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Samen
Onlangs is Rijkswaterstaat begonnen aan de grootste 
onderhoudsopgave in de geschiedenis; de komende jaren 
hebben minstens 80 bruggen, tunnels, sluizen en stuwen 
een grondige opknapbeurt nodig, met een totale omvang 
van circa 1,5 miljard euro. De eerste bruggen in Zuid-
Holland zijn inmiddels onderhanden genomen. Oók staan 
we aan de vooravond van de grootste dijkversterkingsop-
gave ooit. Er moet meer dan 1.100 kilometer aan dijken en 
er moeten 265 sluizen en gemalen worden aangepakt, 
verspreid over 300 projecten in heel Nederland. Natuurlijk 
gaat het onderhoud van ons bestaande areaal ook gewoon 
door, én gaan we ons areaal verder uitbreiden. Opgaven die, 
op zichzelf al, groter zijn dan de vervangingsopgave. Al deze 
werkzaamheden willen we met minder hinder, tegen een 
eerlijke prijs én op duurzame wijze realiseren. Dit kan alleen 

Marktvisie,  
waarom ook alweer?

als we samenwerken. En dat is waar Marktvisie voor staat: 
samenwerken aan de gezamenlijke opgave, vanuit trots en 
vakmanschap, op een zakelijke en respectvolle manier. 
Samen met markt-, branche- en kennispartners in de keten. 
En samen als Rijkswaterstaat in de 4 inkoopdomeinen, onze 
onderdelen én regio’s. 

Waar komen we vandaan? Waar staan we nu? 
Er is een duidelijke beweging zichtbaar. Met de afspraken uit de  
Marktvisie in de hand, zijn we op een andere manier aan het samen- 
werken. In dit boekje geven we met voorbeelden en quotes uit de  
praktijk aan waar we vandaan komen en waar we nu staan. De be- 
weging laten we zien aan de hand van 9 dimensies zoals die in de 
Marktvisie benoemd zijn. Het boekje is ook bedoeld ter inspiratie  
voor iedereen die met de Marktvisie aan de slag wil.



De veranderingen
die we nastreven
In de Marktvisie zijn 9 dimensies geschetst waar verandering 
nodig is. Om de beweging te laten zien die we met elkaar aan het 
maken zijn, hebben we deze 9 dimensies als leidraad in dit 
boekje gebruikt.

De linkerkant van elke dimensie geeft aan waar we vandaan 
komen. De rechterkant geeft het gewenste toekomstbeeld aan. 
De ‘schuifjes’ op de dimensies geven aan waar de beweging zich 
nu volgens ons bevindt.





Stijgende lijn:  
voorbeelden uit de praktijk

‘Traditioneel opereert iedere partij vaak vanuit zijn eigen doelstellingen, 
maar als het eigenbelang topprioriteit heeft, kom je er niet. Bij de 
ontwikkeling van het UKVC (Uniform Koppelvlak Verkeerscentrale) 
hebben we echt voor een andere insteek gekozen omdat we elkaar nodig 
hebben. Niemand kan dit alleen. Dat we dit in heel korte tijd met 
meerdere partijen hebben ontwikkeld is uniek.’
- Twan Daverveld, raadgevend adviseur Heijmans (onder-
deel van het consortium IXAS), in: ‘Werkbezoek 
Gaasperdammertunnel: eerste IV-bouwstenen opgeleverd’, 
op Rijkswaterstaat intranet, 23 maart 2018

Waar staan we? 

Van hiërarchische relatie opdracht gever-
opdrachtnemer naar gelijk waardige en 
com  plementaire ketensamenwerking



‘Geweldig dat de koppeling tussen ons systeem ServiceNow en TOPdesk 
van Rijkswaterstaat zo snel is gerealiseerd. Ik ben altijd erg positief 
gestemd, maar deze samenwerking heeft mijn verwachtingen 
overtroffen.’
- Arabella Khawalid, processpecialist KPN, in de 
Rijkswaterstaat-uitgave ‘Slimmer samenwerken met 
leveranciers’, augustus 2017

‘Een andere keten is hard nodig. Daarom is dit spel ook zo leuk. Het kan 
een boost geven om de disruptie in de keten te bewerkstelligen om het 
samen echt anders te doen.’
- Carlita Vis, Director New Strategic Initiatives & 
Innovations bij RHDHV tijdens een try out van het 
ketenspel op 24 september 2018. Het ketenspel, ontwikkeld 
door NLingenieurs en te gebruiken door alle ketenpartijen, is aan te 
vragen via Erik van Jaarsveld, projectdirecteur Arcadis, en Marian 
Vrolijk, Rijkswaterstaat

‘Als de samenwerking voor de verdere uitrol van de glasvezelkabel net 
zo goed verloopt tussen de regio’s en CIV als bij het project Afsluitdijk, 
dan gaat dit zeker lukken. En is er weer sprake van een mooi staaltje 
samenwerking tussen Rijkswaterstaat-onderdelen én Rijkswaterstaat 
richting de aannemers.’
- Caroline Mateovics, servicemanager Rijkswaterstaat 
Centrale Informatie Voorziening, in: ‘Glasvezel over de 
Afsluitdijk gerealiseerd!’, op Rijkswaterstaat intranet,  
12 oktober 2018

‘Er zijn inmiddels wel projecten waarin BAM Infra de principes en 
uitgangspunten van de Marktvisie terugziet. Dat is bijvoorbeeld het 
geval bij het knooppunt Hoevelaken en de Rotterdamse Baan. Bij het 
knooppunt Hoevelaken omvat het contract niet alleen design en 
construct, maar ook de planstudie. Dit houdt in dat er een andere 
dynamiek in het ontwerp zit, omdat we de jaarlijks in mei vastgestelde 
verkeerscijfers beschouwen en op basis daarvan, indien nodig, het 
ontwerp aanpassen. Dit vereist veel meer dialoog met de opdrachtge-
ver, omdat we steeds geacht worden op nieuwe ontwikkelingen te 
anticiperen. Bovendien hebben wij, weliswaar samen met Arcadis, 
ineens ook met andere afdelingen binnen Rijkswaterstaat te maken.  
Dit is zowel voor ons als voor Rijkswaterstaat nieuw.’
- Ton Buijink, directeur BAM Infra Projecten en BAM 
Infra Assetmanagement, in de brochure ‘Marktvisie’ van 
Uneto-VNI (tegenwoordig: Techniek Nederland)



