 
knelpunten voorkomen kunnen worden. 

Voortraject: informatie verzamelen

Basisstructuur bepalen

Vragenlijst opstellen

Model programmeren

Bibliotheek 
inrichten

Figuur 1 / SDFASDF
Figuur 2 / asdf

Figuur 2.1 / Globale projectopbouw.

https://www.cob.nl/document/vol-vertrouwen-vooruit/
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2.2 Basisstructuur bepalen
Q1 en Q2 2022 stonden in het teken van het verzamelen en vertalen van de eerste onderdelen van 
het stimuleringsmodel voor samenwerking. Het projectteam richtte zich op het ontwikkelen van een 
Excel-werkbestand, waarin de verschillende stadia van samenwerken zijn gedefinieerd en bijbehorende 
kenmerken zijn bepaald. deze stadia zijn bepaald door uit succesvolle samenwerkingen (zie PARAGRAAF 2.1) 
de overeenkomstige patronen en kenmerken te onderzoeken. 

In deze fase is doctoraal onderzoeker organisatiewetenschap Evelijn Martinius (Vrije universiteit 
Amsterdam) aan het team toegevoegd ten behoeve van de onderbouwing van het model, zie BIJLAGE B.

2.3 Vragenlijst opstellen
Aan de hand van de basisstructuur is een vragenlijst ontwikkeld waarmee de volwassenheid van 
samenwerking kan worden bepaald, zie FIGUUR 2.3. door het beantwoorden van (nu 27) vragen en 
stellingen krijgt de gebruiker inzicht in de kenmerken van zijn/haar samenwerkingsverband.

In deze vragenlijst zijn benoemd: 

• Waarom we samenwerken: belang, afhankelijkheid, ambitie. 

• Hoe we samenwerken: relatie, organisatie, proces. 

• Wat samenwerken oplevert: waarde, resultaat, leren. 

Het projectteam heeft relevante adviezen opgesteld, toegespitst op de kenmerken van een samen-
werkingsverband. daarnaast is landelijk uitgevraagd welke tools en templates uit de praktijk online 
gedeeld mogen worden met geïnteresseerden. Hier wordt in de adviezen naar verwezen. 

2.4 Model programmeren
Vervolgens is de mate van volwassenheid meetbaar en visueel gemaakt via Excel. Hiermee hebben 
we veel inhoudelijke feedback kunnen ophalen vanuit personen die deelnemen aan samenwerkingen 

Figuur 2.2 / Samenvatting diepte-interviews op trefwoordniveau.



HoofdstuK 2 - Aanpak

Pagina 7 van 26

in verschillende stadia. direct na het invullen van de vragenlijst, ontvangen de personen relevante 
adviezen over het stadium waarin zij zich bevinden en de ontwikkelkansen. deze wordt visueel 
gemaakt via een radardiagram, oftewel: een ‘foto van uw samenwerking’, zie FIGUUR 2.4. 

daarnaast is in deze stap gewerkt aan het online ontsluiten van de bibliotheek, zie FIGUUR 2.5. deze 
bibliotheek zal regelmatig worden aangevuld met producten. denk hierbij aan templates en voorbeeld-
documenten, maar ook aan een toelichting op de verschillende fases van samenwerking in het 
fasemodel, en bijvoorbeeld het spel ‘botsende belangen’ (zie BIJLAGE C) dat door een samenwerkings-
verband gespeeld kan worden om bij een ondergrondse opgave verder te leren kijken dan het eigen 
belang. In een volgende fase wil het projectteam zich richten op verbetering van deze bibliotheek door 
middel van het aanvullen en uniformeren van de diverse producten. 

In deze fase heeft het projectteam ook de nieuwe naam samenwerkwijzer gekozen voor het stimu-
leringsmodel voor samenwerken met als doel het model op de juiste manier onder de aandacht te 
brengen bij de brede doelgroep. ook is een communicatieplan opgesteld, waarin we – door optimaal 
gebruik te maken van de kanalen van onze partners (en andere relevante netwerkorganisaties) – op 
een efficiënte manier zoveel mogelijk aandacht genereren voor de samenwerkwijzer. 

door het model door vele partijen, in verschillende stadia van volwassenheid, uitgebreid te laten 
reviewen, en hun feedback mee te nemen in de aangescherpte vragen/stellingen en adviezen, wordt 
de samenwerkwijzer een katalysator voor samenwerken.

Figuur 2.3 / Impressie van de vragenlijst in Excel.
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Figuur 2.5 / Opzet van de bibliotheek in Share-
Point met enkele voorbeelden van 'producten' 
die in de bibliotheek zijn opgenomen.

Figuur 2.4 / De ingevulde antwoorden worden omgerekend naar een score per aspect en vervolgens gevisualiseerd in 
een radardiagram. Zo is in een oogopslag zichtbaar op welke aspecten de samenwerking nog kan doorgroeien.
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3 Overzicht deliverables 3
Onderdeel Resultaat

Informatievoorziening (interviews, 
bureauonderzoek)

1. uitgewerkte en gevalideerde interviews

2. totaaloverzicht interviews in vergelijkingsmatrix. 

3. Rapportage uitkomsten interviews.

(reeds afgerond in 2021, vóór onderzoeksproject)

Basisstructuur volwassenheidsmodel 
integraal programmeren.

Model om de stadia van ontwikkeling (van een 
samenwerkingsvorm) op verschillende aspecten te kunnen 
presenteren.

1. definitie van stadia.

2. Kenmerken per stadium definiëren.

3. Aanhaken wetenschapper(s) t.b.v. onderbouwing v/h model.

Vragenlijst volwassenheidsmodel integraal 
programmeren

Maakt het mogelijk om door het stellen van 
vragen de mate van volwassenheid meetbaar 
te maken en te visualiseren.

standaard vragenlijst die afhankelijk van stadium en score 
leidt tot gerichte adviezen om verder te kunnen groeien in de 
samenwerking.

Groeiboek afstemmingsvormen 

Onderdeel van volwassenheidsmodel en 
bedoeld als bibliotheek.

