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1 Inleiding

Woningcorporaties zijn gezamenlijk de grootste opdrachtgever in de Nederlandse
woningbouwsector en investeren jaarlijks miljarden in nieuwbouw, woningverbetering en
energiemaatregelen. Mede vanwege de omvang en de maatschappelijke behoefte aan
transparantie, streven steeds meer corporaties naar een professionele invulling van
opdrachtgeverschap. Daarmee kan de betaalbaarheid en kwaliteit van de woningen worden
verbeterd, de doelgroep beter worden bediend en de volkshuisvestelijke taak beter worden
uitgeoefend.

Woonwaard is toonaangevend geweest op het gebied van ketensamenwerking bij
woningcorporaties. Onze inspanning bij de ontwikkeling van ketensamenwerking heeft er voor
gezorgd dat onze ketenpartners nu zelf actief verbeteringen blijven aanbrengen in de keten met
het doel het reduceren van faalkosten door middel van kennisuitwisseling en optimale
procesafstemming (treintjes) in de keten. Woonwaard maakt niet altijd meer onderdeel uit van
de keten en het is niet meer aan Woonwaard om de keten te organiseren. De rol van
Woonwaard is daarmee veranderd.
We realiseren ons dus dat er meerdere vormen van opdrachtgeven zijn te onderscheiden en dat
voorafgaand aan de opdracht een keuze kan worden gemaakt over welke vorm het meest
passend is.

Wij vragen ons daarmee inmiddels af:
- wanneer kiezen wij voor samenwerking in de keten, samenwerking op basis van
prestatieafspraken of een traditionele samenwerkingsvorm?
- hoe en wanneer passen wij welke vorm van opdrachtgeverschap toe?
- hoe zetten wij professioneel opdrachtgeverschap in, om de uitdagingen van Woonwaard
te realiseren (beleidsvisie 2016 – 2019)?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden is Woonwaard in mei 2016 gestart met het project
‘professionaliseren opdrachtgeverschap’. Met alle medewerkers die de rol van opdrachtgever in
(nieuw)bouw en onderhoud vervullen, is nagedacht over de huidige rol als opdrachtgever versus
een nieuwe rol als opdrachtgever.
De doelstelling van het project is al volgt gedefinieerd:

Doelstelling project:
We verdiepen ons in de verschillende manieren van opdrachtgeverschap en bepalen welke
vorm Woonwaard wanneer gaat gebruiken.

Ter voorbereiding op dit visiedocument is ruim geïnvesteerd in kennisdeling. We hebben interne
kennis uitgewisseld en kennis van buiten naar binnen gehaald. Na vijf kennissessies zijn
denktank-bijeenkomt(en) georganiseerd waarin deze kennis en onze ervaringen zijn vertaald in
deze visie op professioneel opdrachtgeverschap.
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Leeswijzer
Dit document bestaat uit twee delen.
- Deel 1 beschrijft de strategie.
- Deel 2 gaat in op de praktische toepassing van de visie.

Deel 1: In het eerste hoofdstuk wordt beschreven wat wij verstaan onder professioneel
opdrachtgeverschap. Waar staan wij nu als organisatie (Maturity-model) en wat moet er
gebeuren om hoger op de ladder te komen van professioneel opdrachtgeverschap. Verder wordt
beschreven hoe wij ons gedragen als professioneel opdrachtgever.
Deel 2: Gaat in op de praktische toepassing van opdrachtgeverschap.
Hoe starten we een project, welke vormen van aansturing erkennen wij en wanneer pas je welke
vorm toe. Daarbij is ook aandacht voor de bijpassende contractvormen.
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Deel 1: De strategie
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1.

Waarom professioneel opdrachtgeverschap

Deze visie is ondersteunend aan het realiseren van onze organisatiedoelstellingen die vertaald
zijn in onze beleidsvisie 2016 – 2019. Woonwaard zet de komende jaren in op het verlagen van
de woonlasten en op bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen kan deelnemen
en tot zijn recht komt. De centrale vraag is dan ook: hoe ondersteunt professioneel
opdrachtgeverschap ons optimaal bij deze opgave?