Stijgende lijn:  
voorbeelden uit de praktijk

‘Tijdens de Dutch Coastline Challenge (DCC) is er, vanaf het formuleren 
van de gezamenlijke ambitie in de eerste sessie (namelijk: (over)leven in 
de delta), veel ontdekt. De komende tijd zullen de diverse sporen naar 
de toekomst (onder andere het vastspijkeren van de ambitie, concrete 
innovaties ten aanzien van de kustlijnzorg, het inbedden van de 
duurzaamheidsambitie in inkoop kustlijnzorg, verkennen en toepassen 
andere samenwerkingsvormen) verder worden ontwikkeld.’
- Bert Kappe, projectmanager Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier en lid van het kernteam DCC, 
tijdens de vierde bijeenkomst van de DCC op de 
Bouwcampus, 16 mei 2018

Van realiseren van projecten naar 
realiseren en verbinden van opgaven

‘Onlangs tekende ik voor de Green Deal Duurzaam GWW. Het gaat over 
belangrijke veranderingen: van kosten naar waarden, van reactief naar 
proactief, van uniek naar uniform en van alleen naar samen. Als we 
van denken in kosten naar waarden willen, moeten we wellicht niet 
langer gevangen zitten in de relatie tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer. Is onze opdrachtgever in het publieke domein niet ook 
gewoon in dienst van de maatschappij? Bewaakt 
hij of zij niet het belastinggeld voor toekomstige generaties? Ik wil dan 
ook vaker de vraag stellen: Wat is de waarde voor onze kleinkinderen? 
Dit geeft een gezamenlijke oriëntatie op de duurzame samenleving die 
we nastreven.’
- Annemieke Nijhof, chief executive officer Tauw, in haar 
column in Cobouw, 1 februari 2017

Waar staan we? 



We staan voor een gigantische 
opgave en we worstelen nog met 
vele vragen. Duidelijk is wél dat 
Rijkswaterstaat het in zijn eentje 
niet gaat redden. We moeten het 
samen, anders gaan doen.
- Michèle Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat, over de grote 
uitdagingen en transities van de toekomst tijdens de 
Rijkswaterstaat-Marktdag 2018, 26 september 2018



Van eigen belang voorop
naar (keten)samenwerking voorop

voorstel is grotendeels overgenomen door Rijkswaterstaat en wordt de 
komende tijd geïmplementeerd. ‘Het aanpassen van het 
Rijkswaterstaat-selectiebeleid is het bewijs dat de Marktvisie echt werkt 
en dat verschillende partijen elkaars belangen respecteren en op een 
volwassen manier kunnen werken aan oplossingen.’ ‘We hebben elkaar 
een kijkje in de keuken gegund, tot achter in de keukenkastjes. Zoveel 
openheid is prettig om te ervaren.’
- Joost Fijneman, adjunct directeur Beleid & Vereniging 
Bouwend Nederland, respectievelijk Edwin Lokkerbol, 
directeur Vereniging van Waterbouwers, in Cobouw, 30 
november 2018

‘Het mooie aan de Asfalt-Impuls is dat je gezamenlijke thema’s kunt 
bespreken. Als er nieuwe technieken en methoden zijn, kom je met een 
individuele opdrachtgever niet heel ver. Door samen te werken kun je 
grotere slagen maken. Omgekeerd geldt hetzelfde: Rijkswaterstaat trekt 
bij voorkeur met de hele markt gezamenlijk op.’
- Jan de Boer, directeur KWS, op Rijkswaterstaat.nl/zakelijk, 
15 januari 2018

Stijgende lijn:  
voorbeelden uit de praktijk 
 
‘Rijkswaterstaat liet de aanbesteding van de 3e Samenwerkings-
overeenkomst Ingenieursdiensten (SO3) evalueren door een extern bureau. 
De relatie met de ingenieursbureaus was tijdens de aanbesteding van de 
SO3 onder spanning komen te staan. We wilden daarom goed weten wat er 
mis was gegaan én inzichten verkrijgen voor het optimaal vormgeven van 
de samenwerking binnen de SO3. We hebben met alle partijen, in en buiten 
de gunning, gesproken.’ Geheel in lijn met de Marktvisie, waar open en 
transparant communiceren centraal staat, is het eindrapport gepubliceerd 
op RWS zakelijk. ‘Je stelt je daarmee kwetsbaar op, maar het is ook een 
kracht. Je wilt immers leren van zaken die niet goed zijn gegaan.’
- Maarten de Mos, leveranciersmanager SO3 
Rijkswaterstaat, op Marktvisie.nu, 21 september 2018

Na klachten uit de markt dat het toepassen van prestatiemeten in de 
selectiefase tot ongelijke kansen voor Marktpartijen zou leiden, is een 
gezamenlijk proces gestart om tot verbetering van het selectiebeleid te 
komen. Daarbij is via brede interactieve marktconsultaties, waarbij 
tientallen bedrijven zijn geconsulteerd, en met een gezamenlijke 
werkgroep van Rijkswaterstaat en brancheverenigingen, een breed 
gedragen voorstel gedaan voor verbetering van het selectiebeleid. Dit 



Waar staan we? 

(Keten)samenwerking gaat om het 
waarderen van wat de ander bij-
draagt, om het valideren van de 
ander en dat roept altijd spanning 
op. Zonder wrijving geen glans.
- Prof. dr. Sandra Schruijer, hoogleraar 
Organisatiewetenschap Universiteit Utrecht, 
tijdens de bijeenkomst Wetenschap ontmoet 
Praktijk op 20 november 2018



Waar staan we? 

Van zenden en reactief handelen 
naar dialoog en anticiperen



Stijgende lijn:  
voorbeelden uit de praktijk

‘Er zijn diverse kort gedingen afgeblazen door het gesprek te voeren, 
zoals een kort geding bij de aanbesteding van Groot Onderhoud in 
Oost-Nederland dat door De Jong Zuurmond werd ingetrokken nadat de 
leveranciersmanager de dialoog was aangegaan.’
- Marian Vrolijk, Rijkswaterstaat

‘Afgelopen maand verloren wij de tender voor het project Afsluitdijk. 
Dat doet nog steeds pijn. Maar ik voel ook een enorme trots! Deze 
tender is wat mij betreft HET voorbeeld van hoe een tenderproces zou 
moeten gaan. Niet alleen intern en tussen de partners, maar ook in de 
dialogen met Rijkswaterstaat. Een supervoorbeeld voor de implemen-
tatie van de Marktvisie: transparantie, openheid, plezier in je werk, 
omgeving centraal stellen, samenwerking etc. van zowel de marktpar-
tijen als Rijkswaterstaat.’
- Hans Pohlmann, hoofd afdeling Omgevings management
Boskalis Nederland, op Linkedin, maart 2018

