
Rondetafelgesprek 
Krachtig Vooruit

Aan de vooravond van InfraTech 2015 spraken 
vier deskundigen uit de infrasector met elkaar 
over de toekomst van hun sector. 
Ingrid de Bondt, gedeputeerde verkeer en 
vervoer, luchtvaart en grondzaken van de pro-
vincie Zuid-Holland, Karin Sluis, directeur van 
ingenieursbureau Witteveen+Bos, Mozafar 
Said, projectmanager van Stadsontwikkeling 
van de Gemeente Rotterdam en Maurice van 
Rooijen, founder en co-creator van Jonge 
Geesten en business strateeg bij ingenieurs- 
en adviesbureau Movares. Alle vier zijn geno-
mineerd voor de ‘Meest krachtige persoon in 
de infrasector’, die tijdens InfraTech 2015 be-
kend wordt gemaakt. 

Kracht van de markt benutten voor een
betere infrastructuur

Het valt Ingrid de Bondt als opdrachtgever van 
infraprojecten op dat vooral de fysieke omge-
ving complexer wordt bij het realiseren van in-
fraprojecten. “Dichte bebouwing, meer stake-
holders en meer inspraak van bewoners maken 
het voor de ruimtelijke ordening steeds inge-
wikkelder om zaken voor elkaar te krijgen”, 
zegt De Bondt. Die groeiende complexiteit 
vraagt om snel schakelen, langetermijndenken 
en het creëren van goed teamwork. Dragen ze 
bij om die complexiteit op te vangen? “Ja”, 
zegt De Bondt onmiddellijk. “Complexe pro-
jecten verbeteren door omwonenden erbij te 
betrekken. We luisteren nu intensiever en vaker 
dan voorheen naar omwonenden. Ze komen als 
belanghebbenden vaak met prachtige oplos-
singen en mogelijkheden die het onderzoeken 
waard zijn”, geeft ze aan. Volgens Karin Sluis 
sluit dat naadloos aan op de manier zoals 
Witteveen+Bos projecten uitvoert. “Wij probe-
ren ook te sturen op een evenwichtige samen-
stelling van projectteams in plaats van op de 
pure techniek. De bouw moet groener. Niet in 
de zin van duurzamer, maar door zorgzamer en 
meer relatiegerichter de belanghebbende par-
tijen te benaderen. Dan worden relaties veel 
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meer gewaardeerd en beloond”, zegt Sluis. 
Maurice van Rooijen denkt dat als infrabedrij-
ven dit door nieuwe, maar broodnodige veran-
deringen niet doorvoeren, ze niet kunnen over-
leven. “Partijen zijn genoodzaakt om elkaar op 
te zoeken en naar elkaar te luisteren”, meent 
Van Rooijen. “Belangrijk is om bij het begin van 
een project de reden van samenwerking duide-
lijk aan te geven. Dat geldt dus in dit geval 
vooral voor opdrachtgevers en –nemers, klan-
ten en omwonenden. Belangen worden pas 
duidelijk als ze onder druk komen te staan. ” 

Icoonprojecten
Volgens Mozafar Said verloopt een project suc-
cesvol door elkaars belangen te respecteren en 
te erkennen. “Vooral bij complexe contractvor-
ming is vertrouwen in elkaar een essentieel ele-
ment”, zegt Said. “Nederland loopt voorop in 
het realiseren van innovatieve icoonprojecten, 
die de positie van de Nederlandse infrastruc-
tuur wereldwijd verstevigen. Nederlandse in-
genieurs weten precies hoe je duurzaam, veilig 
en gezond in een dichtbevolkte delta kunt bou-
wen en werken. Die kennis is een belangrijk ex-
portproduct dat we moeten koesteren. Over-
heden moeten de export sterker promoten en 
het bedrijfsleven moet de gegeven contractu-
ele ruimte benutten voor innovaties”, vult Sluis 
aan. Volgens Said is het krijgen van die ruimte 
een blijk van waardering van de opdrachtgever 
aan een aannemer. “Zo worden slimme oplos-
singen beloond die voor een project zijn be-
dacht. Dat zou veel vaker voor moeten komen.”  
Van Rooijen: “Krachtig vooruit komen in de in-
frasector heeft ook te maken met het loslaten 
van oude gewoonten en het oppikken van nieu-
we gebruiken, zonder die oude gewoonten uit 
het oog te verliezen. Zoals langetermijndenken 
of los van de prijs een project gunnen aan de-
gene die de beste oplossing heeft bedacht 
voor een vraagstelling. Ook al staat die oplos-
sing niet in de uitvraag. Eeuwig zonde als niets 
met die ideeën worden gedaan”, vindt Van 
Rooijen. Volgens De Bondt is het creëren van 
ruimte voor meer creativiteit voor een op-
drachtnemer een lastig punt voor de overheid 
als opdrachtgever. “Bij een inpassingsplan kan 
de Provincie volgens haar juridische regime be-

