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Daar stond ik dan. In een T-shirt op de piste, zo warm 
was het. Dat was wel even een momentje hoor. Het 
beste van twee werelden: sneeuw én een bak met zon. 
En dat drie dagen lang. Ik had het gevoel dat ik een 
week vakantie gevierd had.  Ik werd er vrolijk van en 
zette in gedachten een vinkje op mijn bucketlist. Deze 
week vinkte ik er trouwens nog een af. We rondden 
de revitalisatie van scholengemeenschap Marianum 
te Groenlo af en prompt kreeg ik een telefoontje van 
iemand die zei: 'Kom bij me langs voor een kop kof-
�e, want dat wat je daar hebt ge�ikt, dat wil ik ook.' 
Even voor de duidelijkheid: hij staat op mijn zákelijke 
bucketlist. 
Ik kan je vertellen: het is een lekker gevoel als de 
wereld om je heen met je meebeweegt. Al gaat dat 
natuurlijk niet vanzelf. Die zon in Oostenrijk, daar had 
ik geen invloed op. Op dat project wél. Daar zitten 
aardig wat zweetdruppels in. En ging alles van een 
leien dakje? Nee, niet echt. Maar van meet af aan was 
de sfeer prettig oplossingsgericht. En als alle partijen 
goed in de wedstrijd staan, dan kom je eigenlijk altijd 
tot een succesvol eindresultaat. Er werd helder gecom-
municeerd, we brachten het gebouw duidelijk in beeld 
in een 3D-Bim en het ontwerp voldeed volledig aan de 
wet- en regelgeving. Ja, ik kijk er met een goed gevoel 
op terug.
Ik merkte dat het ging werken toen ik zag dat de op-
drachtgever zijn verantwoording wilde nemen. Hij was 
actief, sprak zijn tevredenheid uit en dacht mee over 
oplossingen. Als je op die manier de leiding neemt, 
gaat iedereen binnen het projectteam daarin mee. Een 
ander voorbeeld: de verbouwing van het schoolge-
bouw van Het Vlier in Deventer. Een enorm project dat 
we in fases hebben uitgevoerd. Voor de school was 
het een hel van een jaar. Verbouwen terwijl de boel 
in bedrijf moet blijven, is voor de gebruikers eigenlijk 

altijd afzien. Maar de directeur bleef 
de hele projectperiode laaiend 
enthousiast. Hij zag waar we naartoe 
gingen en waardeerde de positieve 
energie die we erin staken.
Die �ow komt niet vanzelf. Alles 
draait om teamwork en om voorbe-
reiding. Dat vraagt om een stevige 
investering aan de voorkant, maar 
goede engineering betaalt zich 
altijd uit. Altijd. Want het schept een 
duidelijke basis voor de betrokken 
partijen. En als de opdrachtgever 
dan ook nog eens goed samenvloeit 
met het team, dan lopen dingen 
haast vanzelf.
En nu dus binnenkort die afspraak. Ik kijk ernaar uit. 
Om de leermomenten en de succesfactoren te delen. 
En hopelijk leidt het een tot het ander. En leidt dát 
weer tot nummer twee en drie op mijn bucketlist: 
projecten in de gezondheidszorg en de nieuwbouw 
van een industrieel complex. Een mens mag dromen, 
nietwaar?
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