‘De Marktvisie biedt infrabedrijven wat dat betreft een uitgelezen 
mogelijkheid. We mogen nu immers op een gelijkwaardig niveau 
praten met grote opdrachtgevers als Rijkswaterstaat en ProRail. Dat is 
mooi, maar het dwingt ons wel om professioneler te acteren. Het 
dwingt ons om continu te kijken naar wat het probleem van de 
opdrachtgever is en hoe we dat dan oplossen. De lat moet daarvoor 
omhoog. Onze organisatie moet gericht zijn op wat opdrachtgevers van 
ons verwachten.’
- Theo Winter, Raad van Bestuur Dura Vermeer, in 
Cobouw, 31 mei 2018

‘Circulaire catering is dus nog nieuw en sterk in ontwikkeling. Dat maakt 
het lastig om concrete doelen te stellen voor de volledige contractperiode: 
acht jaar. Cateraars vroegen dan ook om een flexibel contract, met 
bijvoorbeeld jaarlijks nieuwe KPI’s. Dat is spannend, omdat je vooraf niet 
weet wat je inkoopt. Ons Programma van Eisen is beperkt tot een lijstje 
met vijftien punten. We gaan samen pionieren en zullen meer moeten 
beoordelen op het proces en minder op de inhoud. We worden meer 
partners dan opdrachtgever en opdrachtnemer. We stellen samen een 
contract op en dat is tweezijdig opzegbaar.’
- André van den Broek, inkoopadviseur Rijkswaterstaat, 
 op Marktvisie.nu, 21 september 2018



Waar staan we? Stijgende lijn:  
voorbeelden uit de praktijk

‘Voor de aanbesteding van de renovatie van de Waalbrug werkten we 
met een plafondbedrag, maar van verschillende partijen uit de markt 
kregen we het beeld dat dit bedrag te laag lag. Uiteindelijk hebben we 
toen besloten om het plafondbedrag te verhogen. In de aanbestedings-
wereld komt het niet vaak voor dat partijen hun voorwaarden 
bijstellen. Daar hebben ze immers van tevoren goed over nagedacht. 
Maar door de Marktvisie ervaren we bij Rijkswaterstaat steeds meer dat 
het goed is om van 2 kanten open kaart te spelen en je te verplaatsen in 
andermans argumenten. Daarbij is het van belang om te beseffen dat 
opdrachtgever en opdrachtnemer een gezamenlijk doel voor ogen 
hebben. Wij willen goed werk hebben, aannemers willen goed werk 
afleveren.’
- Wim Anemaat, directeur inkoop- en contractmanage-
ment Rijkswaterstaat, op Rijkswaterstaat.nl/zakelijk, 
 19 april 2018

Van vechtverhoudingen naar 
excelleren in onze werken die gestart 
zijn vanuit reële randvoorwaarden



‘Het selectiever zijn bij aanbestedingen werpt zijn vruchten af. Extern is 
die beweging in gang gezet met de Marktvisie waarbij marktpartijen en 
overheden bij projecten de risico’s evenwichtiger verdelen. Intern let 
Dura Vermeer bij aanbestedingen er al langer op of de opdracht goed 
aansluit bij de kennis van het bouwbedrijf. Aanbestedingen waarbij, 
naast de prijs, ook de kwaliteit van het ontwerp meeweegt (‘EMVI’ in 
jargon) hebben de voorkeur. Het selectiever inschrijven zorgt ervoor dat 
Dura Vermeer éen op de drie tenders wint.’
- Job Dura, voorzitter Raad van Bestuur Dura Vermeer & 
Lowick Barg, chief financial officer Dura Vermeer, in FD,  
5 april 2017

‘We zijn vastbesloten niet te verzanden in vechtcontracten of ander 
gedoe. In de praktijk betekent dat meedenken met bouwers, vertrouwen 
geven en open communiceren. En het werkt echt zo simpel om 
problemen tot een minimum te beperken. Maar vergis je niet, ook dat 
gaat niet vanzelf en vergt organisatie en moeite. Meebewegen en een 
flexibele opstelling als er risico’s optreden of bij onverwachte 
tegenvallers, staat haaks op de extreem strakke planning van een 
DBFM-contract (Design, Build, Finance, Maintain-contract). Om niet 
in een tijdsklem te komen, eist Rijkswaterstaat de inbouw van buffers 
om tegenvallers op te vangen. Ook die les werd geleerd en meteen 
toegepast bij de Gaasperdammertunnel en A6 Almere.’
- Hans Ruijter, programmadirecteur Schiphol Amster-
dam Almere, Rijkswaterstaat, in Cobouw, 13 juni 2017

Het aantal vervelende gesprekken met aannemers daalt. 
Nog niet alles gaat nu goed, ook al geeft de Marktvisie 
houvast. Er wordt minder vaak de confrontatie gekozen.
- Jean Luc Beguin, chief procurement officer Rijkswaterstaat, in Cobouw, 9 november 2018



Van opportunisme naar vroegtijdig in 
gesprek over risico’s, informatie-
behoefte en dilemma’s
Waar staan we? 

Bij de Ring Utrecht en de A27 
 hebben we in overleg met de markt 
gekozen voor opknippen van de 
contracten en hebben we samen 
gekeken naar de logische plek om 
die projecten op te knippen.
- Jessie van der Linden, directeur Inkoop en Contract-
management Rijkswaterstaat, in Cobouw, 6 april 2018



Stijgende lijn:  
voorbeelden uit de praktijk

‘Met name voor vernieuwende projecten is het inmiddels eerder regel 
dan uitzondering dat, voorafgaand aan de aanbesteding, het gesprek 
met de markt plaatsvindt, vaak door middel van een open Markt-
consultatie. Het doel hiervan is het verzamelen van kennis en inzichten 
van marktpartijen, door middel van gesprekken, of door middel van 
een open vragenlijst. Hierdoor wordt de markt in de gelegenheid 
gesteld om haar rol te nemen in het signaleren en bespreekbaar maken 
van risico’s en dilemma’s.’
- Albert van Rooy, strategisch inkoopadviseur 
Rijkswaterstaat Bedrijfsvoering

