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De context van samenwerking in HTSM ketens

uitbesteden (méér en op hoger niveau)

productization servitization

digitization / industry 4.0

uitdagingen / marktverwachtingen / 
regelgeving op het gebied van SDG’s

Tier 
1

Tier 
2

Tier 
3

HTSM keten Automotive keten



Veel ‘gehoord’ uit de praktijk …



Perspectieven niet altijd even positief

Supplier

OEM



Perspectieven niet altijd even positief

OEM

Supplier



OEMSupplier

Samenwerking is nodig maar verloopt niet altijd even 

gemakkelijk



Fontys verkennend onderzoek ketensamenwerking 

(D&E en LCM)

• Gebrek aan collaborative business models / revenue models

• Binnen één bedrijf verschillende ‘ketenposities’ (project-afhankelijk) 

• Beperkte aandacht voor partnerselectie / (nadere) kennismaking

• Opdracht, afspraken en taakverdeling onvoldoende duidelijk

• Regie niet eenduidig (soms OEM, soms toeleverancier, verschillen per fase)

• Gaandeweg ontwikkelproject nieuwe / aanscherping specs

• Regelcapaciteit ontoereikend (kritieke pad vanaf ‘dag 0’)

• ‘Soft skills’ schieten tekort (communicatie, openheid/vertrouwen, …)

• Technisch + organisatorisch + bedrijfseconomisch complex

• Versterking nodig D&E skills en facilities





Onderzoek naar ketensamenwerking bij 

productontwikkeling (D&E) en Life Cycle Management

online 
basis-
cursus

(self-) 
assess-
ment

verbeterprojecten
- bedrijf / partnership / keten
- fieldlab
- evt. inzet afstudeerders

delen 
‘lessons
learned’
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Doel

• Beeld vormen stand van zaken en gewenste situatie

• In kaart brengen kansen / verbeterperspectief

Opzet

• Self-assessment

• Bij voorkeur in te vullen door meerdere directieleden / 

(functionele) managers

• Benchmark optie (op termijn)

• Instrument voor organisatie-ontwikkeling

• 5 onderdelen

Strategie

Competenties 
& Resources

OrganisatiePartnership 
Management

Lerend 
Partnership

Self-assessment Ketensamenwerking





1. Hoe beoordeel je het eigen bedrijf als het gaat om samenwerking

in de keten gericht op duurzaamheid en circulariteit?

2. Wat zijn de belangrijkste verbeterpunten / uitdagingen voor C&D 

gerichte samenwerking in onze toeleveringsketens / netwerken?

‘Vragen voor gesprek in groepjes’



Hoe beoordeel je het eigen bedrijf als het gaat om samenwerking in de 
keten gericht op duurzaamheid en circulariteit?

Onderdeel Score 
(1 t/m 7)

Toelichting

Strategie 
(we weten wat we willen)

Competenties & 
Resources
(kennis en kunde is op niveau)

Organisatie 
(organisatie en processen zijn 
ingericht op 
ketensamenwerking)

Partnership
Management
(we sturen op partnerships  en 
samenwerking)

Lerend Partnership
(we evalueren de 
samenwerking en werken aan 
verbetering)



Wat zijn de belangrijkste verbeterpunten / uitdagingen op het gebied van 

samenwerking binnen de keten gericht op duurzaamheid en circulariteit?

Onderwerp (onderstaand een aantal aantekeningen gemaakt tijdens de 
bespreking)

Toelichting

Opleiding werknemers op het gebied van circulariteit en duurzaamheid

Verder investeren in netwerken, onderlinge bekendheid en vertrouwen

Gezamenlijk programma, projecten en support gericht op ‘local-for-
local’ productie

Shared facilities / resources op het gebied van circulariteit en 
duurzaamheid

Investeren in ‘circulair intrapreneurship’ binnen de NL industrie 
(waarmee we ons blijvend onderscheiden van andere culturen)
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