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De Marktvisie 
Opdrachtgever en opdrachtnemer benutten elkaars vakmanschap, leren van elkaars expertise, werken met dezelfde opgave 
als gemeenschappelijk doel. We zijn trots op ons werk en werken respectvol en zakelijk met elkaar samen.

Waarom leerinterventies voor de Marktvisie?
Alle betrokken partijen hebben met elkaar afgesproken in 2020 conform de principes van de Marktvisie te werken. Om dit zo 
goed mogelijk met elkaar te gaan doen zijn er leerinterventies ontwikkeld. Bij alle leerinterventies staat de dialoog centraal. 
Met elkaar het gesprek aangaan met vertrouwen met de hele keten. 

We onderscheiden 4 leerinterventies;

1. Marktvisie Leerdagen

Doel ontwikkelen van de praktijk van de Marktvisie binnen onze eigen keten; gezamenlijk leren
Met en voor wie (lokale) overheden, opdrachtnemer, opdrachtgever, ingenieursbureaus, leveranciers, beheerders, kennis

instituten
Hoe middels dialoog met eigen ketenpartners en voorbeelden.

2. Marktvisie café

Doel uitbouwen en hernieuwde invulling geven aan onze bestaande relaties; adresseren en oplossen van 
praktijk problemen;

Met en voor wie markt en overheid: management en rolhouders
Hoe thematische bijeenkomsten

3. Wetenschap ontmoet praktijk: In gesprek met professoren

Doel inspiratie voor top management, degene met voorbeeld functie. Verder bouwen en ontwikkelen van de 
Marktvisie praktijk

Met en voor wie markt en overheid: project en topmanagement
Hoe inspirerende colleges van topbestuurders en wetenschappers

4. De Verbinders

Doel invulling geven aan de Marktvisie, in de dagelijkse praktijk
Met en voor wie in drietallen: aannemer, opdrachtgever en ingenieursbureau
Hoe in een sterk praktijkgerichte aanpak, tijdens een project

We gebruiken hier een interpretatie van het leermodel van Marcel Veenswijk.

bespreken en oplossen 
praktijkproblemen

ontwikkelen verhaallijn

bewust worden  
nieuwe invulling samenwerking

experimenteren met nieuwe 
samenwerking en gezamenlijk leren

Samenvatting leeromgeving Marktvisie
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Kalender leerinterventies Marktvisie 2018 - 2019

maart
15 maart Marktvisie Leerdag NDC den Hommel  

9.00 - 13.00 uur

20 maart Wetenschap ontmoet praktijk: Dilemma’s maken samenwerking sterker
Marcel Veenswijk, Alfons van Marrewijk (VU Amsterdam), Tjeerd Roozendaal (RWS), Otto Schepers 
(NL Ingenieurs)

LEF Future Center 
16.00 - 20.00 uur

23 maart Startdatum tweede leergang ‘de Verbinders’

april
19 april Marktvisie Leerdag: Leren van de evaluatie van de aanbesteding. Samenwerkingsovereenkomst 

Ingenieursbureaus
NDC den Hommel  
9.00 - 13.00 uur

20 april Startdatum derde leergang ‘de Verbinders’

Wetenschap ontmoet praktijk van 24 april wordt verzet naar 2 oktober

mei
25 mei Startdatum vierde leergang ‘de Verbinders’

juni
7 juni Marktvisie leerdag: Onderwerp o.v.b.:  MKB convenant gemeente Rotterdam. Ism Albert 

Martinus(MKB), Stan Vermeulen (convenantmanager) en Cees Buijs (gemeente Rotterdam)
MKB Infra. Nieuweweg 226, 
Veenendaal,  9.00  - 13.00 uur

19 juni Wetenschap ontmoet praktijk: Het juridisch handelingskader in samenwerking. Kan je vanuit 
vertrouwen samenwerken? 
Ism Chris Jansen (VU), Jessie vd Linden (RWS), Bernard Wientjes

Bouwend Nederland. 
 Zilverstraat 69, Zoetermeer 
16.00 - 20.00 uur

22 juni Startdatum vijfde leergang ‘de Verbinders’

juli
5 juli Marktvisie leerdag: Informatievoorziening. Werken met meerdere ketens tegelijkertijd NDC den Hommel 

 9.00 - 13.00 uur

september
6 sept Marktvisie leerdag: innovatie en inkoop NDC den Hommel  

9.00 - 13.00 uur

najaar 2018 Marktdag ntb

oktober
2 okt Wetenschap ontmoet praktijk: Welke nieuwe samenwerkingsvormen hebben we nodig?

Ism Marleen Hermans (TU delft), Jean Luc Beguin (RWS), Zwiep Vermeulen (Vermeulen Groep)
Locatie en tijd: ntb

11 okt Ism Marleen Hermans (TU delft), Jean Luc Beguin (RWS), Zwiep Vermeulen (Vermeulen Groep) NDC den Hommel  
9.00 - 13.00 uur

23 okt Marktvisie café: thema nog te bepalen LEF Future Center  
16.00 - 20.00 uur

november
15 nov Marktvisie leerdag: samenwerking voor langere termijn. Bedrijfsvoering. NDC den Hommel  

9.00 - 13.00 uur

20 nov Wetenschap ontmoet praktijk: Nog nader in te vullen Locatie en tijd: ntb

29 nov Marktvisie café: thema nog te bepalen LEF Future Center  
16.00 - 20.00 uur

december
6 dec Marktvisie leerdag: Successen vieren NDC den Hommel  

9.00 - 13.00 uur

januari
29 jan Marktvisie café: thema nog te bepalen LEF Future Center  

16.00 - 20.00 uur

februari
5 feb Wetenschap ontmoet praktijk: Leiderschap: Het managen van conflicten en dilemma’s  waar de 

oplossing centraal staat
Locatie en tijd: ntb

Marktvisie Leerdagen

Marktvisie café

Wetenschap ontmoet praktijk: In gesprek met professoren

De Verbinders

Marktdag
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