‘Het voeren van open gesprekken is makkelijker gezegd dan gedaan. Want 
er mogen dan al veel ideeën zijn voor circulaire productie, over circulaire 
dienstverlening is veel minder nagedacht. Daarom zijn we een jaar 
geleden begonnen met een marktverkenning, In open gesprekken wilden 
we ontdekken wat cateraars zelf al doen aan circulariteit en wat dat 
volgens hen eigenlijk betekent.’
- Rob Heijink, categoriemanager catering Rijkswaterstaat,  
op Marktvisie.nu, 21 september 2018

 
‘We moeten voor de BV Nederland een goed resultaat opleveren. Dat 
kun je niet eenzijdig als Rijkswaterstaat of als marktpartij. Je moet 
sámen zorgen dat de Ring Utrecht voor beide partijen een goed project 
wordt. Contracten hebben een lange looptijd. Dan is het goed om van 
tevoren afspraken te maken en daarin de wensen en ideeën van beide 
partijen mee te nemen. Zodat iedereen het gevoel heeft dat het contract 
van hen samen is.’ 
- Stan van Veenendaal, contractmanager Rijkswaterstaat,  
op Marktvisie.nu, 21 september 2018

‘In nauwe samenwerking met verschillende publieke partners, 
markt partijen en kennisinstituten is dit idee in de verkenningsfase, nog 
voor de aanbesteding van de Getijdencentrale Brouwersdam, 
door gerekend. Zo is invulling gegeven aan de Marktvisie. We hebben dit 
Joint Fact Finding genoemd.’
- Paul Paulus, omgevingsmanager Rijkswaterstaat,  
op Marktvisie.nu, 21 september 2018



Stijgende lijn:  
voorbeelden uit de praktijk

‘Bij de contractondertekening spraken we als opdrachtgever en 
opdrachtnemer (ODV Maritiem) naar elkaar uit dat we als gelijkwaar-
dige partners willen samenwerken. Dat bleek gemakkelijker gezegd dan 
gedaan. Want wat betekent dat concreet? En op directieniveau zo’n 
wens uitspreken, betekent niet dat er automatisch iets verandert aan 
ingesleten werkverhoudingen. Als contractmanager voel ik mij 

Van macht en contract als sturings-
mechanismen naar handelen op basis van 
kracht en sturen op houding en gedrag

verantwoordelijk om de vertaalslag naar de werkvloer te maken. Met 
een houding die past bij een betrokken opdrachtgever. Dat betekent dat 
ik een opdrachtnemer vertrouwen geef, maar tegelijkertijd bewaak dat 
zakelijke afspraken worden nagekomen. Daarbij is het belangrijk dat je 
het met elkaar hebt over wat je van de ander verwacht. En dat je je 
verdiept in de (on)mogelijkheden van de werkprocessen van de ander. 
Rijkswaterstaat wil geen opdrachtgever zijn die een vraag over de 
schutting gooit om vervolgens niets meer van zich te laten horen. In 
plaats daarvan overleggen we met ODV hoe zij het beste aan onze vraag 
kunnen voldoen.’
- Ronny Verwater, contractmanager Rijkswaterstaat,
op Rijkswaterstaat.nl/nieuws, 30 april 2018

‘Op deze manier samen optrekken, en daarin je eigen verantwoor-
delijkheid nemen, past helemaal in de nieuwe Marktvisie. Maar het 
vereiste wel een cultuuromslag en veel ‘zendingswerk’ om 
Rijkswaterstaters mee te krijgen. Vanuit de operatie kregen we in 
het begin uit verschillende regio’s klachten over ODV Maritiem. 

Waar staan we? 



Waarom leveren ze niet gewoon wat is afgesproken? hoorde ik 
collega’s soms zeggen. Een begrijpelijke reactie: in een dynamische 
omgeving als die van Rijkswaterstaat kijken medewerkers naar wat 
een inhuurcontract oplevert. Objecten moeten immers in bedrijf 
blijven. Er was veel overtuigingskracht nodig om duidelijk te maken 
dat ODV een betrouwbare partner is die er alles aan doet om goed 
werk te leveren. Maar dat dat alleen kan als wij geen onmogelijke 
dingen van ze vragen.’
- Pieter Uitterlinden, manager projectbeheersing 
Rijkswaterstaat, op Rijkswaterstaat.nl/nieuws, 30 april 2018

‘Een consortium van vijf partijen had contact opgenomen met 
Rijkswaterstaat, omdat zij een innovatief idee hadden: zij wilden de 
boogbrug bij Vianen behouden en bebouwen, waardoor de brug een 
volledige nieuwe functie zou krijgen. Het vernieuwende aan het idee was 
natuurlijk dat er een infrastructureel werk werd gebruikt voor een totaal 
andere functie op de huidige of een alternatieve locatie; ook het bouwen 
over een rijksvaarweg was nieuw. Rijkswaterstaat heeft destijds besloten 
om ruimte te geven om het plan verder uit te werken. De betrokken 
bestuurders waren aangenaam verrast dat Rijkswaterstaat aan het idee 
ruimte wilde geven. De Marktvisie-gedachte komt hierin goed naar 
voren. Het Marktvisie-element is dat we ruimte gaven aan de visie van 

het consortium, ook al paste het niet in onze doelstelling van verwijde-
ren. We bewogen mee met de markt; voor zover dat kon, werkten we mee 
om de business case mogelijk te maken.’
- Marijke Visser, projectmanager Rijkswaterstaat, in: 
‘Nieuwe bestemming voor boogbrug Vianen?’, op intranet 
Rijkswaterstaat, 24 mei 2018

‘Het is dus niet zo dat we geen contract hebben, alleen hebben we het 
contract gezamenlijk opgesteld. Het contract, de ‘Handleiding’, pakt 
het team er verder vooral bij als we niet meer precies weten waarom iets 
is afgesproken. Daarin staat precies beschreven hoe we tot bepaalde 
afspraken zijn gekomen en waarom. Dit zorgt voor een gevoel van 
vertrouwen. Normaal gesproken wordt er op de beste prijs-kwaliteitver-
houding gegund, maar in dit geval is er 100% op kwaliteit geselecteerd, 
zonder harde financiële component. Voor de prijsvorming hebben we 
geselecteerd op de aanpak tot het komen van een prijs, in plaats van de 
prijs zelf. Daarin handel je naar de bedoeling van de wet en benut je de 
ruimte die deze biedt.’
- Ansel Velthof, contractmanager Project DOEN,  
op projectdoen.nu



