
 

Excellent samenwerken in de keten 
(voor ketenpartners in de Bouw-, Infra- en Installatiesector) 

 

 

Weet u wat uw organisatie nodig heeft om 

daadwerkelijk excellent samen te werken in de keten? 

In de snel veranderende samenleving is innovatie voor bouw- en infrabedrijven van levensbelang. De sector 

heeft, na de bouwcrisis in 2008, gezamenlijk de Marktvisie opgesteld evenals een uitdagende Bouwagenda. 

Het doel is om te werken aan een vitale en duurzame bouwsector. U omarmt ongetwijfeld de ambities en 

werkt al hard aan het verbeteren van uw interne ketenorganisatie om zo met de externe ketenpartners te 

komen tot excellente samenwerking. En toch… vermoedelijk merkt u dat de praktijk weerbarstig is en oude 

problemen steeds terugkeren ondanks alle inspanningen die al zijn gedaan. Het is zo lastig om niet in de 

oude patronen van werken te vervallen. En als uw projectteams het niet doen, dan doen uw ketenpartners 

het wel. Een andere manier van denken vraagt ook om een andere manier van doen!  

In een ambitieus project of proces is aandacht voor zowel de harde aspecten als de zachte aspecten nodig. 

Met harde aspecten bedoelen we technische, commerciële en financiële vraagstukken. Met zachte aspecten 

bedoelen we taakopvattingen, overtuigingen, communicatie en leiderschap. Een goede analyse in hoeverre 

uw mensen en organisatie klaar zijn voor ketensamenwerking is vaak gewenst om een ambitieus resultaat te 

helpen realiseren.  

Foresight Consulting is gespecialiseerd in het verbinden van uw visie en strategie met uw dagelijkse praktijk; 

wij zorgen voor de vertaling in gedrag, leiderschap en organisatorische voorwaarden. Foresight Consulting 

helpt u om goed in beeld te brengen wat er in úw organisatie nodig is om te komen tot excellente 

samenwerking met uw ketenpartners.  



 

Herkent u dit binnen uw 
organisatie? 

• Onze visie en strategie sluiten aan bij de 

Marktvisie maar manier van doen nog niet. 

• Projectplannen leiden niet tot gewenst resultaat. 

• Onze interne organisatie is niet ondersteunend 

aan ketengericht werken. 

• Er ligt een mooie visie maar we krijgen de 

mensen niet snel genoeg in beweging. 

• We maken regelmatig dezelfde fouten en leren 

onvoldoende van onze ervaringen. 

Herkent u dit in de samenwerking 
met uw de ketenpartners? 

• In de samenwerking met onze ketenpartners 

prevaleert het afzonderlijk belang in plaats van de 

gemeenschappelijke opgave.  

• De waan van de dag regeert! Informatie wordt 

niet voldoende gedeeld. 

• In de samenwerking komen we maar moeilijk los 

van bestaande werkwijzen, rolpatronen en 

relaties.  

• We maken in de samenwerking vaak dezelfde 

fouten en lijken er weinig van te leren. Daardoor 

zien we ook onvoldoende waar de kansen liggen. 

• Bij aanvang van een samenwerkingsproject 

nemen we onvoldoende de tijd om elkaar te leren 

kennen. Hierdoor houden we te weinig rekening 

met elkaars belangen. Dat komt het draagvlak en 

de flexibiliteit niet ten goede  

 

“Seek first to understand, then to be understood” 

(Steven Covey) 

 

 

 
Wat kan Foresight Consulting voor 
u betekenen? 

Foresight gebruikt meerdere bewezen methoden om 

leiders, organisaties en teams te ondersteunen om 

hun prestaties te optimaliseren. De kern hierbij is om 

doelgericht denken en doen aan elkaar te verbinden. 

Anders handelen is de basis voor veranderen. 

Foresight kan u begeleiden in het verbeteren van uw 

(interne) keten-organisatie door uw manier van 

samenwerken in lijn te brengen met de Marktvisie. 

Foresight gebruikt o.a. de ECHT-methodiek voor 

ketengericht samenwerken. Hiermee krijgt u inzicht 

in waar uw organisatie staat en aan welke knoppen u 

kunt draaien om deze doelgericht te ontwikkelen. 

Foresight begeleidt uw organisatie uw de visie op 

samenwerken te verbinden met uw dagelijkse 

manier van doen. 

Foresight ondersteunt u ook desgewenst in het 

verbeteren van uw samenwerking met uw 

ketenpartners. Dit doet Foresight o.a. door samen 

met u en uw partners analyseren en in kaart te 

brengen welke belangen er zijn en in samenspraak 

te bepalen wat nodig is om te komen tot excellente 

samenwerking met de ketenpartners. 

Foresight faciliteert zo het proces van inzicht, 

bewustwording, risicoanalyse en kansbenutting.         

Wij begeleiden en adviseren partijen in de voorfase 

van samenwerkingsprojecten met als doel elkaars 

belangen te gaan begrijpen, transparantie en 

communicatie te bevorderen en zo het optimale uit 

de samenwerking te halen. 

Foresight nodigt u uit 
Bij Foresight is het door u beoogde resultaat leidend 

en de methode ondersteunend. Wij nodigen u uit om 

met ons in gesprek te gaan en te verkennen wat 

Foresight voor u kan betekenen. 

 

Dit kan onder meer op 7 mei. Dan organiseren wij 

van 15.00u – 18.30u in het midden van het land een 

interactieve workshop over Ketensamenwerking.      

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

h.slijp@foresightconsulting.nl (t.06 30 22 66 28) 

mailto:h.slijp@foresightconsulting.nl

