Slimmer, sneller, beter en goedkoper in de infrabouw
Samen van theorie naar de praktijk met horizontale ketensamenwerking
Een unieke kans om de daad bij het woord te voegen en een gepland project
op excellente en vernieuwende wijze te realiseren.

Wie zijn wij?
De partijen die met u willen samenwerken zijn net als u partner in het netwerk Vernieuwing Bouw. Dit
zijn: Martens Beton, De Hamer, Van Dijk Maasland en Volker Infra (Heijmans). Gefaciliteerd door
Kenniscentrum CPI, Building Changes en Vernieuwing Bouw

Introductie Vernieuwing Bouw
De naam van netwerkorganisatie 'Vernieuwing Bouw' zegt eigenlijk al waarvoor wij staan:
Vernieuwingen doorvoeren in de bouw. Als partners van Vernieuwing Bouw hebben wij de krachten
gebundeld voor het optimaliseren van processen en samenwerking binnen de bouw. Er valt in de
bouw nog veel winst te behalen als het gaat om het efficiënter inrichting van processen. Waar
vandaag de dag de begrippen 'top-down' en 'zelfstandigheid' nog de boventoon voeren in de keten,
maken wij ons hard voor een 'horizontale en integrale samenwerking' tussen opdrachtnemers en
Gemeenten en stakeholders.

De huidige praktijk
De huidige infra praktijk is gebaseerd op een verticale kolom van verspilling waarbij veel zaken pas
worden uitgevoerd nadat de vorige stap is genomen. Het gehele proces kent veel volgtijdelijkheid en
te weinig gelijktijdigheid. Deze reactieve en zelfstandige werkwijze van de partijen binnen de
bouwkolom resulteert in verspilling van tijd, geld, kwaliteit en hinder voor de omgeving. Allemaal
kennen we de voorbeelden van straten die te lang open liggen en in het ergste geval weer open
moeten als ze net dicht zijn. Een enorme overlast tot gevolg voor bewoners, winkelers en alle overige
belanghebbenden.

Onze visie en aanpak
Horizontale integrale ketensamenwerking is gebaseerd op gelijkheid van de deelnemers en
nadrukkelijk georganiseerd. Hierdoor is de horizontale samenwerking tot meer in staat dan de som
van de oorspronkelijke delen. Tegelijkertijd kunnen zelfstandigheid, eigen specialiteit en
verantwoording behouden blijven. Betrokken partijen (leveranciers, aannemers, opdrachtgevers en
steakholders) gaan bij voorkeur zo vroeg mogelijk in het proces op basis van gelijkwaardigheid aan
tafel. Binnen de samenwerking comitteren partijen zich aan de beoogde versnelling en waarde
toevoeging en kan effectief gestuurd worden op financiën, planning, kwaliteit, duurzaamheid en
maatschappelijke doelstellingen zoals bijv. sociale aspecten (o.a. leer-werktrajecten en
omgevingshinder). Transparantie, verantwoordelijkheid nemen en elkaar aanspreken als
projectdoelstelling niet worden gehaald zijn synoniem met horizontale ketensamenwerking.

Resultaat
- Significant kortere doorlooptijd van projecten.
- Minder overlast/omgevingshinder.
- Kosten reductie door efficiënte en integrale proces/project realisatie.
- Meer betrokkenheid tussen partijen, dus meer draagvlak voor projectdoelstellingen.
- Verbetering van de (publieke) beeldvorming

Het vervolg
Na afloop van de eerste pilot-projecten worden de kennis, aanpak en resultaten publiekelijk
toegankelijk gemaakt. Er wordt tevens voor opdrachtgevers een format aangeboden op welke wijze zij
de horizontale ketensamenwerking in het huidige aanbestedingsbeleid kunnen inpassen. Voor advies,
vragen en/of begeleiding zijn er specialisten van Vernieuwend Bouw beschikbaar.

