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De Ketensamenwerkingsindex (KSI) is een methodiek om de ketenrijpheid van de 
samenwerking tussen organisaties te kunnen meten. Hiermee kan worden 
vastgesteld of organisaties die claimen in hun onderlinge samenwerking aan 
ketensamenwerking te doen bij de uitvoering van projecten, daadwerkelijk invulling 
geven aan de onderliggende principes van (externe) ketensamenwerking. Hierbij 
wordt de samenwerking beoordeeld vanuit 6 invalshoeken:

1. Lange termijn samenwerking & fusie van belangen; 
2. Vroege betrokkenheid van ketenpartners;
3. Delen van informatie; 
4. Gezamenlijk monitoren van prestaties;  
5. Continu verbeteren;  
6. Gezamenlijk incentive systeem. 

Door sleutelfiguren uit de samenwerkende organisaties in de keten een web based 
meetinstrument voor te leggen, kunnen we een score per pijler in kaart brengen, in 
kaart brengen wat de ketenrijpheid is, waar de knelpunten zitten en hoe groot de 
kloof is tussen de huidige score en de gewenste score.  
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MIDDELS STELLINGEN METEN WE DE INVULLING VAN DE ONDERLIGGENDE 
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DE KSI KENT TWEE UITGANGSPUNTEN (1/2)
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Een van de uitgangspunten van de KSI is dat het samenwerkingsverband (de externe keten) op alle 6 de pijlers een evenwichtige (gelijke) 
score behaalt, efficiënter en beter presteert dan een samenwerkingsverband waarvan de prestaties op de verschillende pijlers in onbalans 
zijn. Daarnaast is het van groot belang dat, als men als consortium een excellente keten wil worden, de kloof tussen de huidige score en de 
doelscore zo klein mogelijk is.
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DE KSI KENT TWEE UITGANGSPUNTEN (2/2)

5

Het tweede uitgangspunten van de KSI is dat hoe groter de druk uit de marktomgeving wordt, hoe hoger het ontwikkelniveau van de keten 
dient te zijn om competitief te blijven!
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DE VIJF ONTWIKKELNIVEAUS
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36 stellingen worden door respondenten beoordeeld aan de hand van een zes punt schaal:

▪ Doen/hebben we niet (ook geen plannen daartoe)          0%
▪ Doen/hebben we nog niet (denken er wel over na)                  20%
▪ Doen/hebben we nog niet (gaan er wel mee beginnen)          40%
▪ Mee bezig/hebben we (de eerste stappen zijn gezet)              60%
▪ Mee bezig/hebben we (al flinke stappen gemaakt)                  80%
▪ Doen we/hebben we al volledig in de vingers                            100%

Op basis van de scores van respondenten wordt er een ontwikkelniveau per pijler bepaald. 

Hierbij definiëren we vijf ontwikkelniveaus

▪ Ontwikkelniveau 1: 0 – 60% pionier 
▪ Ontwikkelniveau 2: 61 – 70% redelijk ervaren
▪ Ontwikkelniveau 3: 71 – 80% ervaren
▪ Ontwikkelniveau 4: 81 – 90% zeer ervaren
▪ Ontwikkelniveau 5: 91 – 100% excellent
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DAARNAAST INVENTARISATIE WE BARRIERES VOOR VERANDERING
- voorbeeld -
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Communicatie 
▪ Communicatie onderling en met externe partijen
▪ Communiceer duidelijk wat de bedoeling is bij en van een verandering.
▪ Gebrek aan kennisdeling. Bouwproces wordt nog steeds als traditioneel gezien.

Cultuur
• Wij-zij mentaliteit.
• De barrière tussen de ontwikkelafdeling en de bouwafdeling. 
• Er is nog een duidelijke hiërarchische structuur aanwezig binnen het bedrijf. Tussen de directie en 

kantoor medewerkers en nog duidelijker tussen kantoor en buiten personeel. 
• Gebrek aan daadkracht, actie/reactie nadat goede ideeën zijn ontstaan. Gebrek aan respect en 

luisteren naar elkaar onderling.
• Wij/zij gedachte bij planontwikkeling/planvoorbereiding enerzijds en realisatie 

(werkvoorbereiding/uitvoering) anderzijds.
• Tussen de verschillende afdelingen zitten grote verschillen in visie en inzichten die verbetering 

vaak in de weg staan. De afdelingen onderling zitten vaak op de zelfde koers
• Houding van management, zij zijn zich onvoldoende bewust van hun bepalende functie.
• Gedrag van mensen: niet om kunnen gaan met aanwijzingen en/of kritiek.

