DE BOUWCAMPUS
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
015 – 20 26 070
info@debouwcampus.nl

VERSLAG
GRIP OP DE MAAS
BIJEENKOMST PERSPECTIEFTREKKERS
DATUM:

3 november 2015

PLAATS:

De Bouwcampus

TIJD:

15.00 – 17.00 uur

AANWEZIG
1. Marc Kreft - Radicaal Ontwerpen marc.kreft@grontmij.nl
2. Ad van ’t Zelfde - Hartsrivier a.vantzelfde@baminfraconsult.nl
3. Marlène van Gessel - Beleving roosmalengessel@ziggo.nl
4. Eric Drieënhuizen - Ballonnen en bakstenen eric@abim.xyz
5. Katja Oostendorp - De Bouwcampus k.oostendorp@debouwcampus.nl
6. Maarten van der Vlist - De Bouwcampus m.van.der.vlist@debouwcampus.nl
7. Albert Barneveld - Rijkswaterstaat albert.barneveld@rws.nl

AFWEZIG
8. Manon Jütte - Energieke Maas manon.jutte@alliander.com
9. Marcel Hertogh - Energieke Maas marcel.hertogh@rws.nl
10. Henry Tuin - Adaptieve Maas hessel.voortman@arcadis.nl
11. Anneke Witte - De Bouwcampus a.witte@debouwcampus.nl
12. Diederik de Koe - De Bouwcampus d.dekoe@debouwcampus.nl

OPENING
Marc Kreft schuift voor het eerst aan. Hij neemt het trekkerschap van het team Radicaal Ontwerpen op
zich.
Maarten schetst de procescontext:
De vier bijeenkomsten van Grip op de Maas zijn als volgt opgebouwd:
• 1e bijeenkomst in het teken van kennismaken met elkaar en met de opgave
• 2e bijeenkomst met als doel het ontwikkelen van onderscheidende perspectieven en van teams die
met een perspectief aan de slag willen
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• Verdiepingsperiode waarin de teams de perspectieven verder uitwerken
• 3e bijeenkomst waarin de Perspectieftrekkers de input van de andere aanwezigen benutten om hun
perspectief te verrijken.
• 4e bijeenkomst met drie onderwerpen: 1. Wat is de inhoudelijke oogst? 2. Hoe hebben we met
elkaar samengewerkt en 3. Hoe nu verder?
Tijdens de vierde bijeenkomst presenteren de Perspectieftrekkers hun perspectief en geven een
advies: welke elementen uit dit perspectief zijn de moeite waard om verder te verkennen (en welke
mogelijk niet).

RONDJE LANGS DE TEAMS
De trekkers vertellen ieder waar zij op dit moment staan.

VOORBEREIDING DERDE BIJEENKOMST 18 NOVEMBER
VERRIJKEN
De bijeenkomst op 18 november staat in het teken van verrijken. Deze bijeenkomst is de gelegenheid
om de denkkracht van de andere teams en deelnemers te benutten om jouw perspectief verder te
versterken.

PRESENTATIE
We vragen je om voor 18 november een Powerpoint-presentatie van maximaal 5 minuten voor te
bereiden met in ieder geval de volgende ingrediënten:
Wat zijn de aannames of vertrekpunten van jouw perspectief?
Wat heb je tot nu toe ontdekt?
Welke vragen heb je nog waar je graag de denkkracht van de aanwezigen wilt benutten?
Jouw presentatie ontvangen we graag uiterlijk maandag 16 november!

VERRIJKINGSRONDES
Tijdens de bijeenkomst zijn er twee verrijkingsrondes van ieder 30 minuten. Als perspectieftrekker blijf
je bij jouw perspectief staan, samen met 1 teamlid (je secondant). De andere teamleden en
deelnemers kiezen zelf bij welk perspectief zij willen meedenken. Per ronde kunnen zij met 1
perspectieftrekker meedenken.
Denk goed na hoe je de verrijkingsronde zo inricht dat je maximale input van de mee-denkers krijgt!
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WERKHOEK
De bijeenkomst vindt plaats in 1 grote ruimte. Tijdens de verrijkingsronde heb je een eigen 'werkhoek'.
Deze kun je aankleden en inrichten met je eigen materiaal. Heb je nog speciale wensen voor jouw
werkhoek, laat ons dit dan uiterlijk dinsdag 10 november even weten!

TEAMRONDE
Het laatste deel van het programma is de Teamronde. Tijdens deze ronde kun je met je eigen team de
input die jou hebt gekregen bespreken en verwerken.

PROGRAMMA 18 NOVEMBER
Het conceptprogramma ziet er als volgt uit:
15.30 uur
Inloop
16.00 uur
Opening
16.15 uur
Procescontext
16.30 uur
Presentaties van de teams
17.00 uur
Rondje tips en ideeën
17.15 uur
Verrijkingsronde 1
17.50 uur
Pauze / eten
18.40 uur
Inspiratie
19.00 uur
Verrijkingsronde 2
19.30 uur
Volgende bijeenkomst / Afsluiting gezamenlijke deel
19.35 uur
Teamronde / keukentafelgesprek met niet-teamleden
20.15/30 uur Borrel

VOLGENDE BIJEENKOMST PERSPECTIEFTREKKERS
We hebben afgesproken dat we op 24 november van 13.30 - 15.30 uur weer bij elkaar komen over de
vraag: wat na 7 december. Zou je deze datum alvast in je agenda kunnen reserveren?
Aan het Voorbereidingsteam stellen we voor om op hetzelfde moment samen te komen gezien de
overlap in mensen en de korte periode tussen de derde en vierde bijeenkomst.
Perspectieftrekkers die hun eindpresentatie voor 7 december graag in overleg met De Bouwcampus
voorbereiden, kunnen dit bilateraal doen.
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