Ontwikkelprogramma De Verbinders
Wil jij de Marktvisie in jouw project echt laten werken?
Ga dan met collega’s uit je project de uitdaging aan om te werken
aan je eigen vermogen om als change agent binnen jullie directe (project)
omgeving en eigen moederorganisaties effectieve initiatieven te ontplooien

Problemen
doorgronden

voor het realiseren van duurzame veranderingen die leiden tot betere
samenwerking en projectresultaten.
Meld je samen aan voor het ontwikkelprogramma De Verbinders:

Doelen stellen
Stakeholders
betrekken

een unieke kans om jezelf, jouw organisatie en de sector uit te dagen.

Marktvisie in de praktijk

Eigenaarschap
creëren
Verbeteren
Resultaten
boeken
Verbinden

www.deverbinders.nu

Ontwikkelprogramma De Verbinders
Voor wie is dit ontwikkelprogramma?
Het ontwikkelprogramma De Verbinders is opgezet voor deelnemers die een leidende rol vervullen binnen
publieke bouw- en infraprojecten vanuit de opdrachtgever, aannemer, ingenieursbureau en/of een andere
relevante stakeholder. Tevens hebben zij de ambitie en potentie om change agent c.q. Verbinder te worden om
veranderingen te initiëren in lijn met het gedachtegoed uit de Marktvisie en deze breed uit te dragen.

Doelen
De Verbinders is een uniek leer- en ontwikkelprogramma waarin teams uit verschillende projecten leren om
gezamenlijk een duurzame verbetering aan te brengen rond een hardnekkig probleem uit de eigen praktijk, dat
het behalen van goede resultaten (BEST, binnen Budget en Eisen met tevreden Stakeholders en op Tijd) in de weg
staat. Daarmee werken ze tegelijkertijd aan een robuuste samenwerking. Tijdens het programma is veel ruimte en
aandacht voor het toepassen van het geleerde in de praktijk en leren ze de werkwijze ook zelf in te zetten.
Naast het beter doorgronden van problemen en het identificeren van veranderpotentieel, leren de deelnemers ook
de veranderprocessen te structureren, organiseren, conditioneren, hiermee te experimenteren en in de praktijk te
oefenen met de nieuw aangeleerde vaardigheden. Daarom wordt tijdens het ontwikkelprogramma veel aandacht
besteed aan het betrekken van sleutelspelers die een cruciale rol spelen in het ingebrachte probleem. Door hen
deelgenoot te maken van het ontwikkelproces, worden zij ook deelgenoot van de mogelijke oplossing. Deelnemers
vormen met alumni een netwerk dat als katalysator blijft werken aan het continu verbeteren van de bouwsector,
geheel in lijn met het gedachtegoed uit de Marktvisie.
“Dit programma is een steen in de vijver. Je ontwikkelt gedachtegoed waarmee je in je organisatie een vliegwielfunctie
krijgt. Bovendien neem je de opgedane inzichten mee in je volgende project. Je creëert dus als het ware een beweging.”
- Tobias van Dijk, contractmanager bij Rijkswaterstaat

Ontwikkelgroepen
In het ontwikkelprogramma De Verbinders wordt gewerkt met ontwikkelgroepen. Zo’n groep bestaat uit drie of vier
deelnemers die allemaal vanuit verschillende organisaties een leidende rol vervullen binnen hetzelfde project. In
elke editie van het programma wordt gewerkt met vier ontwikkelgroepen.

Na het volgen van het ontwikkelprogramma zijn deelnemers in staat:
1.
2.
3.
4.
5.

Op te treden als change agent c.q. Verbinder binnen en buiten de eigen organisatie.
Kritisch te kijken naar zichzelf en de eigen ontwikkeling.
Begripvol te kijken naar de ander en de onderlinge samenwerking.
Preventief en correctief te handelen vanuit een zelf gecreëerde basis voor een succesvolle samenwerking.
Eigenaarschap te bevorderen, dit wil zeggen anderen aan te sporen tot zelf nadenken en tot het nemen
van eigen verantwoordelijkheid tot verbetering van de projectprestaties (BEST) te komen.

