KIJKJE IN DE KEUKEN
Een geweldig initiatief dat helaas als gevolg van de Coronacrisis wordt verschoven. Mede-organisator
Hans Kea was juist zo blij dat er een geschikte datum was gevonden. “Dat viel nog niet mee om alle
agenda’s op elkaar af te stemmen. Je bent toch een dagdeel te gast bij een marktpartij en ook de deelnemers zijn een dagdeel uithuizig. Maar niet getreurd, van uitstel komt zeker geen afstel.”
De achterliggende gedachte is om inzicht te geven in de
dagelijkse praktijk van de marktpartij. De Rotterdamse
opdrachtgever zich als het ware laten verplaatsen in de rol
van opdrachtnemer.
“We willen met elkaar verder op basis van gelijkwaardigheid,
de vooroordelen wegnemen. Dan is het belangrijk om elkaar
beter te leren kennen. Dan leer je ook dat niet alle bedrijven
hetzelfde zijn. Ieder bedrijf heeft zijn specialiteiten, je hebt
grote bedrijven met veel personeel, maar bijvoorbeeld ook
kleinere familiebedrijven. Allemaal belangrijke spelers, met
allemaal een eigen focus. De vertegenwoordigers van de
Gemeente willen we daar kennis mee laten maken. Om te
leren dat onwil soms ook wel eens onmacht is. Om begrip te
krijgen voor elkaars situatie.” De bedrijven krijgen uiteraard
kans zich te presenteren en het is de bedoeling dat er één of
meer voorbeeldprojecten samen worden besproken.
Van Dijk Maasland zou op 26 maart het spits afbijten.
Directielid Sietse Hogenes had zich enthousiast aangemeld:

“Je moet ook pro-actief zijn, niet altijd naar anderen kijken.
Ik sta er positief in, ben ook gewend om presentaties te
geven en heb best wat te vertellen. De samenstelling van de
bezoekende groep zal medebepalend zijn voor het verloop
van zo’n middag, maar het is toch vooral om te laten zien wat
er allemaal komt kijken bij een project. Welke voorbereiding
is er nodig en wat zijn de risico’s.”
Van Dijk Maasland kan putten uit ervaring met Convenant-projecten. Hogenes wil vooral benadrukken dat het
gezamenlijk belang van een project de drijvende kracht is.
“Je hebt wel eens andere belangen, waar beide partijen geen
invloed op hebben. Dan merk je goed dat je er met z’n allen
nadeel aan hebt. Zeker in het kader van de ‘terugtrekkende
overheid’ zullen we steeds meer samen op moeten trekken.
Niet alleen in de voorbereiding, ook in het vervolgtraject. En
dan kan zo’n kijkje in de keuken alleen maar helpen. Gewoon
in alle openheid, sterker, als het nodig is kan iemand van de
gemeente zo een maandje meedraaien!”