Verzameling adviezen en producten die kunnen worden ingezet 
om te groeien in de samenwerking / afstemmingsvorm.

o.b.v  score op volwassenheid worden een of meerdere adviezen 
en ‘leessuggesties’ verstrekt voor doorontwikkeling.

Wetenschappelijke toets 

Onderbouwing van het model.

Afhankelijk van de toets volgt:

• Validatie van het model

• Noodzakelijke aanpassingen

• Advies voor doorontwikkeling van het model

Het doel van het model is om startende én bestaande afstemmings- en samenwerkingsvormen 
(tussen gemeenten en netbeheerders, en in tweede aanleg ook waterschappen, provincies, woon-
corporaties, bouwers en beheerders van vastgoed) te helpen om gericht de volgende stappen te zetten 
in de (door)ontwikkeling van hun samenwerking en daarmee een katalysator te zijn voor het integraal 
programmeren. Het uiteindelijke doel: een routekaart of handleiding bieden, aangevuld met een 
bibliotheek met prototypen van bestaande oplossingen en instrumenten. 

Alle onderdelen van de samenwerkwijzer zijn in 2022 opgeleverd. Gedurende het traject is er op basis 
van voortschrijdend inzicht voor gekozen om het model niet zozeer met een wetenschappelijke toets 
te valideren (zoals genoemd als deliverable in de tabel hierboven), maar te toetsen bij bestaande 
ervaren samenwerkingsverbanden. Het accent van de wetenschap is hiermee anders komen te liggen. 
Het wetenschappelijke artikel kan het model uiteraard wel een belangrijke boost geven.

om een breed publiek te bereiken, wordt een digitale omgeving ingericht: www.desamenwerkwijzer.nl. Alle 
deliverables komen hier samen in één samenhangend geheel, versie 2.0. de lancering voor deze online tool 
staat gepland op 14 februari 2023; de volgende Kennisarenadag kabels en leidingen. 

de website www.desamenwerkwijzer.nl wordt één heldere plek waar alle communicatie naar zal 
verwijzen. In aanloop naar de lancering bereiden we diverse communicatie voor (via LinkedIn, 
partnerwebsites, relevante vakbladen, etc.) om het publiek op de tool te attenderen.

https://www.desamenwerkwijzer.nl
https://www.desamenwerkwijzer.nl


Pagina 10 van 26

HoofdstuK 4 - Adviezen voor doorontwikkeling Figuur 3 / asdfasdf
Figuur 4 / dfgdfg

4 Adviezen voor doorontwikkeling 4
• Het huidige model (versie 1.0) ontsluiten middels een een openbaar toegankelijke digitale omgeving 

(versie 2.0). dit advies wordt al uitgevoerd. 

• Het komen tot meer uniforme en ‘best practices’ voor de bibliotheek; momenteel is het een 
verzameling van nuttige documenten, daarin willen we een slag maken richting uniformiteit.

• Het komen tot een blauwdruk voor een optimaal afstemmingsproces / proces van integraal 
programmeren.

• Partijen ondersteunen die informatie willen delen vanuit verschillende systemen, dit mogelijk 
maken middels standaard berichtenuitwisseling
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Bijlage A Geïnterviewde en betrokken partijen A
Gemeente Partijen Personen

Amsterdam • Gemeente

• Liander

• Waternet

• Hans schneider (Liander, adviseur energietransitie)

• Maarten Claassen (Waternet en gemeente, aanjager traject 
Koppelkansen)

den Haag • Gemeente

• stedin

• dunea

• dennis van tilburg (stedin, coördinator langetermijnplanningen)

• Mark Janssen Lok (dunea, strategisch manager)

• steven Jeane Chan (gemeente, programmering afdeling riolering)

• Gerard stam (stedin, accountmanager gemeenten)

• frank de Nijs van Eijk (dunea, praktisch tactisch beheer)

• Alex schipperheijn (gemeente, adviseur ondergrond stadsbeheer)

• Eelco de Vink (stedin, gebiedsregisseur)

Groningen • Gemeente

• Enexis

• Waterbedrijf Groningen

• Gerald Bouman (gemeente, coördinator groot onderhoud 
stadsbeheer)

• Harry sissingh (gemeente, teamleider stadsbeheer)

• Bouke Nauta (Enexis, middellangetermijnplanner)

• Henk schimmel (Enexis, energietransitie/ strategisch 
langetermijnplanning)

• René Nelissen (Adviesbureau orka, aanjager voor de 
samenwerking)

• sander Klok (Waterbedrijf Groningen, gebiedsverantwoordelijk 
gemeente Groningen)

Leiden • Gemeente

• Liander

• dunea

• Mark Janssen Lok (dunea, strategisch omgevingsmanager)

• Edwin den ouden (Liander, portfoliomanager)

• Rob Roelfs (Liander, pperationeel assetmanager)

• Narin toguc (dunea, assetengineer)

• Jos van Wersch (gemeente, regisseur bodem en ondergrond)

Rotterdam • Gemeente

• stedin

• Evides

• derk-Jan Raven (gemeente Rotterdam, covenantmanager)

• Bart Wijnen (stedin, convenantmanager)

• Roy van der Knaap (Evides, convenantmanager)

tilburg • Gemeente

• Enexis

• Brabant Water

• sander van der Heijden (gemeente, procesregisseur openbare 
ruimte)

• Lianne dreef-Ritmeijer (Enexis, partner energietransitie)

• John ottevanger (Brabant Water, omgevingsmanager)

Zeeland • Gemeenten

• Provincie

• Enduris

• Evides

• Henri van de Zande (Evides, samenwerkingscoördinator)

• Roger Brouwers (Enduris, manager klant en markt)

Zoetermeer • Gemeente

• stedin

• dunea

• Aline Arends (stedin, manager projecten)

• Chantal Lemmert (gemeente, strategisch adviseur en jurist)

• Martin Matthijsse (dunea, divisiemanager)

• Albert slingerland (gemeente, stadsbeheer) 

• Arthur Verhaar (gemeente, clustermanager)
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Bijlage B Wetenschappelijke onderbouwing A
doctoraal onderzoeker organisatiewetenschap Evelijn Martinius (Vrije universiteit Amsterdam) 
heeft de ontwikkeling van de samenwerkwijzer ondersteund vanuit wetenschappelijk perspectief. 
Zo is mede op basis van wetenschappelijke literatuur rondom integraal ontwerpen met de stedelijke 
ondergrond ervoor gekozen om 'integraal' zo breed mogelijk vorm te geven. de stadia van het model 
komen in beginsel overeen met die in een projectcyclus, maar wijken af waar het programmatisch 
samenwerken begint. op deze manier geeft het praktijkmodel invulling aan de doorontwikkeling van 
de projectcyclus, richting een wetenschappelijk model van integraal programmatisch samenwerken.