Stijgende lijn:  
voorbeelden uit de praktijk

‘Het was de GWW-sector zelf die bij Rijkswaterstaat “aanklopte” met de 
vraag: We willen proactiever wat doen aan de ontwikkelingen die er 
gaande zijn. Er was wel dynamiek bij andere partijen zoals universitei-
ten, autofabrikanten en informatieleveranciers. Maar een belangrijke 
groep had te weinig zicht op wat er gebeurde. GWW is toch de 
‘maakbare’ wereld. Er wordt een plan gemaakt, er komt een contract, 
vervolgens gaat GWW het plan realiseren en daarna exploiteren voor 5 
tot 20 jaar. Daarin moet de sector de exploitatie meer centraal stellen 
en adaptiever en flexibeler worden. Het logistieke vraagstuk en het 
bouwvraagstuk komen namelijk tegen elkaar aan te liggen. De vraag 
rijst dan: wie bepaalt zo dadelijk wanneer er gebouwd gaat worden? 
Andere partijen gaan heel snel. Als de GWW-sector geen actie 
onderneemt, dan pakken andere partijen het initiatief.’
- Benny Nieswaag, project- en programmamanager 
Rijkswaterstaat en bestuurslid Bouwen met Staal, op Marktvisie.
nu, 21 september 2018

Van concurrentievoordeel door bezit 
van kennis naar concurrentievoordeel 
door toepassen juiste kennis
Waar staan we? 



‘Overheid en markt moeten veel meer energie steken in het maken van goede 
afspraken over de inrichting van de samenwerking. Het liefst zo vroeg 
mogelijk – in de pre-tenderfase. Als je dan goede keuzes maakt over het 
contracteringsproces, heb je al een wereld gewonnen. Het gaat niet meer om 
jouw probleem versus mijn probleem, maar om gezamenlijke risicobeheer-
sing. Dit geeft overheid en markt een prikkel om elkaar te helpen en 
informatie te delen. Dat is wennen. Dat is spannend. Maar weet dat het kan, 
dat die ruimte er is binnen de juridische kaders. Opdrachtgevers moeten zich 
laten helpen door hun opdrachtnemers. En opdrachtnemers moet bereid zijn 
hun opdrachtgevers te helpen. Doen we niets, dan worden we overreden.’
- Chris Janssen, hoogleraar privaatrecht tijdens de  
Marktvisie bijeenkomst Wetenschap ontmoet Praktijk op 
19 juni 2018

Onder de 3e Samenwerkingsovereenkomst 
Ingenieursdiensten (SO3) is een platform opgericht om 
kennisdeling in de praktijk toe te passen en te stimuleren. 
Alle gecontracteerde partijen hebben in hun contractma-
nagementplannen hiervoor voorstellen gedaan.

De Marktvisie is een gedeeld 
 product. Kernwoorden daarin zijn: 
samenwerken, samen nadenken 
over concrete ontwikkelingen die 
gaande zijn, samen kennis delen. 
Het is ook een uitdaging voor 
Rijkswaterstaat om op die manier te 
werken. Je moet weg bij de gedachte: 
we hebben een contract. Nee, we 
hebben een gezamenlijke opgave.
- Kees Buursink, senior adviseur Rijkswaterstaat, op 
Marktvisie.nu, 21 september 2018



Stijgende lijn:  
voorbeelden uit de praktijk

In deze categorie springt Rijkswaterstaat er positief uit. Rijkswaterstaat 
maakt duidelijke afspraken over de kwaliteit van dienstverlening met 
haar opdrachtnemers, waarover maandelijks wordt gerapporteerd, en 
hanteert heldere prestatie-indicatoren. Ook houdt Rijkswaterstaat 
samen met opdrachtnemers risico’s in de gaten, in een gezamenlijk 
risicolog.
- iBestuur Prijs 2017, in de categorie ‘Kwaliteits-
management’, op iBestuur online, 12 oktober 2017

Waar staan we? 

Van weinig ruimte voor diversiteit
naar oog voor verschillen en kwaliteit 
en ruimte voor maatwerk



De kwaliteit is zeer goed en de voortgang uitstekend. Het project heeft 
al zijn doelstellingen en technische doelen geheel bereikt in de daarvoor 
gestelde periode en overtreft zelfs de verwachtingen. Het project heeft 
zeer goed gepresteerd in het beperken van risico’s en is in meerdere 
opzichten een uitstekend voorbeeld voor toekomstige PCP’s (pre-com-
mercial procurement).
- Uit het Rapport van de Europese Commissie over het verkeersmanagementprogramma CHARM



Een greep uit de 
organisaties die al 
met de Marktvisie 

werken



Al deze mensen, 
en nog veel meer, 

zijn actief bezig 
met de Marktvisie



‘Ik vind het geweldig dat we bij het knooppunt Muiderberg beter 
kunnen doorrijden. We zien meteen het effect van het huzarenstukje dat 
hier is geleverd. Een van de drukste regio’s van ons land heeft meer 
bewegingsruimte gekregen. En dat is belangrijk voor de mensen die hier 
elke dag langsrijden en voor de economische groei van dit gebied. Het is 
een project waar we trots op mogen zijn: het aquaduct en de nieuwe 
spoorbrug zijn sterke staaltjes van Hollands vakmanschap. Vanaf 

oktober 2017 zijn er op de A1/A6 twee keer vijf rijstroken en een 
wisselbaan met twee extra rijstroken in de spits beschikbaar voor alle 
weggebruikers. Dat is bijna drie jaar eerder dan de geplande oplevering 
in 2020.’
- Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en 
Waterstaat, in Rijkswaterstaat.nl/nieuws, 9 maart 2018

Samenwerken volgens de Marktvisie

Als de samenwerking nu stroef verloopt, is het door de Marktvisie  
een stuk makkelijker geworden elkaar te spreken.
- Jacolien Eijer, directeur NLingenieurs, tijdens de Marktvisiebijeenkomst Wetenschap ontmoet Praktijk op 2 oktober 2018





‘De hogere bouwkosten zijn deels een terugkeer naar normale 
verhoudingen. Wellicht heeft een aantal opdrachtgevers de laatste jaren 
geprofiteerd van de gekte in de markt. Maar willen wij in Nederland een 
bouwnijverheidsector overhouden die gezond is, dan dient er op een 
nette manier betaald te worden. Het gaat niet om extreme marges die 
wij vragen. Er is bovendien een betere verdeling van risico’s nodig; 
diverse opdrachtgevers wensen dat ook. De Marktvisie, geïnitieerd door 
Rijkswaterstaat, is daarvan een goed voorbeeld.’
- Ton Hillen, chief executive officer Heijmans, in Financieel  
Dagblad, 28 maart 2017

Zichtbaarheid 
Marktvisie



Veel opdrachtgevers hebben een doorvertaling gemaakt van de Marktvisie 
voor hun organisatie, bijvoorbeeld Rijksvastgoedbedrijf, Prorail, Politie, 
Schiphol, Rijkswaterstaat, diverse provincies, diverse gemeenten.
- Aline Arends, manager Marktvisie Rijkswaterstaat



Van 2015 tot en met 2018 hebben wij met elkaar gewerkt, 
gelachen, geïnnoveerd, hadden we interessante gesprekken 
en lastige dilemma’s. Met elkaar, en met vele andere 
collega’s hebben we de Marktvisie binnen Rijkswaterstaat 
en ook deels daarbuiten in beweging gezet. Bedankt voor 
het vertrouwen!