Wat is er veranderd?
- Woonwaard maakte een paar jaar geleden een fundamentele, strategische keuze en is
sindsdien voorloper in ketenintegratie bij vastgoedonderhoud. We zagen dit als
tussenstap om faalkosten te verminderen en processen soepeler te laten verlopen. Wij
hebben geconstateerd dat ketensamenwerking ons veel positiefs heeft gebracht. Er is
sprake van een aantoonbare hogere klanttevredenheid en een efficiënter (bouw)proces.
Ketenpartners stemmen processen goed op elkaar af en wisselen kennis uit. De keten
ontwikkelt zelf door en wij maken niet altijd meer onderdeel uit van de keten.
- Het speelveld van corporaties verandert. Rollen, taken en verantwoordelijkheden van OG
en ON diversifiëren. Veranderingen maken opdrachtgeven steeds complexer. Er zullen
gedegen risico-afwegingen moeten worden gemaakt.
- We willen gebruik maken van de kennis en kunde van de markt. Specialistische kennis zit
niet (meer) binnen, halen we van buiten. We willen innovatiekracht van de markt
stimuleren.
Woonwaard zet daarom nu verdere stappen en gaat aan de slag met verschillende vormen van
opdrachtgeverschap en gedifferentieerd leveranciersbeleid.
Waarom is professioneel opdrachtgeverschap in de beleidsvisie opgenomen?
Professioneel opdrachtgeverschap is onder andere in de beleidsvisie opgenomen, omdat
Woonwaard heeft gekozen voor een compacte organisatie waarbij meer wordt uitbesteed aan
marktpartijen. Dit doen wij vanuit de visie dat we als corporatie zelf nooit de koploper kunnen
zijn, en dat we die kennis en kunde optimaal van de markt willen betrekken.

De infographic van Woonwaard vat de acties uit onze beleidsvisie 2016 – 2019 samen. De
infographic over het Woonwaardprofiel wordt gebruikt om leveranciers te contracteren die ons
kunnen helpen bij de realisatie van onze beleidsvisie. Hiermee kent de leverancier de context van
de opdracht en wordt de vraag beter begrepen.
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In de infographic zijn de volgende items direct te relateren aan opdrachtgeverschap:
1
Bijdragen aan een inclusieve samenleving -> nieuwe woonconcepten.
2
Verlaging van woonlasten -> Minder kosten voor een lagere huur en meer duurzame
woningen.
Hierbij rekening houdend met een hogere klantwaardering, de standaard woonwaardkwaliteit,
en toekomstige verversing.
De items uit de beleidsvisie die betrekking hebben op professioneel opdrachtgeverschap:
- we realiseren ons dat de wijze van samenwerken een belangrijke factor kan zijn om
risico’s te beperken;
- we kunnen het beste uit de markt halen door de beste vorm te gebruiken op het juiste
moment;
- het geven van ruimte aan vakmanschap en innovatievermogen van marktpartijen om
concepten te ontwikkelen die optimaal aan prestaties tegemoetkomen;
- selecteren van partijen die prestatie-eisen kunnen realiseren;
- lagere huren door besparingen op de kosten voor onderhoud en beheer. Door onder
andere slimmere keuzes bij regulier onderhoud en renovatie. Maar ook door toepassing
van nieuwe bouwtechnieken en investeringen in energiezuinige maatregelen. Daarmee
kunnen de energiekosten van huurders omlaag;
- verlaging van de totale (bouw)kosten, van zowel investeringen als exploitatie gedurende
de gehele levensduur middels TCO-benadering.
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Innovatie en verlagen van de Woonlasten
Woonwaard is bereid te investeren (tijd en geld) in innovatie en ontwikkeling op het gebied van
nieuwbouw, onderhoud, mutatie en bedrijfsvoering. Herhaalbaarheid en het creëren van massa
zorgt daarbij voor het beheersbaar houden en uiteindelijk het verlagen van de kosten.
Om de woonlasten laag te houden maken wij vooraf een goede afweging wanneer en waarom
wij investeren in ontwikkeling. Leidt de innovatie uiteindelijk tot herhaalbaarheid en lagere
kosten dan is innovatie interessant.