Het ontwikkelde praktijkmodel komt overeen met de huidige modellen in projectmanagementliteratuur. 
Het aanvankelijke lineaire karakter is echter aangepast richting een iteratief en circulair karakter. deze 
aanpassing wordt toegelicht en onderbouwing in het artikel Integrale samenwerking in ondergrondse 
infrastructuurprojecten: een kijkje in de praktijk dat hieronder integraal is overgenomen.

 

Artikel Stimuleringsmodel – samenwerkwijzer  

Integrale samenwerking in ondergrondse 
infrastructuurprojecten:  
een kijkje in de praktijk 
 

Auteurs  

E. Martinius, S. Loeffen, R. Ephraim, H. van de Zande, L. van der Hoeven, A. Vogel 

 

1. Inleiding  
Synoniem voor het woord integraal is ook wel ‘volledig’, ‘allesomvattend’, of ‘helemaal’. In de literatuur 

die we net benoemden (Admiraal & Cornaro, 2016; 2021; Hooimeijer & Maring 2018; Hooimeijer & 

Tummers, 2016; Norrman et al., 2016; Sterling et al., 2010; Von der Tann et al., 2018) is de aanname dat 

het probleem met veel ondergrondse infrastructuurprojecten ligt bij een gebrek aan afstemming en 

samenwerking: door het loskoppelen van boven- en ondergrond in de planning en programmering missen 

stedenbouwkundigen de ruimtelijke claims op deze beide assen in kaart te brengen. Hetzelfde zien we 

ook gebeuren in de betekenis van het woord integraal, wanneer er in de sector wordt geroepen om 

integrale samenwerking. Vanuit dit veelal technische perspectief op integrale samenwerking ligt de 

nadruk op het bij elkaar brengen van verschillende disciplines en expertises. Dit is ook logisch: wanneer er 

zoveel belangen bij elkaar moeten komen, in een schaars stuk grond onder de stad, dan is afstemming 

niet alleen ‘mooi meegenomen’ maar noodzakelijk.   

 Het integrerende principe in deze samenwerkingen blijft echter nog onderbelicht. De aanname 

lijkt te zijn dat ‘samen’ altijd ‘beter’ is. Maar hoe komt afstemming tot stand? Wat zijn de 

randvoorwaarden voor samenwerking tussen partijen van verschillende partijen?  

 

2. Integraal samenwerken in de wetenschappelijke literatuur  
Het slagen van de energietransitie, het realiseren van klimaat adaptieve steden, en het beheersbaar 

maken van renovatietrajecten van ondergrondse infrastructuur vereist dat steden hun bovengrond en 

ondergrond samen vormgeven, in hun planning en programmering  (Admiraal & Cornaro, 2016; 2021; 

Hooimeijer & Maring 2018; Hooimeijer & Tummers, 2016; Norrman et al., 2016; Sterling et al., 2010; Von 

der Tann et al., 2018). Momenteel wordt er nog te weinig gebruik gemaakt van het potentieel van de 

stedelijke ondergrond; er wordt nauwelijks bewust vorm gegeven aan de grond onder steden (Admiraal 
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&Cornaro, 2016). ,,Wanneer we kijken naar de ondergrond voor energie opwekken en opslaan 

bijvoorbeeld hebben we kennis nodig van de manieren waarop menselijk handelen ingrijpt in de lokale 

ecosystemen zonder dat dit stedelijk leven bovengronds beschadigd”, schrijven Admiraal & Cornaro (2020 

pagina 225). Klimaat adaptieve steden zijn afhankelijk van ondergrondse waterafvoer, en van de 

capaciteiten van gezonde bodems om warmte op te slaan (Von der Tann et al., 2018). Wetenschap 

beschouwt de ondergrond als een ‘asset’ voor duurzame stedelijke ontwikkeling (Sterling et al., 2010; 

Hooimeijer & Maring, 2018). Het integreren van belangen voor ‘people, planet, profit and process’ is dan 

ook essentieel voor stedelijke ontwikkelaars, zo beargumenteren Hooimeijer & Tummers (2016). Zonder 

het afstemmen van belangen die nu nog vooral individueel worden beslecht zullen we het potentieel van 

de ondergrond niet volledig kunnen benutten.  

Betere afstemming en samenwerking moet de oplossing zijn voor het probleem wat ontstaat 

doordat partijen die uiteindelijk van elkaar afhankelijk zijn zich veelal onafhankelijk van elkaar gedragen 

en beslissingen nemen. Net als in de wetenschap luidt in de sector een roep op zogenoemde ‘integrale’ 

samenwerking. Samenwerkingen tussen netbeheerders en beheerders van de openbare ruimte worden 

gezien als cruciaal voor een slimme uitvoering. In projecten wordt traditioneel gezien vaak per discipline 

gewerkt: de aanleg of renovatie van elektriciteitskabels, gasleidingen of internetaansluitingen gaat één 

voor één.  