Samen aan de slag

Team Marktvisie Rijkswaterstaat
 Albert van Rooy, Aline Arends, Anke Zindler, Annemieke Meester,  
Arnold Breur, Finn Roelofs, Irene Hanusch, Jeroen Bargeman, Kim Raven,  
Leo Maas, Léon Brinkman, Maarten Smulders, Marian Vrolijk, Marijke 
Feijen, Maurits van der Heijden, Melissa Nuis, Mersiha Dzabic, Miranda 
Haakman, Paula Kuipers, Prawita Harhangi, Rianne Blom, Riny 
Sonnemans, Susan van der Werf, Wim Holleman, Yvonne van der Stok



Dé afspraak over hoe 
we samenwerken

Samen leren, ontmoeten, 
ontwikkelen, inspireren en doen
Aan de slag!



Zij gingen je al voor:

Hoe? Waarom? Voor wie? Door wie?



Samenwerken aan een vitale en duurzame sector, inspelend
op alle veranderingen om ons heen, met oog voor de relatie,
efficiëntie, minder gedoe en een succesvoller project. Kortom:
prettiger samenwerken met een beter resultaat. Dáárom 
werken we volgens de principes van de Marktvisie.
 
Nu is het aan ons om die samenwerking op gang te houden.
Hoe kunnen we dat samen doen? Wij geven een aantal 
aanbevelingen. Zaken die, dat weten we vanuit ervaring, echt 
hét verschil maken. Deze aanbevelingen kun je ook zelf, vanuit 
jouw eigen rol, overnemen. Ga ermee aan de slag en stimuleer 
initiatieven die passen bij jouw rol. Lastig? Neem dan contact 
op met een collega die je op weg kan helpen. Zijn of haar 
contactgegevens staan vermeld bij elke aanbeveling.
 
Of het nu gaat om verjongen, vernieuwen, verduurzamen, een
duurzame leefomgeving, data en informatievoorziening, Smart 
Mobility, de Omgevingswet of samenwerken in onze interne en 
externe keten, de filosofie van de Marktvisie draagt eraan bij.
 
Dus laat je inspireren en zet de beweging voort! Want wij staan 
samen, met trots, vakkundig voor de maatschappelijke opgave 
en blijven respectvol en zakelijk samenwerken.
 
Veel succes en vooral heel veel (werk)plezier!



Onze aanbevelingen 
op een rij

1. Blijf in gesprek
2. Ontwikkel partnerschap 
door Luisteren, Samenvatten 
en Doorvragen (LSD). Wat heb jij 
nodig om te kunnen presteren?

• met de markt
• met collegTa-opdrachtgevers
• als interne opdrachtgever en 
   opdrachtnemer

• blijf aansluiten bij bestaande Rijkswaterstaat-focuspunten
• durf het gedachtegoed toe te passen in projecten
• organiseer en bezoek inspiratie- en leerevenementen  
   met Rijkswaterstaat en partners
• doe mee met bestaande leerlijnen bij Rijkswaterstaat en partners
• haal inzicht en inspiratie op bij een collega



3. Vertel het 
verhaal over 
samenwerken 
consistent en 
consequent.

4. Verankering & borging: 
houd elkaar scherp op de 
bedoeling.

5. Blijf de 
voortgang 
monitoren.



Deze marktpartijen, 
kennisinstituten en  
andere organisaties zijn  
al actief betrokken

1 Blijf in gesprek



Waarom? Daarom!
‘Blijf in gesprek’ doe je samen. Voortdurend in gesprek 
blijven is onze manier van (samen)werken. In gesprek 
blijven leidt tot meer begrip en inzicht in elkaar. Dit leidt tot 
openheid en geeft alle voorwaarden en kansen op een 
goede samenwerking.



Blijf in gesprek 
met de markt
Tips
• Voer gesprekken met leveranciers en branche-

verenigingen.  

• Bezoek ontmoetingsdagen tussen 
Rijkswaterstaat en de markt, zoals de 
Rijkswaterstaat-Marktdag, leveranciersdagen, 
thema dagen (bijvoorbeeld Datalab-dagen). 

• Stimuleer marktverkenningen en -betrokken-
heid in een zeer vroegtijdig stadium. 

• Voer de continue dialoog in de projecten.



Waarom? Daarom!
Omdat het van essentieel belang is om continu het gesprek met de  
markt en branches te blijven voeren. Leer op die manier elkaars  
belangen, rol en kwaliteiten steeds beter kennen om onze gezamenlijke 
opgave (van Rijkswaterstaat én de BV Nederland) te realiseren.

Wie helpt mij op weg? 
Arnold Breur & Marian Vrolijk (GPO Innovatie & Markt); Maurits 
van der Heijden & Léon Brinkman (CIV); Albert van Rooy & 
Ronnie Verwater (Bedrijfsvoering); Marijke Feijen (Kennis).



Blijf in gesprek met 
collega-opdrachtgevers



Waarom? Daarom!
Als je de cultuur in de sector wilt veranderen, staan we sterker 
als collectief van opdrachtgevers. Om onze maatschappelijke 
opgaven te realiseren, moeten we als opdrachtgevers samen 
opgavegericht werken.

Wie helpt mij op weg? 
Henkjan van Meer (Unie van Waterschappen); Erik Withaar  
(Rijkswaterstaat); Annemieke Sietses (Rijkswaterstaat renovatie- 
opgave); Ron Peddemors (Rijkswaterstaat duurzaam asfalt).

Tips
•  Introduceer Marktvisie als samenwerkings-

model bij partnerschap met andere 
opdrachtgevers.  

