
Bezoek Jan Hendrik Dronkers aan Project DOEN

28 oktober 2014 kwam Jan Hendrik bij project DOEN op bezoek. Het was een heel leuk, open en
persoonlijk gesprek! Hieronder het complete overzicht van wat er is besproken.

Over de problematiek:
- Elke keer als er iets misgaat zetten we een extra paragraaf in het contract om het de

volgende keer te voorkomen. Dat is echter niet de oplossing want het aantal pagina’s
stijgt, maar er gaan nog steeds dingen mis.

- Historisch besef: de bouwfraude heeft de relatie tussen markt en RWS sterk beïnvloed
- Wantrouwen en vooroordelen belemmeren de samenwerking van begin af aan
- Zowel RWS als de markt hebben geen belang bij een te lage prijs. Toch is er vanuit de

beste bedoelingen een situatie ontstaan waarbij de laagste prijs het zwaarst wegende
criterium bij een aanbesteding is.

- De markt en RWS zijn verbonden door het resultaat. We willen allebei iets moois
neerzetten. Vanuit die basis zou je elkaar moeten kunnen vinden.

- Marktpartijen willen geld verdienen en kwalitatief goed werk leveren. RWS besteedt geld en
realiseert infrastructuur voor de maatschappij. Als je die twee zaken optelt heb je eigenlijk
een ideale situatie. Dan moet de weg ernaar toe (het samen draaien van een project) toch
eigenlijk heel leuk zijn.

- Verschil tussen persoonlijke drive en organisatiebelang. RWS wordt steeds strenger
afgerekend of belastinggeld wel rechtmatig wordt uitgegeven. En bij veel marktpartijen is
er een afrekencultuur tussen de top en het midden/lager management.

- Goede intenties maken nog geen goed gedrag. De wereld bestaat niet uit idealisten.

Over het regelarme aspect van Project DOEN:
- Ga vooral onbevangen aan de slag
- Doe alsof er geen regels zijn en bedenk dan wat je zou willen. Als er vervolgens regels zijn

die dit belemmeren kijken we hoe we hier creatief mee om kunnen gaan.
- Alle regels mogen ter discussie worden gesteld, behalve de wet. Denk vooral niet teveel in

bestaande kaders!
- Wees onbevangen, maar niet naïef.
- Werk zonder regels, maar vooral ook zonder wantrouwen en vooroordelen aan beide zijden

(RWS en markt)



Over het leren:
- Alles mag naar buiten. Ook als onze interne organisatie de oorzaak is van gedoe. Je

kwetsbaar opstellen is juist krachtig.
- Wees meer exhibitionistisch: communiceer! Het liefst elke twee weken!
- Via twitter, bouwcampus, website OG-forum (niet doorklikken, maar direct op de home

page), stuur elke twee weken een e-mail aan het gehele RWS management, projectleiding
en adviseurs, organiseer dat het project kan worden bekeken als een soort expeditie
Robinson.

- Maak gebruik van de fans van dit project

Over wat Jan Hendrik wil bereiken met Project DOEN:
- "Ik draag dit project een warm hart toe"
- Project DOEN is geslaagd als wij de onbevangenheid waarmee we in dit project de

samenwerking aanvliegen kunnen uitdragen aan de rest van de organisatie
- En als we een vernieuwende vorm van samenwerking ontdekken, maar het hoeft geen ei

van Columbus te zijn. Vernieuwen is taai en gaat langzaam.

Over wat Jan Hendrik  zelf gaat doen:
- In contractfase de gehele sturingslijn met elkaar laten praten. Zodra we een marktpartij

aan boord hebben op diverse niveaus binnen die organisatie gesprekken over DOEN en de
doelen van DOEN te voeren. Ofwel op projectniveau, middelmanagement en topniveau.
Inclusief Jan Hendrik zelf.

- Jan Hendrik communiceert naar eigen zeggen nu al veel over Project DOEN. Hij noemt het
vaak in speeches richting andere opdrachtgevers of marktpartijen.

- Dit wil hij nog wat verder gaan uitbreiden. Sowieso gaat hij aan Project DOEN refereren op
de komende marktdag.

- Hij gaat zich inzetten om de geleerde lessen verder te brengen in de organisatie.

Na afloop heeft hij over het Project DOEN getwitterd:
https://twitter.com/DronkersJH/status/527023804309340160
En 29 oktober 2014 tijdens het Diner Pensant Opdrachtgeversforum zal hij in zijn speech ingaan op
het Project DOEN en de andere opdrachtgevers oproepen om ook een initiatief als Project DOEN te
starten.


