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VERSLAG
GRIP OP DE MAAS BIJEENKOMST
VOORBEREIDINGSTEAM + PERSPECTIEFTREKKERS
DATUM:

30 maart 2016

PLAATS:

De Bouwcampus, Van der Burghweg 1, Delft

TIJD:

9.30 - 12.00 uur met aansluitende lunch

Aanwezig:
Ad van ’t Zelfde, Albert Barneveld, Eric Drieenhuizen, Jaap van der Weele, Katja Oostendorp, Maarten van
der Vlist, Marlène van Gessel, Paul Keursten, Henry Tuin, Hessel Voortman.

Afwezig:
Anneke Witte, Bilal Akdeniz, Manon Jütte, Marcel Hertogh, Wim van Hengel, Marc Kreft, André Welberg,
Diederik de Koe, Eric Luiten.

OPENING
Meerdere perspectieftrekkers geven aan dat zij de wisselwerking tussen beleid en perspectieftrekkers van
belang vinden. Er is behoefte aan meer zicht op wat er gebeurt bij beleid. Een aantal geeft aan dat de
perspectieftrekkers initiatief zouden moeten houden en vooruit zouden moeten lopen om mensen bij beleid
nieuwsgierig te maken naar wat er mogelijk is.

VERBINDINGEN MET BELEID (I&M) EN DE STIP OP DE HORIZON
Maarten vertelt welke verbindingen er m.b.t. Grip op de Maas gelegd zijn met het ministerie van I&M. Wim van
Hengel heeft gesprekken gevoerd waarin naar voren is gekomen dat I&M Grip op de Maas ziet als voorbeeld
van integraal opdrachtgeverschap. Er is besproken dat twee bijeenkomsten zouden moeten plaatsvinden: een
interne bijeenkomst bij I&M en een bijeenkomst met de perspectieftrekkers voor de zomer. Het zou mooi zijn
om deze bijeenkomst voor te bereiden met Wim en (een paar van) de perspectieftrekkers.

DE STEVIGHEID VAN DE PERSPECTIEVEN
De gemeenschappelijke vraag voor alle perspectieven is: Hoe stevig is dit perspectief?
De vragen die daarbij horen zijn:
- Wat is de belangrijkste veronderstelling of aanname onder jouw perspectief? Hoe ga je die toetsen?
- Welke (zo klein mogelijke) bouwsteen ga je maken om dat te doen?
- Wie heb je daarvoor nodig?
- Wat heb je nodig (o.a. qua capaciteit en euro’s)?
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Iedere perspectieftrekker heeft deze vragen voorbereid op een A4 en deze zijn tijdens de bijeenkomst voor
ieder perspectief plenair besproken.

Wat in de discussie duidelijk wordt is dat Grip op de Maas zich op dit moment in een zoekfase bevindt. Dit
past ook bij de experimentele fase waar het proces zich bevindt: we zijn bezig iets met elkaar te creëren dat
er nog niet was. De verbindingen liggen er, en er zijn nu middelen nodig om deze manier van werken meer
body te geven zijn. De bijeenkomst met beleid is een volgend ankerpunt in het proces.

HOE GEVEN WE VORM AAN DE MAANDELIJKSE ONTMOETINGEN
De perspectieftrekkers hebben behoefte om elkaar regelmatig te blijven ontmoeten en bij te praten en
daarnaast ook daadwerkelijk aan de slag te gaan. Afgesproken is dat De Bouwcampus de volgende
ontmoetingen initieert. Het voorstel is dan te starten met een korte uitwisseling (waar sta je en wat heb je
nodig), vervolgens te werken en tenslotte de dag gezamenlijk af te sluiten.
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