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Superior performance= f(Alliance objective + ADF)

PPS
Een tijdelijk samenwerkingsverband tussen twee of
meer organisaties uit de publieke én private
sectoren die middelen, risico’s en opbrengsten
delen om individuele organisatiedoelen,
gezamenlijke samenwerkingsdoelen en
maatschappelijke doelen te behalen

CONCESSIE-MODEL

PPS: Wat is het niet?
•
•

Uitbesteden/ inkopen
Sponsoring/donatie

•
•
•

Inkoopovereenkomst
Licentie of franchise
Fusie of overname

PPS is één van de manieren
om externe partijen te betrekken!

Alle vormen van participatie:
• Informeren
• Consulteren
• Delegeren

Kenmerken PPS
•
•
•
•
•

Partners uit verschillende sectoren (markt, overheid, maatschappelijke
organisaties)
Partners blijven onafhankelijke entiteiten
Realisatie multiple doelen: (1) individueel, (2) gezamenlijke en (3) maatschappelijk
Delen middelen, risico’s, verantwoordelijkheden en opbrengsten/ voordelen
Geen hiërarchische aansturing tussen partijen

Wat maakt samenwerken in PPS anders dan ….
intern samenwerken of samenwerken met zelfde partij?

PPS -falen
Formatiefase
• Verkeerde strategie
• Verkeerde partner(s)
• Verkeerd ontwerp

Welke uitdagingen ervaren jullie in proces
van formeren, managen en beëindigen van
PPS?

Maar bij uitstekende formatie
…toch falen want
Uitvoeringsfase
• Mismanagement lancering
• Mismanagement day-to-day
• Beperkte evaluatie
Soms falen als gevolg van ….
Beëindigingsfase
• Conflicten over beëindigen/ verlaten
• Onvoldoende aandacht voor ieders belang/ reputatie

Succesvolle PPS vraagt om….
PPS
raamwerk
(systematisch)

Samenwerkings
-condities
(rekening
houden met)

PPScompetenties
(beschikken)

Creativiteit,
Expertise,
Ervaring

(Excellente) PPS prestatie
•

•

Voortgang realisatie van doelen naar tevredenheid
– Beoogde individuele organisatiedoelen
– Gezamenlijke doelen
– Maatschappelijke doelen
Functioneren van samenwerkingsproces naar tevredenheid
– Relationele aspecten (bv. vertrouwen, commitment, conflicten)
– Taak aspecten (bv. kwaliteit besluitvorming, communicatie, planning, afstemmen)
– Leren/ ontwikkelen van samenwerking

Om te sturen betekent dat
• De individuele organisatiedoelen van elke
partner in de samenwerking zijn
geëxpliciteerd en gecommuniceerd
• De gedeelde ambities zijn geformuleerd
• Partners hebben de gezamenlijke doelen
(SMART) geëxpliciteerd
• Helderheid verwachtingen over functioneren
van samenwerking

PPS-raamwerk
•
1. Formuleren PPS
strategie

•

2. Selecteren partners
•
3. Onderhandelen met
partners
•
4. Ontwerpen PPSstructuur

Elke fase kent algemene
samenwerkingsuitdagingen en
specifieke PPS-uitdagingen
Managen is vooruit kijken – rekening
houden met wat er komen gaat!
Activiteiten, resultaten en beslissingen
in de ene fase hebben direct effect op
de volgende fase(s)
Ontwikkeling van een PPS is iteratief van
aard

5. Managen
6. Evalueren
7. Beëindigen

Regeren is vooruitkijken, beslissen
en doen!
(robertthart.wordpress.com)

Formuleren PPS
strategie

PPS oplossing voor alles?

Gemeenten
Veghel
Zelf
Ontwikkelen
beleid

Samen
Interventies
Gezondgewicht
--Gekookte
gehaktballen
bij cursus
gezond koken

IS PPS een geschikte organisatievorm
om mijn organisatiedoelen te
bereiken?

Inkopen
Schoonmaak
Als geschikt zorg dat
• Organisatiedoel helder is
• Inzicht hebt in noodzakelijke middelen /
activiteiten
• Inzicht in middelen die je mist als organisatie
• Duidelijkheid waarom PPS beste optie is
• Potentiele risico’s/ consequentie aangaan PPS
geëxpliciteerd zijn

Selecteren
partners

Wie is de meest geschikte partner of
groep partners om de doelen van uw
PPS te behalen?

Alleen persoonlijk klik het
belangrijkste?
Overgewicht te
stabiliseren en
bewegingsarmoede te
verminderen onder de
Rotterdamse jeugd door
het bevorderen van
gezonde voeding en
beweging.

Zorg dat o.a. helder is:
• Middelen-fit (aanvullend, overlap, missen,
extra)
• Verschillen tussen organisatiekenmerken
• (strategie, organisatie, operatie, cultuur)
• Potentiële risico’s
• Potentiële maatregelen

Heeft u een win-win resultaat bereikt?

