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09.30-09.40 OPENING
Doel van de vergadering: delen s.v.z. / verrijken van de thema’s en afspreken ambitieniveau eindresultaat en
inrichten globale proces.

09.40-11.10 PITCH VAN DE THEMATREKKERS (5 MIN. PER THEMA, 10 MIN. DISCUSSIE PER
THEMA)

MANON JÜTTE (ENERGIE EN CO2):
Model op gebiedsniveau om duurzame energie oplossingen af te wegen.
De outline van het model is beschikbaar, input hiervoor is verzameld door bijeenbrengen van energie wereld
en RWS.
Nu kijken hoe dat toegepast kan worden binnen RWS-projecten
RAM sheet?? aanpak
Volgende week is er een sessie van dit co-creatieteam.

vervolg: oefenen met model en aanscherpen
--> aan het einde van MWW kan dit verrijkte model gedeeld worden
--> moet wel voldoende ruimte bieden voor innovaties (kaderen)
kop van de vis is wel onderzocht, maar nu toe aan de staart dit model moet partijen aanzetten om dit te gaan
doen. In het kader van grip op de maas wordt nu een pseudo ontwerp gemaakt voor de Grave casus
Robert geeft aan dat RWS geen behoefte heeft aan concurrentie gevoelige informatie, maar wel behoefte aan
een gedragen afwegingskader

WOUTER VAN DER WIEL (RELATIE STANDAARDISATIE & LCC,):
De LCC groep geeft antwoord op de vraag: hoe ver moet je standaardiseren
Er is nu behoefte aan het uitwerken van case, de vraag aan de vergadering is hoe dit aan te vliegen
Robert geeft aan dat een beheerder heeft aangegeven dat we langs mogen komen bij zijn sluis. Je zou dan
bijv. standaardisatie van deuren eruit kunnen lichten en de verschillende stakeholders bij RWS langs kunnen
gaan (GPO, asset management, inkoop, etc). Op deze manier wordt de insteek van de LCC groep anders:
geen technische analyse van alle sluisonderdelen maar een stakeholder belangen analyse van 1
sluisonderdeel. Het is aan de themagroep om een keuze te maken
Er lijkt overlap tussen de huidige activiteiten van Wouter en de lopende activiteiten in het programma van
Robert, onder andere de RWS promovendus is ook bezig met een analyse van de sluisdeuren. Advies voor
Wouter: afstemmen met Robert en Erik Jan
Robert zit meer op het spoor van: dit zijn de 5 performance killers en zo kan je die aanpakken

JAN DIRK VAN DUIJVENBODE (MODULAIR BOUWEN & DYNAMISCHE STANDAARD)
Het globale stappenplan is ontwikkelen bouwdoos met lego stenen, bouwen maquette, proefsluis
hoe zit het met auteursrecht? --> van copyright naar copy plicht.
Kosten totale traject is geraamd op ca 1 M. EUR.
Tussenstap beoogd tussen huidig co creatie traject en genoemde driestappenplan. Deze tussenstap betreft
het uitwerken van een voorbeeld component.
Er is een lijst van sluizen die afgekeurd zijn.
Movares heeft parametrisch ontwerp gemaakt van een sluis.
Nu bepalen welke component binnen de bouwdoos het eerste uitgewerkt kan worden.
afstemmen met de groep van Wouter (goede match), misschien samenvoegen?

THIJS RULAND (BEDIENING EN BESTURING)
9 a 10 man (verzoek aan Thijs om deze namen door te geven aan Egon)
bediening en besturing is kort-cyclisch.
Wat is de afgelopen 20 jaar gebeurd?
Steeds meer integratie in netwerken / corridor ook ontwikkelingen uit andere modaliteiten meenemen
(transportsector). Wat betekenen deze zaken voor standaardisatie? En samenwerkingsmodellen
onderhouden van standaard kost ook veel geld.
Planning: eind nov meeting, dan bepalen wat groepje gaat opleveren.
Nog tweede bijeenkomst nodig, daarom verzoek om eindsessie niet in januari te houden.

BARD LOUIS (SCENARIO’S EN NIEUWE CONCEPTEN)
Morgen bijeenkomst themagroep --> gerichte vraagstelling bedenken voor studenten prijsvraag
inschakelen innovatieve capaciteiten van studenten --> meerdere vragen?
Breedte van de studentenprijsvraag is nog niet bepaald.
Tip: geef sluizen aan die aan vervanging toe zijn HWBP en laat ze daarvoor een alternatief bedenken, de
studenten kunnen dan zo'n sluis bezoeken .
Frictiegeld inzetten voor prijzenpot en begeleiden prijsvraag.

11.10-11.35 EINDPRODUCT VAN DE THEMA’S
Rondje maken langs de trekkers, wat lever je op en hoe kan dit in het vervolg ingezet worden (opdracht,
vervolg co creatie traject, etc).
Wouter: nog niet duidelijk
Bard: presentaties van studentenprijsvraag met concepten.
Thijs: nog niet duidelijk.
Jan Dirk: uitgewerkt stappenplan en voorbeeldcomponent.
Manon: gedragen afwegingskader en uitgewerkte pilot (casus Grave).

11:35-11:50 VERVOLG PROCES
De groepen geven aan nog enkele maanden nodig te hebben om naar een eindresultaat toe te werken.
Mogelijk wordt er een grootse bijeenkomst gepland eind februari 2017 op de Bouwcampus. Het ligt voor de
hand dat MWW dan ook een programma onderdeel aanlevert waarin de voortgang wordt gepresenteerd. Het
voorstel is om tijdens deze dag een sessie over MultiWaterwerk te organiseren, met als doel andere
probleemeigenaren te interesseren voor deze aanpak. Manon biedt aan met Egon en Katja mee te denken
over de invulling.
De eindsessie wordt gepland op 9 maart 16.00-20.00 uur, graag deze datum vrijhouden
doel van de eindsessie (bijv pitchen aan Dronkers, delen resultaten, inzomen op effecten voor aanbesteding,
etc) Gesuggereerd wordt om op die dag een oogstboekje uit te reiken (Cees Brandsen, Jeanluc Beguin,
Melanie Schultz, Jan Hendrik Dronkers). We moeten goed nadenken wie we uitnodigen. Belangrijke
boodschap van de eindsessie is in ieder geval dat standaardisatie een geaccepteerd begrip is in de sector.
Ergens na 9 maart kunnen we nog een sessie organiseren voor andere sluiseigenaren (waterschappen,
provincies).
wat te doen met Infratech (bijv pitch aan belangstellenden over gevolgd traject) --> geen besluit op dit punt,
Machiel vragen voor datumprikker voor trekkersoverleg begin januari
Jan Dirk van Duijvenbode maakt motivatie voor het uitnodigen van Cees Brandsen, Jean Luc Beguin, Jan
Hendrik Dronkers en stemt deze af met Egon voordat hij wordt uitgestuurd.

11.50-12.00 DECLARATIEPROCES
Het contract tussen BC en RWS voor de vergoeding wordt momenteel getekend
Daarna wordt 25 k. EUR overgemaakt naar derdenrekening BC.
Vervolgens kunnen trekkers thema's eenmalig max 5000 EUR declareren voor gemaakte kosten, BC stuurt
hiervoor een formulier toe.