Processen
▪ Gebrek aan duidelijke processen, zonder heldere status quo is het lastig om te veranderen.
▪ Interne ketensamenwerking is een issue
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DE VIJF ONTWIKKELNIVEAUS
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30 stellingen worden door respondenten beoordeeld aan de hand van een zes punt schaal:
▪ Doen/hebben we niet (ook geen plannen daartoe)          0%
▪ Doen/hebben we nog niet (denken er wel over na)                  20%
▪ Doen/hebben we nog niet (gaan er wel mee beginnen)          40%
▪ Mee bezig/hebben we (de eerste stappen zijn gezet)              60%
▪ Mee bezig/hebben we (al flinke stappen gemaakt)                  80%
▪ Doen we/hebben we al volledig in de vingers                            100%

Op basis van de scores van respondenten wordt er een ontwikkelniveau per pijler bepaald. 
Hierbij definiëren we vijf ontwikkelniveaus

▪ Ontwikkelniveau 1: 0 – 60% pionier 
▪ Ontwikkelniveau 2: 61 – 70% redelijk ervaren
▪ Ontwikkelniveau 3: 71 – 80% ervaren
▪ Ontwikkelniveau 4: 81 – 90% zeer ervaren
▪ Ontwikkelniveau 5: 91 – 100% excellent
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DE KSI BESTAAT UIT EEN ONLINE VRAGENLIJST, ANALYSETOOL 
EN RAPPORTGENERATOR. HET INVULLEN DUURT CA. 15 MINUTEN.
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KSI IN 4 STAPPEN*

* De op deze pagina opgenomen resultaten zijn fictief en ter illustratie10

 Dit betreft onder andere: wie 

moeten worden uitgenodigd 

(respondenten van 

verschillende ketenspelers), hoe 

ziet de planning eruit, wie 

verstuurt de uitnodiging, welke 

analyses zijn gewenst, etc.

1. Bepalen startpunt

 In een persoonlijke presentatie 

rapporteren wij onze 

bevindingen en gaan we de 

discussie met u aan. 

4. Presenteren resultaten

 De respondenten geselecteerd 

in de voorgaande stap worden 

per e-mail uitgenodigd voor de 

online vragenlijst.

 Eén van de projectleden zal 

bereikbaar zijn voor 

inhoudelijke of technische 

vragen.

2. Online vragenlijst

 Vervolgens worden de 

resultaten geanalyseerd en 

samengevat in een rapport.

3. Analyseren implicaties
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KOSTEN EN DOORLOOPTIJD

 Er wordt met behulp van de KSI gekeken naar de ketenrijpheid van de samenwerking tussen organisaties. Hierbij wordt per pijler 
middels stellingen in kaart gebracht in welke mate partijen de onderliggende principes van ketensamenwerking daadwerkelijk 
invulling geven. Hierbij wordt gekeken in welke mate de volgende aspecten (en hun deelaspecten) ingevuld zijn:

 Lange termijn samenwerking
 Continu verbeteren
 Delen van informatie
 Vroeg betrekken van partners
 Gezamenlijk monitoren
 Gezamenlijk incentive systeem

 De standaard deelnamekosten bedragen € 7.500 exclusief BTW. Uitgangspunt is dat er naast gemiddelde laagste en hoogste score 
ook naar een groepsvergelijking zal worden gemaakt tussen de directie, managers/hoofden en de uitvoering. Tevens worden de 
verschillen tussen de deelnemende organisaties weergegeven. Eventuele uitsplitsingen naar andere subgroepen moeten vooraf 
kenbaar worden gemaakt en kunnen een aanpassing in de rapportage en deelnameprijs betekenen.

 Een persoonlijke toelichting middels een presentatie van de uitkomsten aan de deelnemers inzake de uitkomsten van het 
onderzoek is in de prijs inbegrepen. De doorlooptijd van de meting hangt met name af van de snelheid waarmee respondenten 
het meetinstrument invullen. Gemiddeld ligt de doorlooptijd voor het invullen – analyseren en rapporteren op ca. 3 weken.
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HEEFT U NOG VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

13

mr. Mischa Masthoff
Mobiel: +31 6 409 73 799
E-mail: mischa@realtimeix.nl
Website: www.realtimeix.nl

dr. ing. Marcel Noordhuis
Mobiel: +31 6 144 60 880
E-mail: m.noordhuis@nyenrode.nl
Website: https://www.ketensamenwerkingsindex.nl/

POWERED BY:


