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AGENDA
Op de agenda staan de volgende zaken:









Introductie Ruud Geerlings
Verslag kernteambijeenkomst 17 januari
Starten werkateliers
Voorstel programma lancering
Begroting programma en financiering
Trekker
Artikel
WVTTK

INTRODUCTIE RUUD GEERLINGS
De bijeenkomst startte met de introductie van Ruud Geerlings. Ruud vervangt vanaf nu Fred binnen de kernteam
bijeenkomsten namens SBRCURnet. Ruud is al 10 jaar werkzaam bij SBRCURnet en heeft een achtergrond in
bedrijfskunde en akoestiek. De laatste jaren is Ruud vooral actief geweest op de bouwarbeidsmarkt. SBRCURnet
begeleidt trainees en weet hoe projecten en processen aangepakt moeten worden.
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VERSLAG KERNTEAMBIJEENKOMST 17 JANUARI
Het verslag van de bijeenkomst in januari is goedgekeurd zonder opmerkingen, de taken zijn uitgevoerd. Katja en
Egon hebben gesprekken gehad met twee bedrijven voor een trainee. Het programma voor het evenement in
Zwolle is rondgestuurd, waarbij iedereen commentaar heeft toegevoegd. De versie met commentaren wordt
toegevoegd aan dit verslag. Het document voor de profielschets is niet door iedereen ontvangen en is bijgevoegd
bij dit verslag. Robert geeft aan dat de innovatie opgave door Taco is gekwantificeerd in een presentatie. De
presentatie is ook bijgevoegd bij dit verslag.

STARTEN WERKATELIERS
De werkateliers bestaan vooralsnog uit twee ateliers namelijk: levensduurverlenging bruggen en legolisering.
Paul geeft aan dat hij bezig is met creëren van intern draagvlak binnen de provincie. Er is TNO gevraagd een
haalbaarheidsanalyse uitgevoerd waarin de kosten en baten naar voren komen betreft legoliseren. Wanneer hier
een positief resultaat uit volgt is er financieringsruimte om te beginnen met het atelier. De planning is om voor de
lancering van het Innovatieprogramma Stroomversnelling Bruggen in mei, met een terugkoppeling te komen.
Vanuit het overleg kwam de vraag of er niet alvast rustig aan begonnen kan worden met het vormgeven van een
atelier. Afgesproken is dat Paul met Egon en Katja alvast vaststelt hoe het atelier eruit komt te zien.
Vanuit Paul kwam de vraag of de bouwbedrijven ook een atelier voor ogen hebben. Hierin gaven Pjotr en Robert
aan dat ze vooral actief willen meedoen aan de ateliers en zo hun bijdrage willen leveren. Daarnaast gaf Pjotr aan
een atelier voor ogen te hebben met een softere kant op het thema samenwerken. Een platform om cases te
bespreken waarin ervaringen gedeeld worden. Katja en Egon gaven aan om hier graag over te sparren met Pjotr.
Afspraken


Egon en Katja benaderen Eef voor invulling van werkatelier levensduurverlenging bruggen



De Bouwcampus en Provincie Noord-Holland gaan in gesprek met elkaar voor invulling werkatelier
legolisering



De Bouwcampus en Pjotr gaan in gesprek met elkaar voor invulling van nieuw atelier met het thema
samenwerken

VOORSTEL PROGRAMMA LANCERING
Katja en Egon hebben het voorstel tot in de kern teruggebracht en de doelen zijn duidelijk aangegeven. Het
innovatieprogramma moet worden aangepast aan de doelgroep, de koplopers en de volgers. Het programma
moet zo in elkaar zitten dat er voor iedereen wat te halen valt. In de programmering moet een duidelijk rode draad
zijn.
Wanneer WOW aanhaakt bij de organisatie dan mag er geen toegang gevraagd worden. Dit kan betekenen dat
een deelname te vrijblijvend is. Om dit te voorkomen kan er een motivatie gevraagd worden in een paar regels.
Wat kom je als persoon/bedrijf brengen of juist halen? Deze achtergrond van de bezoekers is van waarde voor
ons zodat we hier het programma wellicht op kunnen afstemmen.
Pagina 2 van 4