Hoewel deze oplossingsrichting logisch aansluit bij de probleemconstatering blijft de vraag hoe dit 

werkbaar gemaakt wordt in de praktijk. In de praktijk zien we dat ‘integrale samenwerking’ dan wel mag 

verwijzen naar het samennemen van verschillende disciplines, het ontbreekt partijen nog vaak aan een 

gemeenschappelijke taal om zo’n samenwerking vorm te geven. Partijen zien het op zich best zitten: niet 

één voor één aanleggen of renoveren, maar zoveel mogelijk de aanleg en renovatie van utiliteits- en 

telecomnetwerken gezamenlijk aanbesteden en uitvoeren. Samenwerking wordt echter niet alleen gezien 

als een oplossing, sommigen ervaren het ook als een probleem. Immers: hoe meer mensen aan tafel, die 

allemaal wat vinden, hoe lastiger het kan zijn. De ervaringen uit het verleden leren vaak dat 

netbeheerders en gemeente ambtenaren niet dezelfde taal spreken. Samen optrekken in de stedelijke 

ondergrond kan gemakkelijk verzanden in torenhoge ambities, maar weten waar te beginnen is dan niet 

meer zo eenvoudig.  

De vraag die centraal staat in dit artikel is: hoe ontwikkelen coördinatoren en beheerders een 

integrale samenwerking tussen partners met een belang in de stedelijke ondergrond? In dit stuk 

bespreken we de ervaringen van beheerders en coördinatoren op het gebied van integraal samenwerken 

in ondergrondse infrastructuurprojecten. Aan het woord komen netbeheerders en beheerders van de 

openbare ruimte. Via de interviews met hen destilleren we een aantal stadia van samenwerkingsvormen.  
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3. Methode  
Dit onderzoek richt zich op samenwerkingsverbanden tussen beheerders en coördinators van 

ondergrondse infrastructuur. Deze samenwerkingsverbanden vormen zich op lokaal niveau: met 

uitzondering van de casus uit Zeeland richten we ons op samenwerkingsverbanden die gevormd zijn 

tussen één gemeente, netbeheerder(-s) en drinkwaterbedrijven. De machtsverhoudingen tussen deze 

partijen verschillen, ondanks dat gemeentes op papier hetzelfde mandaat hebben. In de praktijk zien we 

dat gemeentes op verschillende manieren invulling geven aan hun mandaat. De bevoegdheid van 

gemeentes om hun eigen verlegregelingen of nadeelcompensaties samen te stellen heeft erin 

geresulteerd dat netbeheerders per gemeente afspraken maken over de compensatie die zij krijgen 

wanneer kabels en leidingen verlegd moeten worden als gevolg van een gemeentelijke opdracht. 

Netbeheerders en drinkwaterbedrijven moeten zich op hun beurt voegen naar de algemene verordening 

ondergrondse infrastructuur (AVOI). De inhoud van deze verordeningen verschillen per gemeente. Het 

uitgangspunt van de verordening maakt dat netbeheerders of drinkwater bedrijven een vergunning 

moeten aanvragen voor ze de grond kunnen opengraven om bijvoorbeeld herstelwerkzaamheden uit te 

voeren, of nieuwe netwerken aan te leggen. In de samenwerkingsverbanden die we hebben geselecteerd 

hebben sommigen een samenwerkingsconvenant opgesteld, en anderen zijn hier nog mee bezig.   

 Telecompartijen zijn nog geen onderdeel van de samenwerkingsverbanden die we meenemen in 

dit onderzoek. Vanwege de Telecomwet hebben zij sowieso een uitzonderingspositie ten opzichte van 

netbeheerders of drinkwaterbedrijven. Bovendien liggen hun kabels dichter aan het oppervlak. Dit 

betekent dat wanneer er aan dieper gelegen kabels of leidingen moet worden, zij altijd op de hoogte 

worden gesteld van deze activiteiten. Deze melding komt binnen via de KLIC, een verplichting van de 

aannemer die de opdracht aanneemt om in de openbare ruimte te gaan graven. Op het moment dat zij 

hun werkzaamheden aanmelden krijgen alle organisaties die ‘assets’ hebben liggen in de ondergrond een 

melding en de gelegenheid te reageren. Dit maakt dat in de uitvoeringsstadia telecombedrijven relatief 

makkelijk kunnen aanhaken bij renovatiewerk.  

De empirische basis voor dit artikel komt voort uit 8 focusgroepen. De focusgroepen zijn gehouden 

in het najaar van 2021, als onderdeel van het project ‘de Samenwerkwijzer’ van het Centrum voor 

Ondergronds Bouwen en stichting Mijnaansluiting. Bij elke focusgroep werd een samenwerkingsinitiatief 

uit een specifieke regio gevraagd naar hun samenwerkingsverband. In die zin baseert dit artikel zich op 

een ‘positieve case’ selectie; in alle gevallen werden samenwerkingsverbanden geselecteerd waarbij 

minimaal twee verschillende belangen vertegenwoordigd werden: het publieke, en publiek-privaat. 

Aanwezig waren twee interviewers, die het gesprek voorzaten en een gestructureerde vragenlijst afliepen 
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(zie bijlage 1). Respondenten waren werkzaam in de functie van beheerder van ondergrondse 

infrastructuur, beleidsmedewerker met ondergrondse infrastructuur in hun portefeuille, 

samenwerkingscoördinator, of project manager bij een netbeheerder of drinkwaterbedrijf. Voor de 

analyse hebben we de interviews gecodeerd. Tijdens de analyse hebben we de onderzoeksresultaten 

besproken met een aantal van de respondenten van de individuele focusgroepen, om zo met hen te 

kunnen nuanceren en aanscherpen wat onze bevindingen waren.  

4. Toetsing praktijkmodel aan wetenschappelijke conceptualisering van 

integraliteit 
,,Integraal is een woord waar je hele wat definities op zet. Dat kom 

je misschien ook nog wel tegen als je gaat interviewen. Sommigen 

vinden integraal al het slaan van een nietje tussen twee pagina’s 

van een document. Of dat ze de buurman kennen van een ander 

bedrijf. Of ik heb afstemming met mijn baas. Maar de werkelijkheid 

is dat integraal nog een onontgonnen gebied is. Zonder serieuze 

tooling die daarbij hoort, en zonder sturing.” 

