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2 oktober 2018 
Dialoogbijeenkomst Marktvisie: wetenschap ontmoet praktijk 

Leren kun je organiseren! 
  
Onder de titel ‘Van situationeel demonstreren naar structureel 
organiseren’ gingen NL Ingenieurs, TU Delft, Rijkswaterstaat en vele 
marktpartijen op dinsdag 2 oktober met elkaar in dialoog. Conclusie na 
een inspirerende bijeenkomst: het leren moet structureel ingebed 
worden in organisaties, om aangehaakt te blijven bij de grote 
(innovatieve) opgaven waar de bouwsector de komende jaren voor 
staat. Aan elke deelnemer de oproep om het geleerde in de eigen 
organisatie in de praktijk te gaan brengen. 
 
Tijdens de dialoogbijeenkomsten ‘Wetenschap ontmoet praktijk’ brengen 
Rijkswaterstaat en partners als Bouwend Nederland en NLingenieurs, 
kennisinstituten, markt en overheden bij elkaar om van en met elkaar te 
leren. Daarbij houdt de wetenschap de aanwezigen – veelal afkomstig uit 
het midden- en topsegment – een spiegel voor. Tijdens de bijeenkomst op 
2 oktober, die plaatsvond bij Sweco in De Bilt, stond de vraag centraal: 
hoe word je als organisatie meer lerend? De stelling én oproep van 
Marleen Hermans, hoogleraar Publiek opdrachtgeverschap in de bouw 
aan de TU Delft: ‘De implementatie van de Marktvisie vraagt om een 
structurele inbedding van het leren in de eigen organisatie. Hoe doen 
jullie dat?’ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Systeemverandering 
Jacolien Eijer, directeur NLingenieurs, trapt af met een direct appel op alle 
aanwezigen: ‘De Marktvisie is formeel 3 jaar geleden ondertekend. Als de 
samenwerking nu stroef verloopt, is het door de Marktvisie een stuk 
makkelijker geworden elkaar te spreken. Maar van een echte, structurele 
verandering in de samenwerking is volgens mij nog geen sprake. We zijn 
en masse gedoken op houding, gedrag en cultuur. Maar het systemische, 
daar komen we maar moeilijk aan toe. Hoe komen we tot een structurele 
verbetering? Daarbij moeten we de vertaling maken naar ons zelf: Wat 
kan ik in mijn organisatie veranderen, zodat onze samenwerking nog 
beter wordt?’ 
 
Marktvisie uitdragen 
Doel van de dialoogsessies is het aanreiken van concrete handvatten en 
tips, waarmee het management direct structurele veranderingen door 
kan voeren in de eigen organisatie. Gebeurt dat inderdaad ook, vraagt 
Aline Arends, programmamanager Marktvisie, zich af naar aanleiding van 
de vorige bijeenkomst op 19 juni over het onderwerp ‘Het juridisch kader 
biedt handelingsruimte’. ‘Wat is er eigenlijk gebeurd sinds de laatste 
bijeenkomst? Wat hebben jullie gedaan, in jullie cirkel van invloed?’ 
Maaike Teeuwen, General Counsel bij Heijmans, pakt de handschoen op 
en zegt gedreven: ‘Ik vertel over de Marktvisie, ik draag het uit en ik 
spreek mensen aan als ik een zeker opportunisme bespeur, bijvoorbeeld 
als het lastig wordt. Ik doe dat elke dag, in elk gesprek. Mensen vinden dat 
soms vervelend, maar het is de enige manier om de Marktvisie top of 
mind te laten zijn.’ 
Ook Jessie van der Linden, directeur Inkoop en Contracten bij GPO (Grote 
Projecten en Onderhoud) bij Rijkswaterstaat is intern het gesprek 
aangegaan: ‘Ik ben in onze eigen organisatie het gesprek aangegaan 
vanuit de gedachte: alles is mogelijk. Er is, op juridisch gebied, vaak veel 
meer mogelijk dan veel mensen denken. Dat moeten mensen weten.’ 
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Structureel leren en sturen 
Tijdens deze avond staat het leren in organisaties centraal. Hebben 
organisaties dat structureel geregeld? En zo niet: wat kun je als manager 
doen om het leren wel structureel in te bedden in de eigen organisatie? 
Marleen Hermans, hoogleraar Publiek opdrachtgeverschap in de bouw 
aan de TU Delft en managing partner bij Brink Groep, houdt de 
aanwezigen een spiegel voor. ‘Er is een grote mate van projectoriëntatie. 
We doen heel veel aan pilots en demonstratieprojecten, maar die zetten 
we niet in de lijn van de organisatie. Ook kennen we vaak de partij niet 
goed met wie we samenwerken. En we hebben een “blauwdrukkerige” 
output, we produceren enorme bergen papier.’ De hoogleraar doet een 
direct appel op de aanwezigen: ‘Kunt u mij zeggen dat uw organisatie 
structureel en over de volle breedte leert in de lijn van de Marktvisie? Dat 
is de vraag waar ik het vandaag over wil hebben.’  
 
