Samenwerkingsassessment

Méér dan
een momentopname
In projecten is een goede samenwerking tussen contractpartners één van de doorslaggevende factoren voor succes. Daar zijn velen het wel over eens. Uiteraard blijven
vakkennis en vakmanschap leidend, maar dat blijkt niet altijd voldoende om knelpunten,
geschillen en belangentegenstellingen tijdens de uitvoering constructief en werkbaar
te maken. In steeds meer projecten wordt ‘een goede samenwerking’ als een kritische
succesfactor beschouwd en zie je dat dit aspect meegenomen wordt in de aanbesteding.
De meest vergaande vorm daarbij is dat partners mede geselecteerd worden op hun
samenwerkingsvaardigheden. Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.
De praktijk leert dat zo’n assessment meer is dan alleen een toets in de aanbesteding.
Het versterkt ook de relatie in de loop van de verdere procedure. De opbrengst van het
assessment is daardoor hoog in verhouding tot de kosten en de moeite.
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Assessments als instrument in de
aanbesteding
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Spiegel en vergrootglas

Eva van Burik (junior contractmanager bij Van
Hattum en Blankevoort, een VolkerWesselsonderneming en één van de deelnemende
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Kroon (projectteamlid DOEN, Nijkerkerbrug):
“Op basis van een samenwerkingsassessment
is getrechterd van vijf naar drie gegadigden.
Deze aanpak was voor Rijkswaterstaat erg

Meer dan een momentopname
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en beleeft de samenwerking op dat moment.
Die inzichten en ervaringen zijn waardevol
bij volgende projecten.” Goed samenwerken
kan geen problemen of conflicten voorkomen.
Daarvoor zijn complexe projecten te veranderlijk.
Teams waarin de samenwerking goed is, zijn wel
veerkrachtig zodat men samen uit conflictueuze
situaties kan komen met behoud van de relatie.
Schrijvers: “Een samenwerkingsassessment
vergroot precies die veerkracht.”

“Durf in die spiegel te
kijken en vergeet niet
te genieten, dan valt er
alleen maar te winnen.”
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