       Quote coördinator gemeente, focusgroep 

In deze quote geeft een coördinator van de gemeente aan wat het spanningsveld is waar integrale 

samenwerking vaak vastloopt: spraakverwarring. Ook in de praktijk betekent het woord integraliteit voor 

verschillende mensen verschillende dingen. Nu is het niet zo dat we in dit artikel ‘de echte’ definitie van 

integraal samenwerking zoeken. Wat we willen weten is hoe ondanks spraakverwarringen er toch wordt 

samengewerkt – tussen meerdere bedrijven, over de grenzen van organisaties heen. In deze quote geeft 

de coördinator gekscherend aan dat integraliteit naar zijn idee soms te weinig bescheiden wordt 

opgepakt. Het wordt een onontgonnen gebied is. Een gebied waar bovendien “serieuze” handleidingen 

afwezig zijn: er zijn geen instrumenten, en er is geen sturing.  

 De paradox is dat deze uitspraak gedaan wordt in een focusgroep met een één van de 

zogenaamde ‘koplopergemeentes’. Deze gemeentes zijn zo genoemd door sectorgroepen zoals het 

Centrum voor Ondergronds Bouwen. Zij identificeerden een aantal gemeentes waarbij gemeente, 

netbeheerder en aannemer samenwerken in de voorbereiding en uitvoering van ondergrondse 

infrastructuurprojecten. De paradox is dus dat deze gemeentes ervaring hebben met wat we ook wel 

noemen ‘integraal samenwerken’. Maar tegelijkertijd vinden zij zelf, en zo is wel vaker gehoord in de 

sector, dat het beter kan. Als we dit concrete voorbeeld loslaten noemen partijen bijvoorbeeld nog 
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genoeg verbeterpunten. Ze willen hun samenwerking uitbreiden, zodat het type partners met wie ze 

afstemmen ‘completer’ is.  

 De paradox wordt gevoed doordat het aantal stakeholders in de ondergrond in potentie rijk en 

wijd is. Het aantal partners kan worden uitgebreid naar drinkwaterbedrijven, bodemexperts, 

waterschappen, private ontwikkelaars en infrastructuurbedrijven. De omvang van de stakeholders die een 

belang hebben in de stedelijke ondergrond is groot en divers. Ze hebben bovendien allemaal een ander 

belang. Het publieke belang, waarin zij zich zouden kunnen verenigen, is vaak nog niet of te weinig 

specifiek. Dus hoe bepalen beheerders en coördinatoren in de praktijk de reikwijdte van hun 

samenwerkingspartners?  

   

,,Iedere professional doet naar eer en geweten zo integraal 

mogelijk. Maar het is niet altijd gemakkelijk. En vaak ook niet altijd 

mogelijk om het buiten je kokertje integraal te doen. Dus daarin zie 

je ook dat projecten hun bordje schoon vegen, om wel tot een 

resultaat te komen. Binnen gemeentes, binnen [netbeheerders], 

binnen [drinkwaterbedrijven]. Niemand is heiliger dan een ander. 

Productie kunnen halen, is standaardisatie. En dan kom je met ‘ja 

nee maar wij zijn heel bijzonder, we moeten naar een hele 

innovatieve werkwijze’. Dan zeggen zij ook – ja dat kan niet.” 

       Quote coördinator gemeente, focusgroep 

In deze quote komt naar voren hoe belangrijk de persoonlijke titel wordt gevonden. ‘Op eer en geweten’ 

verwijst bovendien naar de moraal die bepaalt: integraal samenwerken kan wellicht niet altijd volgens 

een ideaaltype, maar als het niet kan zoals het moet – dan moet het in ieder geval zoals het kan. Er heerst 

een gedeelde opvatting onder de deelnemers in onze focusgroepen dat het pionieren een beetje in de 

aard van de samenwerkingscoördinator of beheerder moet zitten. Het is aan individuen met de 

bereidwilligheid om de samenwerking op te pakken en door te ontwikkelen, er zijn veelal geen externe 

prikkels. Behalve een incident is er binnen de eigen organisatie vaak eerder aanvankelijke scepsis. Dit is 

waar de zinsnede ‘buiten je kokertje’ naar verwijst. Projecten ‘vegen hun bordje schoon’, oftewel: op 

projectniveau hebben management en andere verantwoordelijkheden meer baat bij het opleveren van 

het project dan het uitbreiden van hun samenwerkingspartners – dat zou immers het afstemmen nog wel 

eens veel moeilijker kunnen maken. De professionals voelen dat integraal samenwerken iets is wat 

momenteel vooral afhankelijk is van personen en overtuigingen.   
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 Klopt het dat professionals hun samenwerkingsverbanden evalueren langs een beleefde norm 

die voorschrijft dat integraal samenwerken eigenlijk altijd ‘breder’ kan? Zo’n beleving zou kunnen 

voortkomen uit gesprekken zoals we die ook in de wetenschappelijke literatuur zien. Wetende hoeveel 

belangen er daadwerkelijk samenkomen in de ondergrond vertaalt zich kennelijk naar een beleving dat 

samenwerking tussen twee of drie verschillende organisaties niet goed genoeg is, of ‘slechts het beging’. 

,,We zijn voor het eerst gestart zijn met de afstemming [tussen netbeheerder en drinkwaterbedrijven] voor 

komend jaar, maar dit betekent niet dat die projecten niet al een keer langs zijn gekomen(…)maar nu 

pakken we dat serieus op.” Deze uitspraak uit een focusgroep laat zien dat de professionals zich binnen de 

samenwerkingsverbanden ook bewust zijn van de heersende opvatting dat integrale afstemming met een 

bepaalde intentie moet worden aan gegaan. Wat dat precies is, dat is niet helemaal helder. Maar eigenlijk 

was dit de enige enigszins strenge zelfevaluatie die leden van de samenwerkingsverbanden lieten blijken. 

Wat we voornamelijk tegenkwamen was veel begrip en waardering voor het proces, wat inderdaad 

breder kan, maar waarin professionals zich ook bewust zijn van het belang om te doseren.   

