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VERSLAG
GRIP OP DE MAAS
BIJEENKOMST PERSPECTIEFTREKKERS
DATUM:

6 oktober 2015

PLAATS:

De Bouwcampus, Van der Burghweg 1, Delft

TIJD:

15.00 – 17.00 uur

AANWEZIG:

PERSPECTIEFTREKKERS:

Maarten van der Vlist

Ad van ‘t Zelfde

Albert Barneveld

Hessel Voortman

Anneke Witte

Eric Drieenhuizen

AGENDA
1. Stand van zaken groepen terugkoppeling
2. Wat wordt verwacht van de presentaties
3. Hoe gaan we om met onkostenvergoeding of frictiegeld

1. TERUGKOPPELING GROEPEN
Eerder overleg geweest op 5 oktober tussen Anneke Witte, Manon Jutte en Marcel den Hertogh.
Telefonisch contact tussen Albert Barneveld en Marlene van Gessel.
Mailcontact tussen Albert Barneveld en Floris van der Ziel.

De aanwezigen geven de volgende terugkoppeling op de perspectieven:

HARTSRIVIER, AD VAN ’T ZELFDE
Die was verrast. Zit wel meer in. Buitengewoon aangenaam verrast. Direct een ieder gebeld en
gemaild. Open Space was energie gevend. Voorstel was nuttig. Dan gaan we met elkaar verder. Twee
dingen, vooral gemaild, moeilijk om een datum te vinden. Volgende week hebben zij een meeting en
dan wordt het programma vastgesteld. Wat is praktisch, hoe zit het met de financiën enz. Verhaal
vertellen, dat is 1. Verhalenbundel met de lokale pers, bijvoorbeeld in Maastricht vergaderen en met
echte Limburgers buiten de civiele techniek het over de Maas te hebben.
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Van groter project tot zelf nadenken en met resultaten komen. Goed doorvragen om tot meer te
komen en een slagje extra te maken. Meest extreme geval een rondreizend circus langs de
dorpskroegen. Wat het thema nu is, verhalen vertellen, is wel serieus.

BAKSTENEN EN BALLONNEN, ERIC DRIEENHUIZEN
Eerste bespreking al gehad. Team was vrij klein, dus mensen benaderd om mee te denken en te
praten. Dat zijn Cees Buijs en Jos Rademakers. Jos om er ergens tegen het einde iets van te vinden.
We hebben een bespreking gehad over de kern van het verhaal, de bakstenen, de ballonnen of het
touwtje. Dat is dus het touwtje (de spanning tussen de projecten en de wensen). Wij zien het ook als
casussen die het touwtje testen. We hebben gedachten wat je zou kunnen doen, maar het gaat om
hoe je met dit soort dingen omgaat. Je moet het kunnen abstraheren. Je kunt het doen over het
stroomgebied, per km. of 10km. Je neemt een maat of een schaal van verschillen en daar moet je de
methode op aansluiten. Wat we belangrijk vinden is de manier van visualiseren. Je gaat een
beslissingsperiode in en hoe maak je zichtbaar op welke wijze je welk aspect afweegt. Daar moet een
zekere mate van logica inzitten. Hoe ver je daarmee gaat, in Jip en Janneke taal of zo dat verstandige
mensen het begrijpen. De methodiek, het touwtje, mag best enig inzicht vergen in de materie. Er moet
wel enige logica inzitten zodat je kunt uitleggen hoe je tot welk standpunt bent gekomen. Je kunt het
wel versimpelen. Beoordeling op basis van parameters, trade-of matrix. Verschil tussen de matrix en
de methodiek. We zijn aan het kijken of we in onze organisaties kennispartners hebben die daarbij
aan kunnen sluiten. Zeker bij Besix en Grontmij zijn wel zulke mensen aanwezig. Wie te betrekken,
hoe dat te doen, de rol die ook geld daarin speelt.

ADAPTIEVE MAAS, HESSEL VOORTMAN
Collega Henry Tuin zal er een prominente rol in gaan spelen. Morgenmiddag met hem zitten om e.e.a.
te organiseren. Vrij grote groep, consensus over 1 of 2 data te prikken. Je krijgt geen afspraak met
iedereen voor 18 november. Paar dingen in het hoofd die afgestemd moeten worden. Er zijn
ontwikkelingen in de wereld, trends, energieontwikkeling, kleinere of grotere schepen. Wat is nu een
verstandige 1e stap. (Nu schijnt de zon, maar ik heb mijn trui al ingepakt)

Eric haakt erop in. Vanuit verschillende perspectieven heb je ook verschillende verhalen.

Wat Hessel in dit proces interessant vindt, bijvoorbeeld de insteek over Beleving, zou je normaal
gesproken direct kennis van landschap, beleving, toerisme etc betrekken. Laat mensen eerst maar
eens even met een eigen focus en prioriteitstelling een eigen visie ontwikkelen.
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Maarten: Het interessante is dat we niet weten hoe we het aan willen pakken. Op welk schaalniveau
en vanuit welk tijdsperspectief. Mensen moeten hun eigen passie hierin ongebreideld najagen. Ik weet
ook dat er andere dingen zijn, maar dit pak ik er nu uit.