palen wat er gebouwd mag worden. Daarin zit 
flexibiliteit. Bij het Tracébesluit ligt precies vast 
wat er gebouwd wordt. Hierin zit nagenoeg 
geen ruimte voor creatieve oplossingen. Wijzi-
gingen doorvoeren wanneer een aannemer 
iets slims verzint, zijn buitengewoon ingewik-
keld”, geeft De Bondt aan. “Die striktheid 
biedt aan de andere kant zekerheid voor om-
wonenden”, geeft ze aan. 

Creativiteit
“Ik hoop van harte dat de overheid ooit de stap 
durft te zetten om meer creativiteit uit de 
markt toe te laten. Dat zal niet zonder slag of 
stoot gaan, want de politieke besluitvorming 
vindt dan plaats voordat tot in detail helder is 
hoe het project wordt vormgegeven.” Volgens 
Van Rooijen zullen dan ook opdrachtgevers de 
uitvraag anders moeten benaderen. “Op-
drachtnemers houden zich niet bezig met het 
politieke aspect.” De Bondt: “Dat klopt. Als de 
politiek het lef heeft om meer ruimte te geven 
én als de opdrachtgever tegelijkertijd in het 
aanbestedingsproces rekening houdt met 
ruimte voor creatieve invulling door de markt, 
kunnen we échte creatieve oplossingen realise-
ren. In het aanbestedingstraject lukt het moei-
lijk om door de vergelijkbaarheid van de bie-
dingen creatieve ruimte al vóór gunning te 
bieden. Wij kijken vooral hoe we in het aanbe-
stedingsproces ruimte kunnen creëren voor 
creativiteit ná gunning. Het zoveel mogelijk be-
nutten van de kracht van de markt levert bete-
re infrastructuur op”, aldus De Bondt. 

InfraTech is de tweejaarlijkse ontmoetingsplaats voor de infrastructuur in Ahoy Rotterdam, waar opdrachtgevers, opdrachtnemers en toeleveranciers in de infrasector elkaar 
kunnen ontmoeten. De Nederlandse infrabranche bezit enorm veel kracht. In ideeën en in kennis. De focus van InfraTech ligt op creatief denken en samenwerken en het bundelen 
van kennis. Overkoepelend thema van de beurs is Krachtig Vooruit, waarmee wordt aangetoond dat de infrasector zich in volle kracht vooruit beweegt en ontwikkelt. 
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Meer info: www.infratech.nl

Tijdens het rondetafelgesprek gaven de gespreksge-
noten hun mening over vakbeurzen zoals InfraTech. 
“InfraTech is voor mij een belangrijke vakbeurs om 
vakgenoten te ontmoeten en om inspiratie op te 
doen. Niet specifiek voor kennis, want dat haal ik van 
internet of ik bel hiervoor een collega.” (Sluis)
(De Bondt:) “Vakbeurzen als InfraTech zijn uitermate 
geschikt voor gesprekken met vakgenoten van 
andere organisaties. Dat verbreedt je blikveld en 
houdt de creativiteit in stand. Als je nooit naar een 
vakbeurs gaat, neem je je werk niet serieus.

Verkiezing krachtige personen

InfraTech 2015 heeft als thema ‘Krachtig Vooruit’. In dat kader is 
de sector op zoek naar de ‘Meest krachtige persoon werkzaam in 
de infrasector’. 
Zie: 
www.infratech.nl/bezoekers/nominatie-krachtige-personen

Tijdens de opening van InfraTech op dinsdag 20 januari wordt om 
10.30 uur in de special area WIJ, bekendgemaakt welke van de 
zes genomineerden de meeste stemmen heeft gekregen.

De andere twee genomineerden zijn:
Thessa Menssen, CFO, Koninklijke BAM Groep
Roel van der Vossen, Com. dir., Euroconstruct/De NieuwBouw
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