 Met de kennis dat de potentiële groep samenwerkingspartners bijzonder breed ligt, hoe krijgt 

dan vorm wie er deelneemt aan het samenwerkingsverband? Met veel humor en enige zelfspot 

reflecteert een ambtenaar van een gemeente: ,,Als je naar het integrale gaat dan kom je een ander 

syndroom tegen dat heet AHMA – syndroom. Alles heeft met alles te maken. Dat is ook eentje waar je in 

kan verzanden als het over integraal hebt. Dus daarin zal je ook scherp moeten zijn van wat ga ik dan wel 

en wat ga ik dan niet oppakken. Dus daar zal je ook scherp in moeten zijn van wat is het dan wel en wat 

niet, wat is de scope?” Het vaststellen van ‘de scope’ is in dit geval een manier van verwoorden dat 

samenwerkingsverbanden toch vaak een bepaalde doelstelling met elkaar hebben geformuleerd. De 

samenwerking is erop gericht iets te bereiken, en om dat doel te bereiken zijn bepaalde dwarsverbanden 

nodig. Er worden dus geen ‘random’ verbanden aangegaan, in die zien zou je ‘integrale samenwerking’ 

eigenlijk ‘selectieve samenwerking’ kunnen noemen.  

 Ook verbanden die in de toekomst heel logisch lijken en misschien zelfs onmisbaar, worden 

niet direct al gelegd. ,,Ik zou het voorlopig mijmeren willen noemen” zegt een gemeentelijk coördinator. 

,,Ik denk dat we ernaar toegroeien in de toekomst. (…) laten we het vooral houden bij naar elkaar 

toegroeien, en niet als een soort dwangneurose naar elkaar toe willen komen”. We komen in onze 

focusgroepen veel tegen dat professionals hun samenwerkingsverbanden relatief klein houden: er zijn 

meestal vier tot acht mensen aangesloten, van drie tot vier verschillende organisaties. Met uitzondering 

van het samenwerkingsverband in Zeeland, wat bestaat uit kleinere gemeentes, netbeheerders en 

drinkwaterbedrijven. Belangrijk is dat in dit verband de samenstelling overigens ook ‘klein begon’, en toen 
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er projecten werden opgeleverd en een interne logica ontstond waardoor men ‘dezelfde taal ging 

spreken’ trok de samenwerkingscoördinator er meer beheerders uit Zeeuwse gemeentes bij. 

 

4.1. Leren 
Samenwerkingen doorlopen verschillende fases. Je zou ze kunnen opdelen in een verkennend en 

operationeel stadium. Soms is er ook een evaluatiefase aan toegevoegd, maar in de focusgroepen die wij 

deden vond dit vooral informeel plaats. Samenwerkingen in projectvormen kunnen na oplevering in 

theorie weer uit elkaar vallen, maar in de praktijk zien we dat professionals meerdere projecten met 

elkaar doen tijdens hun loopbaan. De doorlooptijd van een ondergronds infrastructuurproject ligt tussen 

de 0-4 jaar. Gedreven om hun werk goed te doen zullen professionals toepassen wat ze in de praktijk 

hebben geleerd van vorige ervaringen. Op individueel niveau ligt er dus een belang voor professionals om 

te willen verbeteren: ze zullen elkaar in hun werk vaker tegenkomen, en zijn van elkaar afhankelijk voor 

de prestatie die ze kunnen afleveren.  

 Hoe krijgt leren vorm? Uit onze analyse komt allereerst de kracht van herhaling duidelijk naar 

voren. We noemen dat in dit artikel ‘itereren’: het meerdere keren doorlopen van dezelfde fase(s) in een 

project. Uit de analyse blijkt bovendien dat mensen vrij zelden aangeven dat ze niets leren van dezelfde 

fases meerdere keren doorlopen. Er heerst misschien onterecht een associatie bij herhaling dat dit 

onnodig is of kostbare tijd verspild. In de volgende sectie gaan we verder in op hoe itereren en leren 

elkaar lijken te versterken. Wat ook opvalt is dat de leerpunten voor elke samenwerking anders zijn. Door 

stevig te abstraheren kunnen we welk een aantal patronen zien: leerpunten op het gebied van 

verantwoordelijkheid, mandaat, escalatievermogen, en informatiedelen komen vrijwel in elk 

samenwerkingsverband terug. Een ander belangrijk ‘leerpunt’ is wat subtieler, en gaat er vooral over 

beter de taal van de partners te leren verstaan en het vertrouwen wat moet groeien. We beschouwen dit 

meer als een teken dat een samenwerkingsverband een interne logica ontwikkelt. Hierin worden 

bepaalde afspraken of activiteiten op een gegeven moment gemeengoed, het wordt ‘normaal’. Dat geldt 

nog niet voor het implementeren van leerpunten.  

 Een belangrijke kanttekening is overigens dat niet alle leerpunten gelijk kunnen worden 

omgevormd tot concreet ook echt anders gaan samenwerken. Dit kan tot stagnatie leiden, of 

vermoeidheid in een samenwerking brengen. Steeds loopt men tegen dezelfde problemen aan, en hoe 

minder de ervaring leert dat er wat aan te doen valt – hoe meer ook de bereidwilligheid afneemt. Dat is 

begrijpelijk. Zoals we al aangaven is samenwerking met andere partners buiten de eigen organisatie nog 

(te) vaak een ‘nice to have’. Dit stimuleert niet om verbeterpunten formeel te maken, vaak leeft de 

ambitie onder een groepje gelijkgestemden. De kunst van het samenwerken lijkt dan ook om het juiste 
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moment af te wachten om de leerpunten in de praktijk te brengen. Een deelnemer namens een 

drinkwaterbedrijf verwoord het als volgt: ,,Ik zou het best mooi vinden als we de projectleiders van 

gemeentes hierbij kunnen betrekken. Maar dat is de volgende stap. Dat zit nu in de ideeënfase.” Hier komt 

eigenlijk alles samen wat we eerder aangaven: de persoonlijke ambitie wordt benoemd als drijfkracht 

achter het willen uitbreiden van de samenwerking. Dit zou de samenwerking meer integraal maken. 