Wij vragen dus met regelmaat aan de markt om te innoveren of op zijn minst mee te denken.
Niet elke partij in de markt is hier echter klaar voor. Sommige leveranciers zijn nou eenmaal
beter geoutilleerd in het leveren van standaard(concepten). We denken daarom vooraf na over
welke vraag we aan welke markt kunnen stellen en kennen de mogelijkheden van leveranciers
(marktanalyse).
Zijn er geen of geen goede innovatieve partijen dan stellen wij onze ambities bij, zoeken we
andere partners of proberen wij partijen te vinden die gezamenlijk met ons willen ontwikkelen.
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2. Wat verstaan wij onder professioneel
opdrachtgeverschap
Professioneel opdrachtgeverschap
Het speelveld van corporaties verandert. Veranderingen spelen zich af in de bouwsector waar
rollen, taken en verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer diversifiëren.
Veranderingen maken opdrachtgeven steeds complexer en hebben invloed op de werkwijze
van corporaties. Het op vakkundige manier hiermee omgaan is de essentie van professioneel
opdrachtgeverschap.
Bron: leidraad aanbesteden Aedes
Woonwaard ziet professioneel opdrachtgeverschap als een mogelijkheid om deze diversiteit aan
rollen, taken en bevoegdheden in goede banen te leiden en op basis van gedegen risicoafwegingen de meeste geschikte opdrachtgeverrol te pakken. Goed opdrachtgeverschap gaat
dus over een goede risicoanalyse: wie kan welke risico’s het beste dragen, welke
opdrachtgeversrol past daarbij en welke contractvorm sluit hierop aan.
Opdrachtgeverschap kan worden gedefinieerd in enge en in brede zin:
- Enge zin: een project managen in relatie tot zijn omgeving.
- Brede zin: managen van het stakeholder-netwerk zodanig dat het beoogde project
succesvol ten uitvoer kan worden gebracht.

Dit in overweging nemende kunnen we professioneel opdrachtgeverschap als volgt definiëren:
Definitie professioneel opdrachtgeverschap:
Wij maken bewuste keuzes welke vraag we aan de markt stellen, welke opdrachtgeversrol we
innemen en welke samenwerkings- en contractvorm we kiezen met als doel een zo optimaal
proces en product tot gevolg in termen van kwaliteit, efficiency, kosten en innovatie optimaal
rekening houdend met onze stakeholders.
Woonwaard 2016

Professioneel opdrachtgeverschap begint dus met een bewuste keus aan de voorkant van
het proces. We hebben een heldere visie en houden onze ambities vast. Deze keuze bepaalt
vervolgens de organisatievorm en uiteindelijk het contract. Wij bepalen aan de voorkant helder
de taken, rollen en verantwoordelijkheden.
Lesson learned Stroomversnelling
Maak duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden: wie is waarvan. Help elkaar, maar
neem geen verantwoordelijkheden over. Voel je samen verantwoordelijk voor het behalen
van het einddoel.
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3.

Maturity-model

Uitgangspunt model:
Als je bewuste keuzes maakt in wat je doet, kom je hoger op de
volwassenheidsladder.

Voorafgaand aan de ontwikkeling van de visie op Opdrachtgeverschap heeft Woonwaard een
model (Maturity-model) gebruikt om een interne discussie te voeren over de volwassenheid van
Woonwaard op het gebied van professioneel opdrachtgeverschap. Hiermee hebben wij een
beeld gekregen van in hoeverre wij onderbouwde, integrale keuzes maken in de visie op de
uitvoering van de verschillende aspecten van opdrachtgeverschap.
We realiseren ons dat wij als opdrachtgever een cruciale rol spelen in het bouwproces, zowel in
onderhoud als renovatie en nieuwbouw. Het model maakt duidelijk hoe groot de reikwijdte van
deze opdracht gevende rol is.
Het model heeft ons geholpen bij het beantwoorden van vragen als:
Welke ontwikkeling hebben we voor ogen?
Waar staan we nu?
Doen we opdracht-gevende activiteiten in onderlinge samenhang?

De uitkomsten van het Maturity-model zien wij als een discussie- en overlegmodel. Het geeft
een indicatie van de huidige stand van zaken. We nemen dit als vertrekpunt en werken aan de
elementen die lager scoren dan het niveau gestandaardiseerd.
Periodiek zullen we nieuwe sessies houden om de verschillende gezichtspunten te blijven
uitwisselen.

Het Maturity-model
Het Maturity-model laat de breedte van de opdrachtgevende rol zien. Het Maturity-model gaat
uit van de volgende aspecten die allemaal van invloed zijn op dit thema:
1. Organisatie en beleid;
2. Cultuur en Leiderschap;
3. Mensen en competenties;
4. Omgaan met stakeholders: politiek, gebruikers & overige;
5. Integrale afwegingen op portefeuilleniveau;
6. Invulling maatschappelijke rol;
7. Omgaan met publieke spelregels;
8. Interactie met en ruimte voor de markt;
9. Professioneel handelen in opgave;
10. Creativiteit en flexibiliteit.

De eerste 4 aspecten betreffen organisatiekenmerken die een algemene weerslag geven van de
professionaliteit van de organisatie. De mate waarin een organisatie zijn strategie en beleid
concreet heeft uitgewerkt, een cultuur heeft die professionaliteit, innovatie en vernieuwing
faciliteert, leiderschap weet te organiseren en gericht stuurt, zijn HRM op orde heeft en
ontwikkelingen bij stakeholders kan duiden en deze stakeholder passend kan positioneren in het
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proces van opdrachtgeverschap zijn voor het succesvol implementeren van professioneel
opdrachtgeverschap een randvoorwaarde.

Acpect 5 tot en met 9 zijn specifiek aan opdrachtgeverschap gerelateerd. Bij aspect 5 staat het
maken van integrale afwegingen op portfolioniveau centraal. Hierbij ligt de focus niet alleen op
het portfolio in de zin van gebouwvoorraad, maar ook op de beschikbaarheid en toepassing van
integrale levenscyclus en TCO-gerichte afwegingskaders, waarvan ook samenwerkingsvormen
die bij beheer en onderhoud toegepast kunnen worden deel uit maken. De aanname is hierbij
dat hoe meer een organisatie hier actief over nadenkt en hiernaar handelt, des te succesvoller de
organisatie is in het behalen van gestelde doelen.
Aspect 6 en 7 omvatten specifieke aspecten voor publieke opdrachtgevers. Aspect 6 onderzoekt
in hoeverre een organisatie er in slaagt maatschappelijke waarden, zoals cultuur, duurzaamheid,
social return, ruimtelijke kwaliteit, in de opdracht gevende rol te verwezenlijken. Ook het invullen
van een voorbeeld- en voortrekkersrol hoort bij dit aspect.
Bij aspect 7 staat het goed kunnen omgaan met de specifieke regels waaraan een publieke
opdrachtgever zich bij de uitvoering van zijn taak moet houden centraal: integriteit,
transparantie, doelmatigheid en rechtmatigheid.
Ook aspect 8 en 9 zijn sterk gerelateerd aan elkaar. Bij aspect 8 gaat het er om in hoeverre een
opdrachtgever de markt goed kent, weet te sturen en met de markt weet samen te werken om
daadwerkelijk het beste uit die markt halen en de markt adequaat in te zetten om zijn eigen
doelstellingen te realiseren. Aspect 9 focust zich juist op rol van vertegenwoordiger van de
opdrachtgever zelf in een specifieke opgave. Weet de opdrachtgever ook zijn eigen taken bij het
opdrachtgeven rolbewust en rolvast op te pakken? Hierbij spelen zaken als de competentie om
samenwerkingsvormen toe te passen en het in staat zijn om een project goed te managen.
Het 10e aspect staat vervolgens voor het op een creatieve en flexibele wijze omgaan met alle
bovengenoemde aspecten. Het is juist in de creativiteit dat goed opdrachtgeverschap tot bloei
komt.
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Hoe komen we hoger op de ladder van volwassenheid?

Afbeelding: foto workshop Maturity-model 5 juli 2016.

Op basis van de workshop hebben wij een aantal ontwikkelpunten geconstateerd die ons
kunnen helpen om hoger op de ladder van volwassenheid te komen. De ontwikkeling van
Woonwaard staat structureel op de agenda en is duidelijk onderwerp van gesprek.

Wij concentreren ons bij de ontwikkeling vooral op de volgende onderdelen:
- Aandacht voor implementatie van nieuwe manier van werken, overdraagbaar maken van
nieuwe vorm van opdrachtgeverschap, kennisuitwisseling tussen afdelingen onderling.
- Tijd en energie vrij maken voor vertrouwd maken met deze nieuwe manier van werken.
Hiermee voorkomen dat eerder geneigd wordt voor de vertrouwde systematiek te kiezen.
- Werken aan een integrale aanpak op portfolio-niveau. Aandacht voor integraal op de
markt zetten van opdrachten en borgen gehele levensduur in contracten. TCO/LCC.
- Zorgen voor breder zicht op de markt buiten eigen leveranciers en ruimte creëren voor
nieuwe leveranciers. Integrale methode evaluatie leveranciersprestaties.
- Daadwerkelijk kunde en kennis van leveranciers benutten.
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4.

Hoe maken we keuzes

Woonwaard vertaalt haar missie en visie in een beleidsvisie. Deze wordt vervolgens verder
geconcretiseerd in afdelingsplannen en de begroting. Op basis van de plannen worden
leveranciers gecontracteerd.
Hoe we leveranciers contracteren wordt beschreven in het inkoop- en aanbestedingsbeleid en
deze visie op professioneel opdrachtgeverschap. Deze documenten zijn vertaald naar een
beslisboom (deel 2 Visie op professioneel opdrachtgeverschap). De beslisboom helpt bij hoe de
vraag in de markt wordt gezet, welke organisatievorm het best passend is en welk contract
daarbij hoort.
Beleidsvisie Woonwaard

Afdelingplannen
Begroting

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Visie professioneel opdrachtgeverschap

Beslisboom

Vraag aan de markt incl. aanbestedingsvorm en bouworganisatievorm

Speelveld professioneel opdrachtgeverschap
Woonwaard werkt met de inkoopmatrix van Kraljic, waarbij leveranciers worden ingedeeld in
inkoopgroepen. Deze inkoopgroepen worden vervolgens geplot in een matrix op basis van een
risicoprofiel en financieel belang. Er zijn vier kwadranten (knelpunt, routine, strategisch en
hefboom) met ieder een eigen standaard inkoopstrategie. Deze strategieën staan beschreven in
het inkoop- en aanbestedingsbeleid. De visie op Opdrachtgeverschap heeft voornamelijk
betrekking op het hefboom en strategische kwadrant.
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Organisatievormen bouwopgaven
Bij bouwopgaven in het hefboom- en strategische kwadrant (Kraljic) maken we gebruik van het
Routeplanner Opdrachtgeverschap van Aedes (zie beslisboom). Daarmee bepalen we de meest
geschikte organisatievorm bij bouwopgaven.
Routeplanner Opdrachtgeverschap (ROP)
ROP is een hulpmiddel dat Aedes heeft ontwikkeld om bewust de keuze te maken voor een
bepaalde (bouw)organisatievorm. Daarbij gaat het om het bepalen van het basisprincipe van
samenwerking met ondernemers. Het uitwerken van deze basis naar een daadwerkelijke
overeenkomst met ondernemers -bijvoorbeeld een contactvorm – is maatwerk per
corporatie. Gebruik van de ROP leidt tot bewustwording. Het gesprek binnen de corporatie
en tussen betrokkenen van een project om soorten samenwerking ten opzichte van elkaar af
te wegen, is de eerste stap naar een goede keuze. ROP bestaat uit 14 meerkeuzevragen. De
antwoorden op de vragen zijn vertaald naar een mate van geschiktheid voor een bepaalde
organisatievorm. ROP is geen deterministisch instrument waarin met de ‘hoogste score’
wordt bepaald welke organisatievorm geschikt is. Per corporatie en per project kan de
zwaarte van onderdelen die leiden tot een keuze immers verschillend zijn. Het gaat erom dat
in gesprek tussen betrokkenen bewust wordt afgewogen welke keuze gemaakt moet
worden.

Bron: Leidraad aanbesteden Aedes

De routeplanner bestaat uit 14 meerkeuzevragen en wordt gebruikt aan de start van een project.
Het is een praktisch handvat ter bevordering van discussies over de keuze tussen
organisatievormen. Het gaat uit van 4 organisatievormen (principes van samenwerking), namelijk
aansturen, opsplitsen, coördineren of verbinden. De uitkomsten van het ROP bieden handvatten
om de precieze organisatievorm (juridisch) in te richten.
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Bij het beantwoorden van de vragen uit het ROP blijkt een van de 4 organisatievormen het
meest passend.