Structureel leren is volgens Hermans gebaseerd op 3 pijlers: 
projectoverstijgend leren, projectoverstijgend sturen en kennis van de 
ander. ‘Hoe zorgen we ervoor dat individueel leren ook zijn weg vindt in 
de organisatie? Ik zie een aantal mechanismen in grote organisaties die 
het leren belemmeren, zoals de afwezigheid van een ‘chef kennisborging’ 
die structureel ophaalt wat er geleerd wordt, of het gebrek aan interactie 
tussen de leercurve ín een project, en de HR-leercurve die meer gaat over 
persoonlijke ontwikkeling.’ 
 
Om projectoverstijgend te kunnen sturen op bijvoorbeeld afspraken en 
risico’s, moet een organisatie bovendien een goed beeld hebben van de 
totale opgave en afwegingskaders ontwikkelen. Ook het middensegment 
moet versterkt worden. Hermans: ‘Onze middenmanagers hebben we 
uitgezocht op managementcapaciteiten, niet op de inhoud.’ 
 
 
 

 
Kennis van de ander 
Hermans schuwt niet om de knuppel af en toe in het hoenderhok te 
gooien. ‘In 2014-2015 vond slechts 10% van de B&U-projecten 
(Burgerlijke en Utiliteitsbouw) en 45% van de GWW-projecten (Grond, 
Weg, Waterbouw) plaats in opdracht van de overheid, waaronder 
gemeente en provincie’, zegt ze stellig. ‘Wat is de kans dat de markt zich 
aan jou gaat aanpassen, als er maar een klein deel van de opdrachten van 
de overheid komt? Is de opdracht niet eerder dat opdrachtgevers andere, 
kleinere opdrachtgevers gaan opvoeden?’ 
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Angst om te veranderen 
Na het ‘woord’ van de wetenschap, is het aan de praktijk om te reageren. 
Zo herkent Jean Luc Beguin, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat 
GPO (Grote Projecten en Onderhoud), het verhaal van Hermans 
onmiddellijk: ‘Het klopt wat Marleen zegt. We zijn redelijk doelgericht.  
 
We vinden het leuk om, samen met een paar mensen, dingen aan te 
pakken. Maar we hebben het hier over een structurele verandering 
waarbij je zaken met anderen moet gaan delen. Om de opgedane kennis 
verder te ‘brengen’ dan het eigen project, dat vergt een andere energie.’ 
Eugene Grüter, CEO van Sweco, wijst op een onderliggend mechanisme 
dat leren en veranderen in de weg staat: ‘Het verhaal van Hermans is 
redelijk complex. Wat ik zie is dat er uiteindelijk toch wel wat angst is om 
te veranderen. En dan is het mogelijk wel “fijn” als het complex is, dan 
kun je je daarachter verschuilen.’ 
 
Toch is leren in de eigen organisatie wel degelijk punt van aandacht, zo 
blijkt uit de reactie van Zwiep Vermeulen, commercieel directeur 
Vermeulen Groep: ‘Wij stoppen in ons bedrijf veel energie in het leren. 
Tijdens een PSU (Project Start Up) en tijdens de PFU (Project Follow Up) 
zitten de betrokkenen van verschillende disciplines gezamenlijk met de 
opdrachtgever aan tafel, ook de mensen die niet direct bij de projecten 
betrokken zijn. De kennis die tijdens een dergelijk overleg gedeeld wordt, 
neemt iedereen mee terug naar andere projecten. Door de betrokkenheid 
bij onze BVP-contracten en het enthousiasme in de teams, merk je dat 
kennis gedeeld wordt over de projecten heen.’ 
 
