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Meer Verdienen!

De kracht van lerend vermogen
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Onze droom is dat deze verbeterslag in hele sector gerealiseerd wordt. 
Dat écht samenwerken de norm wordt. 

Dan kan deze sector alle maatschappelijke uitdagingen aan. 
Met gemak. En met plezier! Dat noemen wij Impact.

Joppe Duindam – Bouwend Nederland
Joost Fijneman – CROW
Ewout van Rossum – Maarssens Bouwbedrijf (MBB)
Gideon Noordzij – Dura Vermeer
Chert Hento – HD Impact
Inge Vermunt – HD Impact
Severin Hendrikx – HD Impact
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Programma

1. Hoe ervaar jij vandaag de 
keten?

2. De Succesformule

3. Pilot Bouwend 
Nederland Tudor Park

4. Aanbod

5. Vragen en antwoorden

6. Afsluiting





Terugkerende pijn uit de praktijk

1. Sleuren aan het project, kost veel energie. Druk op mensen, tijd en 
geld

2. Overal bij en bovenop moeten zitten
3. Onbetrouwbare en steeds langere levertijden
4. Mensen komen te laat of helemaal niet
5. Voor het resultaat afhankelijk zijn van anderen die niet/traag in 

beweging komen
6. Uit de uren lopen en starten terwijl er informatie ontbreekt
7. Niet weten wat je moet maken of zelf iets verzinnen



Hoe ervaar jij vandaag de keten?

Ga naar www.Menti.com
en vul de code 34855434 in 
of scan de QR code in deze 
slide

http://www.menti.com/


Passen ze het toe?

Heeft het impact op de 
resultaten in de praktijk?

Vonden ze het leuk?

Hebben ze 
iets geleerd?

Niveau 1 
Reactie

Niveau 2
Leren

Niveau 3
Gedrag

Niveau 4
Resultaat

De Trap



Passen ze het toe?

Heeft het impact op 
de resultaten in de 

praktijk?

Vonden ze het leuk?

Hebben ze 
Iets geleerd?

Niveau 1 
Reactie

Niveau 2
Leren

Niveau 3
Gedrag

Niveau 4
Resultaat

De Brug



De Succesformule

H/Z C>I



Samen verantwoordelijk om 
het beste uit elkaar te halen C > I



Teammeting

✓ Meet de team condities 

die bewezen bijdragen 

aan het realiseren van de 

ambities

✓ Meet zowel de harde als 

de zachte kant

✓ Visuele output inclusief 

vooruitgang: van 

helikopterview tot 

detailniveau

✓ Een middel om versneld 

tot de kern te komen



Omgaan met tijd



Reacties
“Mensen van 
verschillende 

disciplines in de 
bouw durven dingen 

tegen elkaar te 
zeggen”

“We kijken nu naar de 
manier waarop we 

samen dingen 
aanpakken en hoe we 
het gesprek daarover 

voeren.”

“We zorgen er nu 
samen voor dat de 
rest van de mensen 

buiten ook 
aanhaken.”

“We begrijpen dat 
we samen meer 

mogen en kunnen 
bepalen.”

“We hebben echt 
invloed op onze 
bouwcultuur.”

“De keten neemt 
veel meer samen de 

verantwoordelijkheid 
voor het 

eindresultaat.” “De sfeer op de 
bouwplaats is nu open en 
goed, er wordt respectvol 

met elkaar omgegaan. 
Het heeft veel effect en 

werkt veel beter dan een 
teamuitje.”

“We kwamen erachter 
dat we elkaar geweld 
aan zouden doen als 
we zo door zouden 

gaan.”

“Het scheelt een hoop 
frustratie als iedereen 
de oogkleppen afzet, 
bovendien is het veel 

efficiënter en plezieriger 
werken.”

“Het geeft ons 
rust en stabiliteit 
in de bemensing.”

“Innovatieve 
ideeën krijgen 

een plek.”
“Je ziet dat je met 

kleine aanpassingen 
al veel kunt 
bereiken.”

“Ik werk gewoon 
veel prettiger en 

dat wil ik graag zo 
houden .”



NXT Step met gelijkgestemden

Ben jij de vooruitstrevende strijder van projecten in 
ketenteams in de bouw & infra- of vastgoedsector die:

✓ Vastberaden is om het anders te doen dan de 
gevestigde orde met positieve mindset en energie

✓ Versnelde blijvende impact in de praktijk wil faciliteren

✓ De kwaliteit van samenwerking op zowel de harde als 
de zachte kant op nummer 1 heeft staan

✓ Zowel oog heeft voor de lange termijn (samenhang in 
het project) als de korte termijn (hands-on mentaliteit)



Keten Polaroid | Aanbod

Doe mee met de Keten Polaroid
• Langdurige samenwerking: 

ketenprogramma “meer praten meer verdienen”: ca. 20 
weken in een tweewekelijks ritme van ontwikkelen & 
verbeteren in de praktijk voor 15 kernteamleden. 

• Kortdurende en/of lokale projecten:   
jaarprogramma “verbeter je lokale keten” 4 wekelijkse thema 
sessies in regionale werkgroepen. Hands-on aan de slag met 
simpele praktische handvatten die U meteen in de praktijk kunt 
toepassen. 



Vragen uit de chat



HD Impact
Onze missie:

in alle ketens in Nederland

werken professionals elke dag

betekenisvol en met impact samen.

HD Impact.nl

https://hdimpact.nl/

