Leergang
Ketensamenwerking
Samen werken aan een circulaire bouw

Anders samenwerken in de bouw krijgt steeds meer
aandacht bij opdrachtgevers en opdrachtnemers. Net als
het (maatschappelijke) besef dat produceren, werken en
leven, en dus ook bouwen volgens de circulaire gedachte
nodig is. In de leergang ‘Ketensamenwerking; samen
werken aan een circulaire bouw’ verwerf je de inzichten
en vaardigheden die nodig zijn om ketensamenwerking
voor jouw bedrijf toe te (gaan) passen. De focus ligt op de
omschakeling van ‘eigen belang voorop’ naar ‘werken vanuit
het gezamenlijk belang’, om zo als sector de transitie van de
huidige (lineaire) bouwketen naar een circulaire bouwketen
(of ecosysteem) te laten slagen.

Zuyd
Professional

Het programma
De leergang is opgebouwd uit zeven bijeenkomsten waarin
ketensamenwerking vanuit de verschillende schaalniveaus
benaderd wordt. De eerste bijeenkomsten focussen op de
(bouw)keten waarvan je met je organisatie deel uitmaakt.
Daarna zoomen we in op het niveau van de eigen organisatie en de invloed van de veranderende (sociaal-maat
schappelijke) omgeving op de bedrijfsstrategie. In de laatste
bijeenkomsten ligt de nadruk op de ontwikkeling van
persoonlijk leiderschap in je eigen werkomgeving en op
welke wijze je leiding kan nemen in (keten)samenwerking
met andere professionals en organisaties.
Werkwijze
Naast inhoudelijke informatie staat persoonlijk leren onder
leiding van een intervisiecoach en reflectie op praktijk
casussen centraal. De focus ligt op kennis en vaardigheden
die je direct in de praktijk kunt toepassen, door reflectie en
action learning.

Voor wie interessant?
Voor opdrachtgevers, (onder)aannemers, strategen,
projectleiders, beleidsmakers of managers in de bouw
sector.
Erkenning
Je ontvangt een certificaat van deelname.
Contact / aanmelden
Wil je je aanmelden? Dat kan via de Limburgse Werkgevers
Vereniging, Tineke van de Wijdeven; vandeWijdeven@lwv.nl.
Voor meer informatie over het programma kun je contact
opnemen met Joost Rijkers, docent/onderzoeker Built
Environment bij Zuyd Hogeschool, telefoon 045-400 6493
of e-mail joost.rijkers@zuyd.nl.

Samen werken
aan een
circulaire bouw

Praktische informatie
Niveau		
Duur 			
Tijdsinvestering
			
Startdatum 		
Investering		
Locatie		
			
			
			
Meer info		
			

Hbo denk- en werkniveau
4 maanden
7 bijeenkomsten van van
8.30 tot 15.30 uur
6 maart 2018
€ 2.175,- (excl. btw)
Teaching Hotel
Château Bethlehem
Bethlehemweg 2, 6222 BM
Maastricht
www.zuydprofessional.nl
www.ketensamenwerkingzuid.nl

De leergang is een initiatief van het Platform
Ketensamenwerking Zuid en Zuyd Professional.

Programma
8.30 uur
9.00 uur
10.00 uur
13.00 uur
14.00 uur
15.30 uur

Ontvangst
Start en terugblik op vorige bijeenkomst, o.l.v. programmaleider
Inhoudelijk deel, o.l.v. spreker(s)
Lunch
Reﬂectie en action learning, o.l.v. coach
Einde bijeenkomst

Dagvoorzitter/programmaleider is Joost Rijkers, docent/onderzoeker Built Environment bij Zuyd Hogeschool

Bijeenkomst 1
Spreker:

Bouwketen van de toekomst (1)
dinsdag 6 maart 2018

Dr. Ir. Ruben Vrijhoef, lector Nieuwe Cultuur in
de bouwketen Hogeschool Utrecht

In de eerste twee bijeenkomsten ligt de nadruk op recente
ontwikkelingen in de bouwketen. Er is aandacht voor de
keten van de toekomst (waaronder circulaire supply chain),
partnerselectie en anders samenwerken (best value benadering), ketenintegratie als voorwaarde voor innovatieve
bouwsector.

Bijeenkomst 2
Spreker:

In deze bijeenkomst is net al in de eerste bijeenkomst
aandacht voor de keten van de toekomst (waaronder
circulaire supply chain), partnerselectie en anders samenwerken (best value benadering), ketenintegratie als
voorwaarde voor innovatieve bouwsector.

Spreker:

– Kern en oorsprong van ketensamenwerking.
– Keten als één bedrijf; proces, financiën, mensen,
product en klant.
– Beeldvorming van de eigen, huidige keten en
gewenste, toekomstige keten.