Tegelijkertijd heeft het juiste moment zich nog niet aangedaan: de volgende stap moet nog gezet worden. 

Om deze stap vorm te geven zitten de partners nu nog ideeën met elkaar uit te wisselen.  

4.2. De kracht van structuur en herhaling 
We zoomen nu in op itereren. Zoals aangegeven schuilt er in de samenwerkingsverbanden een hoop 

leerpunten. In de beleving van professionals zit er in het itereren over de projectfases een mogelijkheid 

om leerprocessen op gang te brengen. Dat is eigenlijk heel logisch: wie dezelfde route vaker doorloopt, en 

daarbij herkent wat de verschillende onderdelen zijn, begint makkelijker te herkennen wat er op- en langs 

de weg gebeurd. Wie telkens een nieuw pad loopt moet misschien meer moeite doen om te herkennen 

waar zich de mogelijkheden aandienen om lessen van de vorige tocht te implementeren.  

Het lastige is dat elk project zowel nieuwe als bekende elementen in zich heeft. Wat is nou een 

goede balans? Allereerst is het zo dat structuur itereren mogelijk maakt: zonder een formele erkenning 

van verschillende fases is er strikt genomen ook geen iteratie mogelijk. Dat klinkt wellicht als een open 

deur, maar dat is het in de praktijk nog niet. Gemeentes, netbeheerders en drinkwaterbedrijven hebben 

allemaal een eigen ‘ritme’.  De beheerders en coördinatoren werkzaam bij de gemeente volgen een eigen 

cyclus, en zo ook hun vakgenoten bij netbeheerders en drinkwaterbedrijven. Op het moment dat een 

samenwerkingsverband een project aangaat is het de vraag aan wiens tijdslijn leidend is.  

,,Goed programmeren moet je al de drie fases [strategisch, tactisch, operationeel] goed plannen,” 

zo geeft een project manager van een netbeheerder aan. De drie fases die worden genoemd zijn 

overigens niet de enige manier om projecten in te delen. Uit de focusgroepen blijkt dat elke 

samenwerking accenten legt op andere manieren. Als we een samenwerking volgen vanaf de 

voorbereidende fase lijkt het voor de hand liggen dat er wordt gestart met het inrichten van de 

samenwerking. Dat is echter niet altijd de praktijk. In sommige gevallen is het de uitvoering waar 

begonnen wordt met de eerste samenwerkingsverbanden te leggen, bijvoorbeeld tussen gemeente en 

netbeheerder. Zij zoeken dan samen naar uitvoerder voor een renovatietraject. Deze operationele fase 

‘eindigt’ in een opgeleverd project: een gerenoveerd stukje van het netwerk wordt vervolgens 

overgedragen naar de beheerder. Ondanks dat de samenwerking niet is begonnen met een formele 

inrichting, zien we wel dat er tussen deze organisaties op den duur een samenwerkingsconvenant kan 

ontstaan.  
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De kracht van structuur en herhaling wordt vooral ervaren in een bepaalde mate van 

voorspelbaarheid, die ook vertrouwen geeft. Samenwerkingspartners weten ‘wat ze aan elkaar hebben’. 

Door van tevoren afspraken te maken is het ook helder dat ze elkaar verantwoordelijk kunnen houden. In 

sommige gevallen is er ook nagedacht over een mogelijkheid om te kunnen escaleren, als het in de 

samenwerking botst. Dit wordt niet altijd geformaliseerd in de samenwerkingsovereenkomst, maar ook 

deze overeenkomsten gaan verschillende iteraties door. In een gemeente waar ze onlangs een tweede 

versie hebben geschreven van hun overeenkomst werd bovendien het proces van opstellen en 

ondertekenen als belangrijke markeringen ervaren; dit zijn momenten waarop een samenwerking een 

gedeeld succes ervaart. Ook dit versterkt het vertrouwen in elkaar, en in toekomstige projecten.  

 

5. Conclusie  
We begonnen dit stuk met de potentie van de stedelijke ondergrond om veel van de maatschappelijke 

transities te realiseren. Zoals benoemd vraagt het benutten van dit potentieel echter wel om een 

drastische integratie van momenteel nog sterk gescheiden belangen en expertises  (Admiraal & Cornaro, 

2016; 2021; Hooimeijer & Maring 2018; Hooimeijer & Tummers, 2016; Norrman et al., 2016; Sterling et 

al., 2010; Von der Tann et al., 2018). Het woord ‘integratie’ is in die zin enigszins misleidend; het lijkt te 

suggereren dat unieke belangen en expertises moeten opgaan in een groter belang. Terwijl juist de 

onderlinge specificiteit zo essentieel is voor het formuleren van een ontwerp wat robuust genoeg is om 

de verschillende maatschappelijke belangen die een claim leggen op de ondergrond te borgen. In dit 

artikel gingen we op zoek naar hoe integraliteit wordt vorm gegeven in de praktijk. Deze inzichten uit de 

focusgroepen hoe integraal als abstracte, analytische ambitie wordt vertaalt in de praktijk.  Verassend 

genoeg laten deze interviews zien dat integrale samenwerking niet ‘volledig’ maar juist selectief begint: 

vaak is er een specifieke aanleiding tussen partners die ervoor zorgt dat zij hun afhankelijkheid niet meer 

alleen als risico willen ervaren. De stadia die zij vervolgens formeel dan wel informeel formuleren worden 

niet als lineaire, chronologische stappen worden ervaren. In de praktijk blijkt dat netbeheerders en 

beheerders van de openbare ruimte parallel aan hun gebruikelijke instrumentarium een iteratief, circulair 

proces doorlopen. Iteratief omdat het eigenlijk zelden voorkomt dat een fase maar één keer doorlopen 

wordt; vaak zien we dat er doorontwikkelingen komen van bijvoorbeeld de samenwerkingsovereenkomst 

of het convenant dat afgesloten wordt. Circulair omdat we zien dat ervaringen uit de praktijk leiden tot 

leerpunten die professionals meenemen in de volgende projecten die ze met elkaar doen. Dit laat zien 

hoe integrale samenwerkingen in de praktijk niet alleen de populaire definitie van het woord 

tegenspreekt (oftewel: selectief in plaats van ‘volledig’), maar ook hoe deze type samenwerkingen een 

andere management logica vragen: niet alleen lineair en progressief, maar ook circulair en iteratief.  
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BIJLAGE – Gestructureerde vragenlijst 