De volgende vormen zijn te onderscheiden:
1. Aansturen: deze organisatievorm komt overeen met traditioneel inkopen. Het proces
wordt opgesplitst in stappen en per stap wordt beslist welke partij de activiteiten in deze
fase uitvoert.
2. Opsplitsen: binnen deze samenwerkingsvorm wordt een deel van het proces of de
activiteiten in één keer aan een partij gegund. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de
ontwerpactiviteiten worden gebundeld, dat het ontwerp en de uitvoering worden
gebundeld.
3. Coördineren: samenwerkingsvorm waarbij de opdrachtgever de uitvoering geheel
overlaat aan een (consortium van) partij(en) op basis van prestatieafspraken. Deze
partijen regelen verder alles onderling. De opdrachtgever maakt met één partij de
afspraken en krijgt het eindresultaat er voor terug.
4. Verbinden: samenwerkingsvorm waarbij de opdrachtgever met anderen bepaalt wat,
waar en hoe er precies gebouwd gaat worden. De OG en ON zijn onderdeel van hetzelfde
netwerk. Iedere partij heeft zijn/haar eigen inbreng en draagt verantwoordelijkheden.
Bij professioneel opdrachtgeverschap is het dus van groot belang dat bij elke nieuwe opdracht
wordt afgewogen wat de best passende organisatievorm is. De in het ROP genoemde
organisatievormen worden in de bouwsector ook aangeduid als traditioneel, bouwteam en
geïntegreerde contracten (DBFMO-varianten).

Rollen opdrachtgever: regisserend opdrachtgeverschap
Een opdrachtgever kan verschillende rollen aannemen.
- Rol van manager en uitvoerder. De nadruk ligt daarbij vooral op controle en realisatie. Er
wordt gebruik gemaakt van een traditioneel technische gedetailleerd bestek. Toepassing
bij producten waarbij de kennis in huis aanwezig is en/of geen kennis van de markt
noodzakelijk is.
- Rol als regievoerder. Bij deze rol houdt de opdrachtgever zich niet inhoudelijk actief
bezig met het proces. We schrijven de markt niet voor, maar dagen de markt uit om te
komen tot slimme, innovatieve oplossingen. Gebleken is dat met deze andere rol
opdrachtnemers effectiever en efficiënter kunnen werken.
Regisserend opdrachtgeverschap
Is één van de manieren om concreet invulling te geven aan professioneel
opdrachtgeverschap. De huidige complexiteit van het bouwproces vraagt vooral om regie
van de opdrachtgever. Waarbij in plaats van de rol van opdrachtgever als manager en
uitvoerder en daarmee sturing op controle en realisatie, het voeren van regie naar de
voorgrond treedt.

Bron: Leidraad aanbesteden Aedes
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Opdrachtgeverschap
Traditioneel = controleren
Regisserend = bijsturen indien nodig. Opdrachtgever neemt niet over.

Let op: voor de OG zijn de risico’s niet weg als je ze bij de markt neerlegt (= bahama model)
Woonwaard heeft de ambitie uitgesproken om meer en meer naar regisserend
opdrachtgeverschap te groeien. Hier ligt een ontwikkelopgave, omdat onze ervaring op
dat gebied nog het minst groot is.

Om dit te kunnen realiseren is het volgende van belang:
- het is noodzakelijk dat de rol van opdrachtgever verschuift van controle en realisatie,
naar regie;
- leren om de vraag op resultaat te formuleren; waaraan moet het eindproduct voldoen?
- we moeten competenties ontwikkelen om in staat te zijn als opdrachtgever regie en
leiderschap te tonen.
- leren contracteren op functionele eisen (prestatiegericht).

Regisserend opdrachtgeverschap gaat hand in hand met het overlaten van meer taken aan de
markt. Dit betekent niet dat iedere opdracht in regie moet worden uitgevoerd. Er zijn opgaven
die beter vanuit de management- of uitvoerende rol kunnen worden opgepakt omdat het
product bijvoorbeeld al uitontwikkeld is, er voldoende kennis in de organisatie over aanwezig is
etc. Het gaat erom dat Woonwaard een bewuste keuze maakt in wat zij wel en niet aan de markt
overlaat.
Bij regisserend opdrachtgeverschap wordt niet alleen gezocht naar partijen die daadwerkelijk
structureel samenwerken, maar die ook een aantoonbaar ’track-record’ hebben van hoge
klanttevredenheid, technische kwaliteit en reële prijzen (transparant) voor dat type
werkzaamheden.