ENERGIEKE MAAS, ANNEKE NAMENS MARCEL HERTOGH EN MANON JUTTE
Manon en Marcel steken in op wat dit team wil bereiken, wie erbij zouden moeten zijn en welke
onderwerpen meegenomen moeten worden. Het trekkerschap doen zij in duo-schap. Binnen het team
willen zij de co-creatie methodiek voortzetten. De eerste bijeenkomst van dit team is op 28 oktober
van 14.00 tot 17.00 uur bij VolkerInfra te Vianen. Daar wordt een goede basis gelegd. Er is ook nog
even nagedacht hoe om te gaan met Grave, de stuw die als eerste aan de beurt zou zijn. Wat vooral
eerst benodigd is zijn zaken als wat is er nodig, hoe ziet het gebied eruit, hoe zien de vaarbewegingen
eruit. Als methodiek wordt Rifkin ingebracht van waaruit de energiebeelden gedeeld kunnen worden
als nieuwe input. Ook worden zaken als de energietransitie en de Urban Challenges meegenomen. Er
wordt gekozen voor 2 invalshoeken, 1. Inhoud en 2. Van Energie naar Energiek. Zijdelings wordt
nagedacht over opslag van energie/waterstof. Binnen dit team is behoefte aan het inbrengen van
balans. De kick-of op 28 oktober start dan ook met een serious game met behulp van De
Bouwcampus.

BELEVING, MARLÈNE VAN GESSEL
Helaas is het Marlène net niet gelukt om de vergadering bij te wonen (fileleed tussen Nijmegen en
Delft). Albert heeft Marlène kort telefonisch gesproken. De groepsleden hebben elkaar gesproken en
zijn benieuwd naar wat er vandaag wordt besproken (o.a. met betrekking tot het te leveren product op
de 18de november).

RADICAAL ONTWERPEN, FLORIS VAN DER ZIEL
Hierover geen 'inhoudelijke' input ontvangen. Punt voor dit team is het trekkerschap. Op basis van
uitkomsten vandaag kan Floris beoordelen of hij daadwerkelijk het trekkerschap op zich neemt.

2. WAT ZOU ER 18 NOVEMBER MOETEN LIGGEN?
‘Het is een verkenning van wat we eigenlijk zouden moeten verkennen. Gedachten of verhaallijnen,
die overtuiging hebben, die communiceerbaar en presentabel zijn. In het advieswerk dat wij doen,
gaat het om wat we moeten brengen om te overtuigen. Perfect hoeft het niet te zijn.’ 18 November
gaat het niet om aanval of verdediging, maar vooral om verrijking. Ter ondersteuning wordt als
hulpmiddel bijgaand format aangereikt. Hier even de punten noemen. Geen extra papier uitsturen.
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Eindproduct zou een boekje kunnen worden, bestaande uit uitgeprinte Power Pointpresentaties, tekst
en beeld. De zes presentaties zijn in die gedachtegang de hoofdstukken. (deze uitgeprinte PowerPoint
presentatie 'liggend' weergeven > heeft iets schetsmatigs en geeft iets weer van luchtigheid).
Je moet ook iets opschrijven over hoe het co-creatieproces is gelopen. (hoofdstuk 7)
Het is voor marktpartijen interessant om te weten hoe het e.e.a. vooraf aan het MIRT is geregeld. Dat
je bijvoorbeeld bij energie en infra met 2 ministeries te maken krijgt. Deze vervolgstappen of een beeld
daarvan zou afsluitend hoofdstuk kunnen zijn.

Ad: we mogen de vorm kiezen, iedere groep mag zich vrij voelen om het op zijn eigen wijze te doen
en wij moeten snappen dat RWS er vervolgens iets mee wil.

Op de derde bijeenkomst 18 november moeten er verhalen liggen die verrijkt kunnen worden. Dus nog
geen eindproducten maar wel begrijpelijke aanzetten.

Op de slotbijeenkomst van 7 december worden de eindproducten gepresenteerd. Daarnaast staan de
volgende vragen op het programma


Hebben we de goede dingen gedaan: hoe oordelen we inhoudelijk met elkaar over de oogst.



Hebben het goed met elkaar gedaan: hoe hebben we samengewerkt.



Wat nu: welke stappen gaan we zetten.

3. TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN
Na de diverse scenario’s besproken te hebben, komen we uit dat van de trekkers wordt verwacht dat
ze de perspectieven uitwerken tot een presentabel en communiceerbaar verhaal en dat de trekkers
zorgen voor de organisatie van de teambijeenkomst(-en). De trekkers doen dus meer, althans dat
mag worden aangenomen, dan de andere deelnemers die vooral input leveren en aan de discussie
deelnemen.
Daarom vinden de aanwezigen het acceptabel dat het bedrag van 45K wordt gedeeld door de 6
teams. Dat betekent 7,5K per team. De trekkers zullen hiertoe een declaratie opstellen en verdelen de
tegemoetkoming in overleg met hun team binnen het eigen team.

RONDVRAAG
Erik geeft aan dat hij ook wel wil deelnemen aan de voorbereidingsgroep.
Het volgende overleg vindt plaats op dinsdag 3 november van 15:00 – 17:00 uur op De
Bouwcampus in Delft.
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