Er is nog onduidelijkheid over de verwachtingen voor het totale bezoekersaantal. Er moet gewaakt worden voor te
grote parallelsessies. Rond de 10 personen in een zaaltje om actief te kunnen deelnemen aan een sessie. Om tot
een aantal bezoekers te komen dient er gekeken te worden naar wie er allemaal langs komt: provincies,
gemeentes en bedrijven. 100 bezoekers is daarom aan de lage kant. Het programma voor de lanceringsdag kan
tweeledig zijn, een knip in het programma voor mensen die kennis komen brengen en mensen die kennis komen
halen.
WOW dient benaderd te worden voor hoe zo’n dag valt te organiseren, een programma met verschillende
belangen. WOW kan ook inzicht geven over een mogelijke datum. Nadat een datum bekend is kan iedereen
nagaan welke sprekers er benaderd kunnen worden.
Afspraken


Paul gaat WOW benaderen voor organisatie, invulling en mogelijke datum (voor 16 maart ivm
Bruggendag)

BEGROTING PROGRAMMA EN FINANCIERING
Begroting is besproken. Ruud gaat de begroting verder uitwerken en onderbouwen. Met deze versie van de
begroting kan Robert lobbyen om de totale financiering rond te krijgen. Hierdoor is inzichtelijke gemaakt waarvoor
de financiering nodig is. Het verhaal is om te laten zien wat we allemaal al bereikt hebben en dat er nu opschaling
nodig is voor een versnelling. Dit dient samengevat te worden in een wervingsverhaal. Met dit verhaal kan Robert
langs om te lobbyen.
Afspraken


De Bouwcampus en Ruud stellen een wervingsverhaal op



Ruud maakt een uitgeklede versie van de begroting, onderbouwing en dergelijke



Robert gaat lobbyen bij transitietafel Bouw (IPO als laatste redmiddel)

TREKKER
Er is contact geweest met twee bureaus voor werving van een trainee. Bij eentje is het mogelijk om een trainee
parttime in te huren. Het is daarvoor wel nodig om zekerheid te hebben voor de te werken uren. Onder een
trainee wordt verstaan iemand met 1-3 jaar werkervaring of iemand aan het einde van een traineeship. Bij de
werving van een trainee kunnen wij zelf bepalen met wie er een klik is. Het voordeel om een trainee via deze
manier in te schakelen ten opzichte van zelf iemand aan te nemen is omdat dit veel flexibiliteit met zich mee
brengt. Er kan gewisseld worden van trainee wanneer de klik niet goed is of wanneer er een wisseling is van
werkzaamheden. De juiste persoon bij de juiste taak.
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Paul gaf aan dat voor het werkatelier van legoliseren Jan actief kan optreden qua organisatie. Hier kan rekening
mee worden gehouden voor het bereken van de uren.

ARTIKEL
Het artikel is door iedereen gelezen en ziet er goed uit. Het artikel verschijnt in een publicatie samen met andere
partijen voor de Bruggendag op 16 maart. Het artikel komt nu terug in de juiste opmaak. Hierna valt er nog weinig
te wijzigen.

WVTTK
Egon gaf aan dat hij contact had gehad met Jan de Boer. Hij is al ingehaakt bij de fiets- en voetgangersbruggen.
De informatie van het kernteam komt via een omweg bij Jan terecht, en Jan geeft ook aan dat de situatie voor
fiets- en voetgangersbruggen anders is. Egon wil daarom voorstellen om Jan toe te laten treden tot de kerngroep.
De kerngroep geeft aan dat dit zeer gewaardeerd wordt, alleen zal ook voor Jan de Boer gelden dat de inbreng
onbetaald is. Egon legt dit voor aan Jan.
Afspraken


Egon gaat nog contact leggen met Jan de Boer voor een verdere toelichting



Jan maakt een datumprikker voor de volgende kernteam bijeenkomst
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