Door: Wilma Slinger (CROW-KpVV) en Koen Idzenga (Significant)

In deze sessie gingen de deelnemers in ‘relatietherapie’…
De relatie tussen vervoerder (concessiehouder) en opdrachtgever (concessieverlener) is een veel
besproken onderwerp in de sector ov. Maar we lijken soms vergeten te zijn dat het simpelweg ook
gaat om samenwerking tussen verschillende mensen. Hoe staat het daar eigenlijk mee? En hoe
kunnen we de samenwerking verbeteren? En welke aanknopingspunten bieden onze ‘privé-relaties’
hiervoor?
Wilma Slinger ging in op een aantal gedragsaspecten of eigenschappen die een grote bijdrage
leveren aan een goede samenwerking zoals 1:Eerst de ander begrijpen voordat je met je eigen
punten komt, 2: Luisteren en 3: Streven naar win-win in plaats van compromissen.

Deze noties zijn niet nieuw maar nog steeds een basis voor succes en komen uit de piramide van 7
eigenschappen voor effectief leiderschap van Stephen Covey.
De ‘zachte kant’ in de ov-relatie
Vervolgens ging Koen Idzenga van bureau Significant in op zijn onderzoek (i.o.v. CROW-KpVV) naar
hoe het staat in het ov met de ‘zachte’ kant van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
Bekijk presentatie.
Op 10 punten zijn door 26 (van de 107 benaderde) mensen van ov-autoriteiten uitspraken gedaan.
Geen groot aantal maar wel interessant om met elkaar te delen hoe de relatie bij die mensen ervaren
wordt. Er zaten grote uitersten in de gegeven scores maar gemiddeld lag het cijfer 7 dat gegeven
wordt voor de kwaliteit van de overal samenwerking. Niet heel slecht maar ook niet heel goed. ‘Is een
zeven wel genoeg als je het hebt over de grote uitdagingen waar het ov voor staat?’, was een reactie.
Of in vergelijking met het huwelijk: ‘een 7 is niet heel slecht maar als je even in zwaar weer komt
(bijv. 3 kinderen krijgt) dan gaat het cijfer tijdelijk wat naar beneden en kom je al snel in de
gevarenzone…’ Reactie van een deelnemer ‘en wij (de reizigers) zijn die kinderen!!
Omdenken
Het laatste onderdeel van de sessie gingen we actief aan de slag met het ‘omdenken’… leg je privérelaties en zakelijke relaties eens naast elkaar en kijk waar je energie van krijgt of juist niet en hoe je
dat van privé naar zakelijk kan overhevelen en andersom. Dit leidde tot opvallende suggesties als:
‘waarom niet een huwelijk ook als concessie ingaan, voor de periode voor een paar jaar en evalueren
hoe het gaat’. Of ‘durf mensen van een klus af te halen als je merkt dat de klik er niet is’, ‘we delen de
passie voor het ov, dat zouden we wat vaker expliciet kunnen uitspreken naar elkaar’ tot ‘focus op
positieve elementen in een concessie, bijv. waardering voor een speciale actie of project.’

Uitkomst sessie