• Maak samen met andere opdrachtgevers 
gebruik van bestaande, op innovatie gerichte 
aanbestedingsvormen. Richt je daarbij op de 
gezamenlijke opgave. Voorbeelden zijn 
duurzaam asfalt of de renovatieopgave.



Blijf in gesprek als interne 
opdrachtgever en 
opdrachtnemer

Waarom? Daarom!
Samen lukt het beter om de juiste 
klantvraag te definiëren én om 
passende oplossingen te bedenken en 
uitgevoerd te krijgen.

Wie helpt mij op weg? 
Mijke Spiers (Rijkswaterstaat, West-Nederland 
Zuid) & Bart Buchholtz (Rijkswaterstaat,  
West-Nederland Zuid); Ludo Hennissen  
(Rijkswaterstaat, Zuid-Nederland).



Tips
• Ga in projecten tijdig in gesprek met markt én regio over 

de opgave. 

• Blijf voor en tijdens de realisatie in gesprek in de hele 
keten, ieder vanuit de eigen rol.  

• Reflecteer regelmatig op hoe je met elkaar samenwerkt 
aan gemeenschappelijke opgaven.  

• Laat je samen met je ketenpartners inspireren: op een 
Marktvisie-leerdag, door het spelen van het ketenspel, of 
door het uitnodigen van een inspirerende collega.

Mijn visie



2  Ontwikkel partnerschap door 
Luisteren, Samenvatten en 
Doorvragen (LSD)



Wie helpt mij op weg? 
Kijk op Marktvisie.nu of zoek Marktvisie  
op het intranet van Rijkswaterstaat

Partnerschap ontwikkelen door 
echt Luisteren, Samenvatten en 
Doorvragen (LSD): wat heb jij 
nodig om te kunnen presteren?



Waarom? Daarom!
De Marktvisie staat niet op zichzelf, maar past bij de beweging die 
Rijkswaterstaat maakt. Samenwerken volgens de Marktvisie is een 
wezenlijk onderdeel van alle focuspunten.

Wie helpt mij op weg? 
Jouw afdelingshoofd.

Blijf aansluiten bij bestaande 
Rijkswaterstaat-focuspunten



Wij werken samen aan onze focuspunten. Dat doen 
we zakelijk en espectvol, vanuit de gezamenlijke 

opgave, met vakmanschap en trots.

Rijkswaterstaat- 
focuspunten:

Verjongen, vernieuwen en verduurzamen
Duurzame leefomgeving

Data en Informatievoorziening
Smart Mobility
Omgevingswet
Samenwerken

Stan van Veenendaal

Jean Luc Beguin Ton van der VeenCarel van Belois

Aline Arends



Wat levert Marktvisie op volgens de 
ervaringsdeskundigen?
- Meer gezamenlijk eigenaarschap.
- Meer onderling begrip door inzicht in elkaars belangen.
- Beter gebruik van ieders vakmanschap.
- Minder verrassingen.
- Meer ruimte voor innovatie.
- Verhoogde efficiëntie.
- Meer tevreden klanten.
- Meer werkplezier.

Geleerde lessen die 
jou verder kunnen helpen:
- Doorleef samen de doelstelling van het project.
- Denk buiten de kaders en maak eisen bespreekbaar als dit de  
   ‘bedoeling’ van het project ten goede komt.   
- Denk goed na over de keten en betrek deze. Bijvoorbeeld: zet vraag  
   (klant/stakeholders) en aanbod (opdrachtnemer) aan één tafel.
- Creëer een veilige omgeving.
- Wees open, transparant en betrouwbaar.
- Investeer blijvend in elkaar.
- Toon lef en durf zaken ter discussie te stellen.

Durf het gedachtegoed 
toe te passen in projecten



Waarom? Daarom!
Omdat het jouw dagelijkse werk 
beter en leuker maakt.

Wie helpt mij op weg? 
Ervaringsdeskundigen van het project 
DOEN: Machiel Galesloot, Marlotte Koster, 
Ansel Velthof, Marieke Plegt (doen@rws.nl); 
je leidinggevende.



Organiseer en bezoek inspiratie-
en leerevenementen met 
Rijkswaterstaat en partners

Waarom? Daarom!
Om je collega’s op de werkvloer (je in- en 
externe partners) in beweging te brengen en 
om buiten ‘de hitte’ van je dagelijkse werk in 
koelte te reflecteren op de samenwerking.

Wetenschap ontmoet Praktijk
Voor influencers van Rijkswaterstaat en marktpartijen. 
Doorgaan met een groep van leiders die binnen hun cirkel van 
invloed veel kunnen bewerkstelligen en tot voorbeeld zijn.

Wie helpt mij op weg?
Marian Vrolijk (GPO Innovatie & Markt). Op Marktvisie.nu 
vind je de geplande evenementen.



Summerschool
Domeinoverstijgend doorleven van houding en  
gedrag conform Marktvisie en ervaren dat we hier vanuit  
de verschillende domeinen veel van elkaar kunnen leren.

Wie helpt mij op weg?
Léon Brinkman (CIV), Marian Vrolijk (GPO Innovatie & Markt).

Marktvisie-café’s
Leren vanuit de praktijk over een specifiek thema,  
voor projectt eams van Rijkswaterstaat en marktpartijen  
en hun ketenpartners.

Wie helpt mij op weg?
Marian Vrolijk (GPO Innovatie & Markt).

Leerdagen
Leren van en met de keten, vanuit ieders eigen 
praktijk. Even uit je werk om op een andere manier 
naar de samenwerking te kijken.

Wie helpt mij op weg?
Huub de Lange (PPO); Marian Vrolijk (GPO Innovatie & 
Markt); Albert van Rooy (Bedrijfsvoering); Maurits van 
der Heijden (CIV); Marijke Feijen (Kennis).



De Verbinders (voor Rijkswaterstaat-
collega’s & externe partners)

De Verbinders is een leergang waar je, samen met je 
opdrachtnemer(s) of andere stakeholders uit je project, 
werkt aan een concreet vraagstuk dat goede uitvoering van 
het project in de weg staat. Samen ga je het probleem 
doorgronden en ga je oplossingen ontwikkelen. Je leiding-
gevende of opdrachtgever wordt betrokken zodat je 
draagvlak krijgt voor je oplossing. 

