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AGENDA
De agenda voor deze bijeenkomst werd ter plekke met de aanwezigen bepaald. Met name twee zaken
kwamen aan de orde:


Hoe Beleid van IenM betrokken wordt bij Grip op de Maas en de houding die zij hebben ten aanzien
van de opgave.



Hoe gaan we de bijeenkomsten over funding en de leidende principes invullen.

BETROKKENHEID VAN BELEID
Op 7 juni vond een bijeenkomst plaats van Grip op de Maas met de perspectieftrekkers, het
voorbereidingsteam en twee beleidsmensen van IenM. Inmiddels, ruim 2 maanden verder, is het tijd om te
bespreken waar we nu staan en een pad uit te stippelen naar de volgende bijeenkomsten.
Vanuit de aanwezige perspectieftrekkers en het voorbereidingsteam kwam de vraag welke houding de
beleidsmedewerkers van IenM hebben ten aanzien van de opgave Grip op de Maas naar aanleiding van hun
bezoek op 7 juni. Maarten en Albert gaven aan dat de beleidsmedewerkers van DGRW en DGB in positieve
zin gealarmeerd zijn door de ontwikkelingen bij Grip op de Maas. Niet alle vervangingsopgaven zijn
beleidsarm. Beleid gaat nu na wat voor beleidsuitspraken zij moet doen voor de vervangings- en
renovatieopgaven in heel Nederland, aanvullend op de beleidsuitspraken die er voor de beleidsdomeinen
water, ruimte en bereikbaarheid vastgelegd zijn in bestaande beleidsdocumenten. De beleidsdirecties
ondernemen nu actie onder de noemer Integraal Opdrachtgeverschap, wat afstemming vraagt tussen de
diverse beleidsdirectoraten generaal. Daarnaast hebben zij aangegeven een actieve rol te willen vervullen bij
de bijeenkomst over de leidende principes.
De aanwezigen geven aan dat zij het belangrijk vinden om een goede dialoog aan te gaan met de mensen
van beleid. Het is belangrijk elkaar te inspireren, ideeën uit te wisselen en te versterken.

DE VOLGENDE BIJEENKOMSTEN
Funding
Voor de zomer hebben de perspectieftrekkers aangegeven dat zij dieper in willen gaan op de manieren
waarop funding gegenereerd kan worden voor prototyping van hun perspectief. Belangrijk hierbij is dat
funding niet alleen gaat over financiering, maar ook over waarde creatie, contacten en kennis. Prognose is om
eind september een bijeenkomst hiervoor te organiseren.
Gevraagde voorbereiding: De perspectieftrekkers wordt gevraagd 1 A4 te maken met de antwoorden op de
volgende vragen:
1.

Waar sta je met de prototyping van jouw perspectief?

2.

Welke stappen heb je nog te zetten?

3.

Wat heb je daarvoor nodig?
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Leidende principes
Een andere bijeenkomst in de pijplijn heeft betrekking op de leidende principes die gebruikt kunnen worden
voor vervangingsopgaven. Bij deze bijeenkomst leveren de beleidsmedewerkers van IenM wederom een
bijdrage. Het doel van deze bijeenkomst is aanzetten tot nadenken over welke leidende principes in breedste
zin kunnen spelen bij vervangingsopgaven. De vervangingsopgave bij het systeem de Maas gebruiken we als
casus. Belangrijk is een ongedwongen sfeer om gezamenlijk in co-creatie de leidende principes te formuleren
en inventariseren. Een afbeelding van de aantekeningen is onderaan bijgevoegd.
Gevraagde voorbereiding: De perspectieftrekkers wordt gevraagd 1 A4 te maken met de antwoorden op de
volgende vragen:
1.

Wat is de kern van je perspectief en 2. welk(e) principe(s) liggen onder jouw perspectief.

Tijdens de bijeenkomst heeft iedere perspectieftrekker de gelegenheid om de inhoud van het A4 te pitchen
(max 3 min).

SLOTOPMERKINGEN


Houd alles transparant en in samenwerking met De Bouwcampus. Voorkom voorkennis door alles te
delen.



Katja, Maarten en Albert plannen de data voor de bijeenkomsten over funding en de leidende
principes.



Katja, Maarten en Albert stellen het programma samen op basis van de gegeven input en leggen dit
voor aan de perspectieftrekkers en het voorbereidingsteam.

Perspectieftrekkers en voorbereidingsteam/ 30 augustus 2016

3 van 4

Perspectieftrekkers en voorbereidingsteam/ 30 augustus 2016

4 van 4