Onderhandelen
met partners

Goed voorbereiden van de
onderhandeling is cruciaal!

Win-win resultaat betekent o.a. :
• Samenwerkingsvoorwaarden naar
tevredenheid van alle partners
• Voldoende korte- én langetermijn prikkels
voor samenwerken
• Voldoende basisvertrouwen
• Afspraken zijn vastgelegd

Ontwerpen PPSstructuur

Welke samenwerkingsstructuur
ondersteunt u en uw partners het best
bij het behalen van de PPS doelen?
(harde aspecten)

Verhogen van (internationale) veiligheid en
economische ontwikkeling

PPS vraagt om dikke contracten ?

Enkele partners:
• Gemeente Den Haag
• Thales Nederland
• TNO
• Fox IT
• Trigion
• Haagse hogeschool
• Siemens
• Capgemini

PPS structuren betekent oa. :
• Expliciteren gedeelde ambitie en doelen
• Vormgeven organisatiestructuur
• Kiezen juridische vorm
• Vastleggen contractuele afspraken
• Formuleren gedragsregels

Gedragscode
Wij bouwen duurzame relaties gericht op
wederzijds succes. Daarom..
• stellen we (nieuwe) partners in staat om
deel te nemen
• accepteren we dat ideeën die tijdens
brainstormsessies of vergaderingen
ontstaan, ideeën worden van de groep
• informeren we partners als we mee
willen werken aan het vervolgtraject
• respecteren we dat anderen verder gaan
als wij niet in het zelfde tempo mee
kunnen of willen doen
• houden we elkaar op de hoogte van de
voortgang
• realiseren we ons dat onze
betrokkenheid bij HSD op de lange
termijn op het spel staat als we ons niet
aan deze spelregels houden

STICHTING

HSD Core Values
Vooruitgang; In staat stellen; Openheid;
Vertrouwen; Kameraadschap

Managen

Welke managementactiviteiten zijn
nodig om de PPS doelen te realiseren?
(zachte aspecten)

Goede afstemming binnen de
samenwerking is niet voldoende!
Managen betekent o.a.
• Lanceren van de PPS
• Behouden en ontwikkelen kwaliteit van de
relatie (bv vertrouwen, commitment)
• Stimuleren onderling leren en ontwikkelen
samenwerking
• Beheersen van conflicten
• Bewaken en behartigen individuele en
gezamenlijke belangen
• Tijdig bijsturen
• Zorgen voor communicatie en transparantie

Hoe en met wie wordt PPS-prestaties
geëvalueerd?)

Evalueren
Niet alleen evalueren op
maatschappelijke effecten!

Fit per criteria

Strategic fit

1. Strategic interest
27. Satisfied with
2. Complementary
55
cultural fit
competencies
26. Human fit
3. Aligned Objectives
4,5
25. Ease of doing
44
4. Compatible strategy
business
3,5
24. Conflict resolution
5. Win-win situation
33

Cultural fit

Monitor voortgang realisatie
multiple doelen!

2,5
23. Decision making

6. Fulfill obligations

22
1,5
11

22. No Resistance

0,5
00

21. Information
sharing
20. Trust, respect,
tolerance
19. Satisfied with
operational fit

Operational fit

18. Contribution of
expected resources
17. Appreciation for
efforts
16. Commitment of
management
15. Dedicated staff
Score Philips

Systematisch evalueren betekent:
• Heldere evaluatiedoelen
8. Influence on
decisions
• Expliciete meetindicatoren
9. Satisfied with
Frequent evalueren
strategic fit •
10. Governance •
Gezamenlijk afspraken maken hoe evalueren
structure
en rapporteren
11.Alignment in
approach
• Op basis van resultaat adequate beslissingen/
12. Day-to-day problem
solving
13. Performance
maatregelen nemen
14. Successful
measurement
7. Balance of power

integration

Score Partner

Wanneer en hoe stopt u de
samenwerking?

Beëindigen
Beëindigen samenwerking is niet
beëindigen relatie !

Netjes (voortijdig)stoppen/ er uit stappen:
• Vooraf beëindigingsafspraken expliciteren
• Maak afgewogen keus
• Bewaak onderlinge relatie en reputatie
• Zorg voor ‘netjes’ ontrafelen/ afbouwen
activiteiten
• Trek lessen over formeren, managen en
beëindigen PPS lessen
• Zorg voor interne en externe communicatie

Conclusie
PPS-management:
• Eén van de instrumenten om organisatiedoelen te realiseren
• Voordelen, nadelen en risico’s
• Benutten kracht van private partijen
• Overbruggen van werelden
• Loslaten van volledige controle

Excellente PPS-prestaties
Vraagt ook om een systematische aanpak
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