Doe mee met bestaande leerlijnen
bij Rijkswaterstaat & partners

Wie helpt mij op weg?
Aline Arends (Rijkswaterstaat); Mijke Spiers (Rijkswaterstaat); 
deverbinders.nu



ISIP: Integraal Samenwerken In Projecten 
(voor Rijkswaterstaat-collega’s)

Een leerlandschap om met je projectteam effectief een (complex) 
project te realiseren in een continue veranderde omgeving, waarbij 
zowel de individuele doelstellingen als de teamdoelstellingen 
centraal staan.

Wie helpt mij op weg?
Erik Keehnen (Rijkswaterstaat); jijzelf  
en je L&O adviseur.

Waarom? Daarom!
Om in een veilige omgeving, ondersteund door theorie, 
werkvormen en professionele trainers, geholpen te worden je 
samenwerkingsvaardigheden of die van je team te verbeteren.



Haal inzicht en inspiratie op bij  
een collega

Waarom? Daarom!  
Om je evenement te verrijken met een gesprekspartner die de genodigden meeneemt in 
zijn/haar Marktvisie-reis én die mensen inspireert om na te denken over de reis die ze zelf 
willen en kunnen maken.

Wie helpt mij op weg? 
Zie Marktvisie.nu voor een uitgebreide lijst.

Dit is een selectie van de mensen die je kunt benaderen als spreker of ambassadeur. Voor een event,  
een vergadering of om mee te sparren. Zij delen graag hun inzichten en inspiratie.

Aline Arends, Rijkswaterstaat
Annemieke Sietses, Rijkswaterstaat
Anton van Opzeeland, Rijkswaterstaat
Astrid Potemans, TU Delft
Benny Nieswaag, Rijkswaterstaat
Carlita Vis, Royal Haskoning DHV
Dirkjan Douma, Royal Haskoning DHV
Edwin Lokkerbol, Vereniging van 
Waterbouwers
Ernst Visser, Rijkswaterstaat
Eva Kool, Vermeulen Groep

Femke Zevenbergen, Boskalis
Gül Ören, Rijkswaterstaat
Hans Ruijter, Rijkswaterstaat
Huub de Lange, Rijkswaterstaat
Jan-Co van den Doel, Mourik
Jasper Tils, Rijkswaterstaat
Jessie van der Linden, Rijkswaterstaat
Jur Niewold, Rijkswaterstaat
Léon Brinkman, Rijkswaterstaat
Marian Vrolijk, Rijkswaterstaat
Mario Penzen, Rijkswaterstaat

Marlotte Koster, Rijkswaterstaat
Miranda Haakman, Rijkswaterstaat
Prawita Harhangi, Rijkswaterstaat
René Nass, Rijkswaterstaat
René Scholtes, Rijkswaterstaat 
Stan van Veenendaal, Rijkswaterstaat
Sven van Riet, Rijkswaterstaat
Ton van der Veen, Rijkswaterstaat
Wim Anemaat Rijkswaterstaat





Kernboodschap Marktvisie
De Marktvisie beschrijft hoe we – Rijkswaterstaat en zijn 
in- en externe ketenpartners, marktpartijen, overheden en 
kennisinstituten – samenwerken. Vanuit de gezamenlijke 
maatschappelijke opgaven, zakelijk en respectvol, met 
vakmanschap en trots. Dit doen we door onze 5 leidende 
principes toe te passen in ons werk.

Onze 5 leidende principes
1. Kijk met trots en plezier naar de gezamenlijke opgave en 

draag dat ook uit (Human factors).
2. Leg in én voorafgaand aan de aanbesteding, het funda-

ment voor een goede samenwerking en een succesvol 
project (Tenderen als fundament).

3. Baseer selectie- en gunningscriteria op de juiste kwaliteit 
tegen een reële prijs (EMVI 2.0)

4. (Er)ken elkaars belangen en risico’s en handel daarnaar 
(Risico’s).

5. Zorg voor een doelmatige, rendabele en financierbare 
opgave voor alle betrokkenen (Prijsvorming).

3     Vertel het verhaal over samenwerken
     consistent en consequent



 
Waarom? Daarom!
Omdat het de samenwerking helpt als we in de sector 
dezelfde taal blijven spreken wanneer het gaat over de 
bedoelingen van de Marktvisie.

Mijn visie

Wie helpt mij op weg?
Jouw communicatieadviseur.



Verankering & borging
• De Marktvisie is doorvertaald in de inrichting van het 

contract-, inkoop-, en leveranciersmanagement, heeft 
een plaats gekregen in het Management Contract 2019 en 
is verankerd in kaderdocumenten. 

• De rol voor het bewaken van het Marktvisie-gedachtegoed 
is per inkoopdomein actief belegd, tezamen met de 
verantwoordelijkheid voor kaderstellende documenten 
en sjablonen. Samen zorgen we ervoor dat onze werk-
wijze onze cultuur en opgave blijvend ondersteunt.

• In inwerkprogramma’s voor nieuwe medewerkers wordt 
het gedachtegoed van de Marktvisie gedeeld.

• De verschillende domeinen sturen op actieve participatie 
in leerinterventies gericht op samenwerking, zoals: Marktvisie- 
leerdagen, Marktvisie-cafés of nieuwe initiatieven gericht 
op samenwerken.

Houd elkaar scherp op de bedoeling
1. Zorg voor een continue en vroege dialoog met marktpar-

tijen, kennispartners en brancheorganisaties.
2. Onderzoek gezamenlijk welke opgaven er op ons 

afkomen en wat dat vraagt naar de toekomst toe in 
termen van kennis, innovatie, arbeidsmarkt en 
uitvoering.

3. Evalueer.
4 Verankering & borging:
houd elkaar scherp op de bedoeling

4  Verankering & borging:  
houd elkaar scherp op de bedoeling



Waarom? Daarom!
Om het goede gesprek te voeren met markt-, branche- en 
kennispartners over optimalisatie van de werkwijze. Houd 
elkaar scherp op de bedoeling!

Wie helpt mij op weg?
Maurits van der Heijden & Léon Brinkman (CIV); Arnold 
Breur (GPO Innovatie & Markt); Max van Heijst (ICG), Albert van 
Rooy (Bedrijfsvoering).

Mijn visie



Tip: Houd de 
movitatie hoog!

5  Blijf de voortgang monitoren



Wie helpt mij op weg?
Arnold Breur (GPO Innovatie & Markt).

Mijn visie

Waarom? Daarom!
Om de inbedding en de verbreding van 
het Marktvisie-gedachtegoed te kunnen 
sturen: van innoveren en uniformeren 
naar productie en business as usual.
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