Samenwerkingsfases onderdelen per fase  
  Wat is positief hieraan? 
Verkenning Welke organisatie was de initiatiefnemer?  
 Wie waren/zijn de beoogde samenwerkingspartners  
 Was er een bepaalde aanleiding?  
 Is er vanuit een bestaande structuur samenwerking gezocht  

 

Was er een duidelijk doel waarvoor samenwerking werd gezocht? 
Hoe komen onderstaande aandachtsgebieden hier in terug? 
* Lange termijn 2-10 jaar planafstemming 
* Gezamenlijk korte termijn afstemming en voorbereiding. Is 
bewonerscommunicatie hier ook onder deel van? 
* Gezamenlijk uitvoeren van werkzaamheden. Hoe krijgt dit vorm? 
In één regie organisatie, in gezamenlijke aanbesteding?  
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Wie (functionarissen binnen de beoogde organisaties) hebben 
elkaar opgezocht in de verkennende fase?  

 
Hoe is geborgd dat er voldoende vertrouwen tussen 
samenwerkende partijen is ontstaan?  

 
Hoe is het draagvlak en betrokkenheid binnen de deelnemende 
organisaties vorm gegeven?  

   
Ontwikkeling Welke stappen zijn gezet om samenwerking vorm te geven?  
 Zijn er samenwerkingsafspraken?  
 Is er een gezamenlijk doel geformuleerd?  

 
Is samenwerking gericht op planafstemming of ook gezamenlijk 
uitvoeren van werkzaamheden  

 
Welke procesafspraken zijn gemaakt om de doorgaande lijn van 
planafstemming tot projectuitvoering te borgen  

 Wie begeleid de ontwikkeling in samenwerken  
data & informatie Hoe worden plannen tussen partijen gedeeld?  
 Wordt er software met proces ondersteuning gebruikt?  
 Wat is de ervaring m.b.t. actualiteit van de plannen  
 Hoe wordt geborgd dat de zelfde taal wordt gesproken?  
   
Formalisatie Is er een besturingsmodel van de samenwerking  
 is een vorm van overeenkomst gesloten  

Successen  Zijn er successen herhaald? welke? Hoe worden successen gemeten  
 Is er een procesverantwoordelijke aangesteld  
   
Doorontwikkeling Wat ziet de samenwerking als kansen?  
 Zijn er initiatieven om kansen verder uit te werken?  
   
Inbedding / gedrag Hoe wordt geborgd dat partners zich aan de afspraken houden?  
   

Kosten 
Zijn er kosten aan de samenwerking verbonden en hoe wordt hier 
tussen de partners mee omgegaan?  
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Bijlage C Serious game Botsende belangen A
Bij het samenwerken in de ondergrond krijgen de betrokken partijen vrijwel altijd te maken met 
botsende belangen: wat voor de ene partij een gunstige oplossing is, is dat voor de andere partij juist 
niet. Maar vaak is er meer mogelijk dan men in eerste instantie denkt. om dat inzicht tastbaarder te 
maken, heeft het projectteam een serious game ontwikkeld: Botsende belangen.

doelstelling van het spel is zoveel mogelijk partijen aan boord zien te krijgen bij het herinrichten van 
een wijk. daarvoor moeten er verschillende belangen samengebracht worden. Iedere deelnemer krijgt 
vooraf instructie over wat zijn of haar belangen zijn.

In de eerste ronde zien de deelnemers een startsituatie/ontwerp. Vervolgens mag elke speler een stem 
uitbrengen: 

• Groen - ze gaan mee in het plan.

• Rood - ze gaan niet mee in het plan.

• Geel - ze hebben onvoldoende informatie om een keuze te maken.

Iedere ronde mag de projectleider van de gemeente een vraag stellen aan minimaal twee andere 
partijen (plenair). daarbij moet in de eerste twee rondes ook de wethouder bevraagd wordt.

Figuur A / asdfasdf
Figuur B / asdf
Figuur C / asdf

Figuur C.1 / Het spel werd onder meer gespeeld op het COB-congres, 20 juni 2022. (Foto: Mijn Aansluiting)
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Stakeholders in de ondergrond trekken steeds vaker gezamenlijk op om individuele ambities 
te kunnen realiseren. Een projectteam vanuit het COB, Stichting Mijn Aansluiting en De 
Bouwcampus heeft een model ontwikkeld dat deze integrale samenwerking stimuleert en 
handvatten geeft voor doorontwikkeling.

samenwerkingen zijn nu vaak nog eilandjes van lokale initiatieven, waardoor dikwijls het 
(samenwerkings)wiel opnieuw wordt uitgevonden. door succesvolle samenwerkingen te 
analyseren en de overeenkomstige patronen en kenmerken te bepalen, zijn verschillende 
stadia van samenwerken gedefinieerd. Aan de hand van deze basisstructuur is een 
vragenlijst ontwikkeld waarmee de volwassenheid van samenwerking kan worden bepaald. 
de status wordt visueel gemaakt via een radardiagram, oftewel: een ‘foto van uw 
samenwerking’.

de samenwerkwijzer geeft gerichte adviezen over ontwikkelkansen. Hierbij worden 
ook voorbeelden gegeven van concrete gereedschappen uit de praktijk. deze zijn 
ook rechtstreeks te vinden in de bibliotheek.

www.desamenwerkwijzer.nl

Stimuleringsmodel 
voor samenwerking

Inzicht in groeimogelijkheden samenwerking 

bij ondergrondse inrichting

https://www.desamenwerkwijzer.nl
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