Regisserend opdrachtgeverschap:
- Scherp, op resultaat,
- Formuleren vraagstuk waarvoor een oplossing wordt gezocht (functioneel specificeren)
- Leren om oplossingen van de specialisten te respecteren/accepteren.
- Vaststellen van de juiste samenwerkings- en contractvorm.
- Leren van de ervaringen met nieuwe vormen van samenwerken.
Kern: leren combineren van ‘contractual’ en ‘relational governance”.
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5.

Hoe gedragen wij ons als professionele opdrachtgever

Bij onze visie op Opdrachtgeverschap hoort corresponderend gedrag. Wij zijn van mening dat bij
professioneel opdrachtgeverschap het volgende gedrag hoort:
- We hebben een heldere visie en houden onze ambities vast.
- We leggen marktpartijen/partners uit waar wij als Woonwaard van zijn, wat we doen en
waar onze uitdagingen liggen. En vragen de markt ons daarbij te helpen.
- We realiseren ons dat wij als OG een dominante rol kunnen hebben. Wij behandelen
onze leveranciers met respect.
- We zijn een betrouwbare partner en zijn consequent in ons handelen.
- We maken heldere afspraken over taken, rollen en bevoegdheden per project.
- We zijn een goede gesprekspartner, we grijpen in indien nodig, maar nemen geen taken
en verantwoordelijkheden over.
- We blijven investeren in onze eigen (kennis)ontwikkeling als professioneel opdrachtgever.
Bovenstaand gedrag vertonen wij altijd bij iedere opdracht. We verwachten van onze
opdrachtnemers uiteraard hetzelfde gedrag. Wij zijn hierover open en transparant en kennen
een cultuur waarbij wij feedback geven op dit gedrag.

Aanvullend op dit gedrag wordt bij regisserend opdrachtgeverschap het volgende gedrag
vertoond:
- We halen expertise uit de markt.
- We leren oplossingen van specialisten te beoordelen zonder deze zelf te gaan invullen.
- We leren oplossingen van specialisten te respecteren/accepteren en durven los te laten.
- Bij Ketensamenwerking bouwen we aan een duurzame relaties.
- Leveranciersmanagement maakt onderdeel uit van professioneel OG.
- Van controle naar control.
Opdrachtnemer in dezelfde rol
We verwachten van onze opdrachtnemers uiteraard ook hetzelfde gedrag zoals hierboven
geformuleerd.
Daarnaast wil Woonwaard correct met onze klanten omgaan. Wij hebben daarvoor klantfocus
ontwikkeld. De klantfocus beschrijft hoe wij ons gedragen bij het contact met de klant.
Opdrachtnemers met een directe relatie met onze klanten krijgen dezelfde klantfocus mee.
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6.

Borging professioneel opdrachtgeverschap

Woonwaard ziet professioneel opdrachtgeverschap als een belangrijk middel om
organisatiedoelstellingen te bereiken. Dat betekent dat er blijvend aandacht moet worden
besteed aan de (door) ontwikkeling van professioneel opdrachtgeverschap.

We streven de volgende doelstellingen na:
Kennis onderling delen, behouden en ontwikkelen van kennis en borgen van een eenduidige
manier van werken.

Dat doen we door middel van:
- Uitgangspunten vastleggen in beleid en dit periodiek evalueren (visie professioneel
opdrachtgeverschap)
- Periodiek bekijken waar het ontwikkelpotentieel ligt aan de hand van de Maturitymethode.
- Professioneel opdrachtgeverschap onderdeel maken van inwerkprogramma nieuwe
medewerkers die een opdracht gevende rol vervullen.
- Permanente educatie als onderdeel van een krachtig leerklimaat.
- Huidige projectgroep laten voortbestaan en daarmee oprichting van een ‘Strategiegroep
inkoop en opdrachtgeverschap’ (SIOG). De groep bestaat uit opdrachtgevers en inkoop.
De SIOG bespreekt casussen in het kader van opdrachtgeverschap. Leden van de SIOG
brengen deze zelf in. Op verzoek van de leden van de SIOG kunnen aanvullend
bijeenkomsten/kennissessies worden georganiseerd over specifieke onderwerpen die te
maken hebben met inkoop en professioneel opdrachtgeverschap.
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