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AGENDA
De agenda zag er als volgt uit:
-

Welkomstwoord

-

Evalueren bijeenkomst 26-4-2016

-

Hoe gaan we de opgave concretiseren

-

Inhoud derde bijeenkomst Stroomversnelling Bruggen

-

Vervolgstappen
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EVALUATIE BIJEENKOMST 26-4-2016
De bijeenkomst op 26 april was een positieve sessie met veel eensgezindheid. Maar zo makkelijk kan het niet
zijn anders was men al veel eerder gezamenlijk aan deze opgave begonnen. Er is nog wat meer vertrouwen
nodig tussen de verschillende partijen want vertrouwen staat ten grondslag aan samenwerken. Het
vertrouwen winnen van elkaar heeft nog tijd nodig.
De bijeenkomst was een goed startpunt van co-creatie maar er zijn ook een aantal aanbevelingen geopperd
voor de volgende bijeenkomst.
-

De stroomversnelling moet meer aan bod komen, het businessmodel moet duidelijker worden en
geaccepteerd worden. Robert Koolen lichtte dit toe aan de hand van het sleutel slot principe; aannemers
zouden een aantal sleutels moeten ontwikkelen die allen op hetzelfde slot past van de opdrachtgever.

-

De scope moet duidelijker. In de tweede bijeenkomst bleven we vrij abstract over de opgave praten.
Tijdens de derde bijeenkomst zal meer aandacht worden besteed aan het concretiseren van de opgave.
Welke typen moeten we onderscheiden en bij welk soort bruggen valt de meeste winst te behalen.
Kortom, bij welk type bruggen zal innovatie leiden tot een zo groot mogelijke kostenbesparing.

-

De tijd voor vrijblijvendheid is voorbij. We willen commitment hebben. Wellicht in de vorm van huiswerk
ter voorbereiding van bijeenkomsten of lidmaatschap zoals bij stroomversnelling woningen van
toepassing was.

CONCRETISEREN VAN DE OPGAVE
Het is belangrijk om het programma te concretiseren opdat de opgave zo praktisch mogelijk wordt. De
volgende aandachtspunten zijn hierbij geopperd:
-

Er is een duidelijke ambitie nodig waar andere provincies/gemeentes ja op kunnen zeggen.

-

Kleine aannemers zijn vaak betrokken bij de renovatie van bruggen, daarom is het belangrijk om deze
groep te laten aanhaken.

-

Bij een innovatieprogramma loop je vaak tegen regelgeving aan die in de weg staat van innovatie.
Regelgevers met hart voor de opgave zijn belangrijke spelers omdat zij structurele veranderingen in gang
kunnen zetten als de innovatie aanslaat.

-

Kleine gemeentes met slechts enkele bruggen laten aanhaken. Dit doe je door eerst een goed voorbeeld
te laten zien om vervolgens de gemeentes uit te nodigen om te volgen.

-

In kaart brengen piramide van bruggen en het kiezen van focus
o

Fietsbruggen zijn wellicht te simpel  Gemeente Rotterdam heeft al standaardisatie hierin
toegepast, is dit toepasbaar op heel Nederland?

o

Beweegbare bruggen zijn complexer  waarschijnlijk meer winst te behalen
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INHOUD BIJEENKOMST 30 JUNI 2016
Hieronder staat een opsomming van de ideeën die zijn geopperd ter invulling van de derde bijeenkomst
Stroomversnelling Bruggen op 30 juni:
-

Schets van het gehele traject: van tot stand komen tot uitmonding in programma

-

Pitch over standaardisatie in een andere sector, bijvoorbeeld scheepsbouw

-

Een pitch over de bestaande gegevens omtrent de grootte en inhoud van de opgave

-

Pitch van de gemeente Rotterdam met meer ruimte voor de inhoud

-

o

Conceptualisatie

o

Proces

o

Vervolg/ in praktijk

Co-creatie discussie over de scope van de opgave: welke type bruggen moet de stroomversnelling
bevatten. Zijn fietsbruggen interessant of valt er weinig winst te behalen? Focus op beweegbare bruggen
vanwege de complexiteit?

VERVOLGSTAPPEN
Tijdens het overleg van het Kernteam zijn de volgende stappen voorgesteld om de opgave verder te brengen.
-

Leen van Dijk vragen om tijdens het Kernteamoverleg een presentatie te houden over het proces van
Stroomversnelling Woningen.

-

Gemeentes en provincies uitnodigen om deel te nemen aan de opgave, uit de kennissenkring van Paul
Waarts.

-

IO opleiding vragen, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van een bruggencatalogus ter inspiratie.

-

Verbinders en/of hoogbegaafden kunnen de opgave verrijken  mogelijk uitnodingen voor komende
sessie.
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