 
 
 
 
 

 
Leren in complexe projecten 
Er komen meer reacties van de aanwezigen op het verhaal van de 
hoogleraar. Zo vertelt Frans de Kock, projectmanager A9 
Gaasperdammerweg (Rijkswaterstaat) hoe leren behulpzaam kan zijn bij 
het managen van complexe projecten. ‘Toen we aan de A9, een DBFM-
project, begonnen zeiden we al: Dit wordt een wilde rit. Dat betekent dat 
we heel veel gaan leren.’ Het projectteam heeft dat leren een structurele 
plek gegeven in het project, door het toe te voegen als een extra 
sturingsmechanisme. De Kock: ‘Op het moment dat je elkaar nodig hebt, 
ga je elkaar opzoeken om te leren, waarbij je op een andere manier het 
gesprek met elkaar kunt voeren. Leren kun je op die manier gebruiken als 
sturingselement.’ De kennis die de projectmanagers daarbij opdoen wordt 
nu vooral in het informele netwerk gedeeld. De Kock: ‘Dat gaan we nog 
meer vormgeven in de Rijkswaterstaat-structuur.’ 
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Innovatie 
Na het plenaire gedeelte gaan de aanwezigen uiteen in groepen, om 
verder te praten over de 3 thema’s. Inhakend op de vraag ‘wat kan ik 
doen in mijn organisatie?’ noemen de aanwezigen meerdere voorbeelden 
uit de eigen praktijk. Zo vertelt Han Zwijnenberg, businessdeveloper 
smart mobility bij Goudappel Coffeng, over de manier waarop zijn 
organisatie innovatie ideeën oppakt: ‘Als er iets unieks gedaan is in een 
project om een probleem op te lossen, dan kun je budget krijgen om dat 
idee verder uit te werken. “Zaaigeld” noemen we dat. Als dat iets 
oplevert, dan komt het ten goede aan de hele organisatie.’ 
 
Dat leren en structurele aandacht voor leren van essentieel belang is voor 
het voortbestaan van de organisatie, wordt door iedere deelnemer 
gevoeld. Zo vertelt Johan Hussaarts, commercieel manager bij Boskalis, 
dat leren voor zijn organisatie van levensbelang werd op het moment dat 
zij een aantal tenders achter elkaar verloren. ‘Je moet als organisatie wel 
lerend vermogen hebben. Je zit in die ratrace, dat moet je je wel 
realiseren.’ 
 
Dit beaamt ook Laurens Berning, manager bij Axians: ‘Kennis opbouwen 
wordt steeds moeilijker. Er is een afname van gekwalificeerd personeel in 
de markt, waardoor het steeds moeilijker wordt om die kennis aan te 
vullen door het aannemen van nieuwe medewerkers. Dit maakt het extra 
belangrijk om als organisatie veel te investeren, om de kennis en kunde 
van je eigen medewerkers op peil te houden.’ 

 
 
 
 
 
 
 

 

Learning Start Up 
Bij de plenaire afsluiting blijkt dat de aanwezigen een aantal van de 
opgedane ideeën en inzichten direct in de praktijk gaan brengen. Zo pleit 
Eva Kool, contractmanager bij Vermeulen Groep, voor het inrichten van 
een Learning Start Up. ‘Laten we bij aanvang van een project niet 
beginnen met een Project Start Up (PSU), maar met een Learning Start Up 
(LSU). Zo kunnen we gezamenlijk, op basis van de ervaringen uit eerdere 
projecten, een volgend project tot een succes maken. Mijn conclusie na 
vanavond: Leren kun je organiseren!’ 
Arnold Breur, coördinerend adviseur Inkoopstrategie Rijkswaterstaat, sluit 
de bijeenkomst af met een oproep aan de deelnemers van de avond: ‘Het 
leren gaat beter als er een veilige leeromgeving is. Die oprechte 
nieuwsgierigheid naar elkaar, dat vinden we moeilijk. Dat kunnen we nog 
wel een stapje beter doen.’  

 
Ook nieuwsgierig, klaar om te leren, te veranderen? 

Wat ga JIJ doen? 
 
Inspiratie op www.marktvisie.nu 
Contact: marktvisie@rws.nl 