Bouwketen van de toekomst (2)
dinsdag 20 maart 2018

Dr. ing. Joop van Duren, lector Facility
Management Zuyd Hogeschool

Bijeenkomst 3

Onderwerpen:

Onderwerpen:

– Partnerselectie en anders samenwerken.
– Voorsorteren op een goede samenwerking.

Impact op de positie in de keten
dinsdag 10 april 2018

Dr. ing. Daan Kerssemakers, directeur
Coöperatie | Zorgacademie Parktstad

In deze bijeenkomst ligt de focus op de impact die een
veranderende vraag in wonen, zorg en leefbaarheid heeft op
de positie van jouw bedrijf in de keten. Rollen en taakverdeling kan gaan verschuiven en welke invloed heeft dat op
de bedrijfsvoering voor de toekomst.

Onderwerpen:

– Veranderende vraag aan het eind van de keten uit de
zorg, wonen en leefbaarheid.
– Impact die deze veranderende vraag heeft op de
bouwketen in algemeen en de positie van uw bedrijf in
het bijzonder.

Bijeenkomst 4
Circulair bouwen
				dinsdag 24 april 2018
Sprekers:

Michiel Ritzen PhD, senior onderzoeker
lectoraat Smart Urban Redesign Zuyd
Hogeschool
John van Oorschot MSc, docent/onderzoeker
lectoraat Smart Urban Redesign Zuyd
Hogeschool en promovendus Universiteit Twente

In de vorige bijeenkomst is de focus vooral gelegd op een
veranderende vraag in wonen, zorg en leefbaarheid. Een
belangrijke ontwikkeling hierin vormt de transitie van een
lineaire naar een circulaire economie. In deze bijeenkomst

staat deze ontwikkeling centraal en onderzoeken de deelnemers op welke wijze ketensamenwerking een middel
kan vormen om circulair produceren en bouwen mogelijk
te maken.

Onderwerpen:

–– Van lineair naar circulair produceren en bouwen.
–– Kringlopen in de bouwwereld.
–– Ketensamenwerking als voorwaarde voor innovatie.

Bijeenkomst 5
Persoonlijk leiderschap in een 			
				veranderende omgeving
				dinsdag 22 mei 2018
Spreker:

Dr. Pim Steerneman MBA,
bestuursvoorzitter (CEO) bij Sevagram

Leiderschap is geen positie of functie, maar een
verantwoordelijkheid en een rol. Leiderschap heeft dan ook
niets te maken met leidinggeven, maar met leiding nemen.
Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Zeker in onze snel
veranderende en turbulente wereld waarin meerdere

complexe transities tegelijk plaatsvinden en op elkaar
inwerken. Een groot aanpassingsvermogen is dan essentieel.
Dit betekent ook in sommige situaties duidelijk anders
durven kleuren en keuzes durven maken.
In een interactieve sessie neemt Pim Steerneman je mee in
het vormgeven van dit leiderschap en de weerbarstigheden
hiervan in de praktijk.

Bijeenkomst 6
Leiderschap vanuit een 					
				groepsdynamische optiek
				Leiden en faciliteren van samenwerkingsprocessen in groepsverband
				dinsdag 5 juni 2018
Spreker:

Wim Goossens, expertdocent faculteit
Gezondheidszorg Zuyd Hogeschool

In deze bijeenkomst wordt leiderschap vertaald naar het bewegen in groepsdynamieken en processen die bij samenwerking een rol spelen. Na een interactieve inleiding ga je met andere deelnemers met opdrachten aan de slag waarin jullie de
theorie vertalen naar de eigen praktijk. Je krijgt inzicht in
groepsdynamische processen die een voorwaarde scheppen
voor effectieve en succesvolle samenwerking.

Onderwerpen:
–– Groepsdynamische factoren die samenwerking
beïnvloeden: context - groepsontwikkeling –
communicatieniveaus en leiderschapsstijlen.
–– Bevorderende en belemmerende factoren van samenwerking op verschillende communicatieniveaus.
–– Leiderschap en het beïnvloeden van groepsprocessen
in de samenwerking.
–– Interventies ter bevordering van effectieve
samenwerking.

Bijeenkomst 7
Ketensamenwerking en nu verder
				dinsdag 26 juni 2018
Afronding van de leergang met een pitch waarin je het eindproduct kort toelicht. Dit eindproduct is een reflectie op de
belemmerende en faciliterende condities voor ketensamenwerking en tevens een actieplan om in de nabije toekomst in

www.zuydprofessional.nl

je eigen organisatie en keten aan de slag te gaan met ketensamenwerking. Aan het einde van de dag ontvang je een
certificaat van deelname.

www.ketensamenwerkingzuid.nl