Leidende principes
Bij de uitvoering van het ontwikkelprogramma De Verbinders zijn de volgende principes leidend:
1. Realisatie van de opgave staat centraal: elke ontwikkelgroep brengt gezamenlijk een actueel hardnekkig
probleem uit de praktijk in, waaraan tijdens het programma wordt gewerkt.
2. Er is sprake van collectief eigenaarschap: deelnemers worden tijdens en na het doorlopen van het
programma in woord en daad ondersteund vanuit de eigen moederorganisaties.
3. Er wordt gewerkt vanuit een waarderende benadering, waarin wederzijdse openheid en nieuwsgierigheid
wordt gestimuleerd om een veilige leeromgeving te creëren.
4. Interactie en praktijkreflectie zijn de sleutel voor leren door de collectieve ervaring, denkkracht en
creativiteit van de deelnemers vanuit meervoudig perspectief maximaal te benutten.
5. We werken aan een grotere beweging: een actief netwerk van deelnemers, alumni en stakeholders dat uit
is op een verandering van binnenuit.
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De Verbinders
Intern en extern netwerk
Vanuit het streven naar collectief eigenaarschap wordt de doelgroep van het ontwikkelprogramma De Verbinders breder
gezien dan alleen de deelnemers zelf. Om de juiste condities te creëren voor de effectieve inzet van het te ontwikkelen
verandervermogen van de deelnemers, wordt van elke organisatie die zij vertegenwoordigen minimaal één sleutelfiguur
in de rol van promotor nadrukkelijk bij het programma betrokken. Door deze werkwijze ontstaat zowel een intern als
extern netwerk van sleutelspelers uit project- en lijnorganisaties van de verschillende betrokken partijen.
“De sponsoren, sleutelfiguren binnen je eigen organisatie die bij het programma betrokken zijn, kunnen echt deuren openen.”
- Robert Bosma, realisatie- en procesmanager bij aannemerscombinatie Isala Delta (Van Hattum en Blankevoort en Boskalis)

Doorlooptijd en planning
De doorlooptijd van het ontwikkelprogramma is ongeveer een half jaar. Naast het startgesprek per ontwikkelgroep
bestaat het ontwikkelprogramma uit de volgende contactmomenten:
• Een kick-off van een dag (incl. avondprogramma en overnachting) en aansluitend een ochtend (incl. lunch)
• Vijf bijeenkomsten van een dag (waarvan twee dagen incl. avondprogramma)
• Een slotbijeenkomst (evaluatie en vooruitblik) van een dag (incl. gezamenlijk diner)
Tussentijds werken de ontwikkelgroepen aan de eigen opgave en kunnen daarbij ondersteuning inroepen van de
programmabegeleiders.
“In plaats van reactief problemen op te lossen, hebben we nu de kans gekregen de onderliggende oorzaken uit te zoeken en
hier wat mee te doen.” - Serban Schouten, technisch manager bij RHDHV (Royal Haskoning DHV)

Werkwijze
De ontwikkelgroepen werken tijdens de leergang volgens aangereikte veranderkundige principes aan de zelf ingebrachte
problemen, doelen en oplossingen. Deze principes zijn mede ontleend aan het systeemdenken en de Theorie U: het
duurzaam oplossen van problemen vraagt om een diepgravende analyse tot op systeemniveau, ofwel het onderlangs
doorlopen van de U (zie onderstaande figuur). De promotors worden regelmatig als leerpartner in leersettings bij het
programma betrokken. Op een online Social Learning Platform kunnen de ontwikkelgroepen hun leergeschiedenis
vastleggen en buiten de contactmomenten om met elkaar in contact blijven.
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Kosten
De investering voor het ontwikkeltraject bedraagt € 5.900,- exclusief BTW per deelnemer.
Dit is inclusief alle begeleidings- en locatiekosten en de kosten van beschikbaar te stellen materialen..

Aanmelden
Aanmelden voor deelname aan het ontwikkelprogramma De Verbinders kan via de website:
http://www.deverbinders.nu/aanmelden/ of per mail naar aitbenali@bob-kob.nl. Gegeven de opzet van het programma
geschiedt aanmelding niet op individuele basis, maar als ontwikkelgroep van drie of vier deelnemers van opdrachtgever,
aannemer, ingenieursbureau en/of andere relevante stakeholder werkzaam binnen hetzelfde project.
Voor eventuele vragen kunt je terecht bij Fatima Aitbenali (via 079-3252471 of aitbenali@bob-kob.nl).

Initiatiefnemers De Verbinders
Aline Arends (vz), Rijkswaterstaat
Rolf Mars, KWS (Koninklijke VolkersWessels)
Jan-Co van den Doel, Mourik Groot Ammers
Marten Klein, Gemeente Amsterdam
Nynke Sijtsma, Rijksvastgoedbedrijf
René de Boer, Witteveen+Bos
Rien Bakker, Royal HaskoningDHV
WWW.DEVERBINDERS.NU
De Verbinders is ontwikkeld door:
BOB, opleidingsinstituut voor management in de bouw

Marktvisie in de praktijk

en Neerlands diep, academie voor publieke bouw- en infraprojecten.

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer
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T 079 325 24 50
E info@bob-kob.nl

www.bob.nl
www.neerlandsdiep.nl

