This is a message sent from The Bouwcampus in The Netherlands

DEAR MR. PRESIDENT

“Welcome to the ‘Dutch Coastline Challenge’ held in the second best country in the world:
The Netherlands. It’s gonna be a great event, it’s gonna be absolutely fantastic.”
“As you know, we have protected our coastline against all the water from Mexico.
Nobody protects shores better than we do. And we made them pay for it. It’s true.”
“Now they’re claiming that coastlines do not need protection!! They found out that the
water near coasts becomes lazy. It just leans against the beaches. No good.”
“But our experts, we have the best experts in the world, really, the brightest talented men.
Also women. They found out that this news is rigged! Most likely invented by the Mexican
media. Very dishonest people.”
“So we planned this event to tell you about it first. But others are invited too. Is that ok?”
“Thank you and the best wishes. We’ve got the best wishes in The Netherlands.
They’re great, It’s true.”

DUTCH COASTLINE CHALLENGE
UITNODIGING
Graag nodigen wij je uit om op De Bouwcampus samen te bouwen aan onze kustlijnzorg van de toekomst.
Aanleiding
We staan met elkaar iedere dag voor een belangrijke opgave om de Nederlandse kust veilig te houden. We doen dit als Nederland goed en we staan er goed
voor. Daar kunnen we met z’n allen echt trots op zijn. Wij geloven dat deze opgave in de toekomst echter omvangrijker en complexer gaat worden. Een aantal
ontwikkelingen spelen hierbij een belangrijke rol:
• Klimaatontwikkeling met als resultaat zeespiegelstijging. En of het nu een stijging van 1 meter of 6 meter wordt, deze ontwikkeling dwingt ons om goed na
te denken of we onze werkwijze moeten aanpassen om Nederland ook in de toekomst veilig te houden.
• Maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot andere eisen aan de wijze waarop we ons werk uitvoeren, waarbij duurzaamheid een belangrijk thema is; hoe
zorgen wij ervoor dat we Nederland ook voor onze kinderen en kleinkinderen niet alleen veilig maar ook leefbaar houden?
• Technologische ontwikkelingen & nieuwe kennis bieden kansen om adequaat op bovenstaande ontwikkelingen in te spelen. Stimuleren en benutten we deze
kennis wel voldoende?
Samen denken en samen doen
Deze uitdaging denken wij alleen te kunnen aangaan als we, nog meer dan voorheen, samen optrekken in het vinden van toekomstgerichte oplossingen. We
zien een grote kans om dit als ‘sector’ gezamenlijk op te pakken. Gebruik te maken van alle aanwezige kennis en ervaring bij aannemers, kennisinstituten,
adviseurs en de overheid in onze sector en rekening houdend met de verschillende belangen die er zijn. En ook te profiteren van ontwikkelingen en
ervaringen uit andere sectoren.
Een hele ambitie dus waarbij we als totale keten duurzamer en innovatiever worden, investeren in het ontwikkelen en delen van de juiste (nieuwe) kennis én
zorgen voor een ‘gezond’ businessmodel (maatschappelijk verantwoord, gezonde prijs/kwaliteit)!
Wij nodigen je hierbij graag uit om samen met ons mee te denken én mee te doen, waarbij we denken aan een drietal bijeenkomsten in 2017. Om zo een
belangrijke start te maken om op tijd klaar zijn voor deze toekomstige opgave, met een gezamenlijke aanpak onder de arm, waarvan we geloven dat we deze
samen kunnen waarmaken. En waar we samen de schouders onder zetten om het daadwerkelijk te doen!

De Bouwcampus
Wij doen dit in samenwerking met De Bouwcampus omdat dit een pré-concurrentiële en neutrale omgeving is, waar partijen op basis van gelijkwaardigheid
aan maatschappelijke, bouwgerelateerde opgaven kunnen samenwerken.
Bovendien is openheid en transparantie over wat we doen voor ons essentieel: met alle geïnteresseerde partijen wordt via de website van De Bouwcampus
na elke bijeenkomst gedeeld welk proces is doorlopen en welke resultaten zijn gerealiseerd.

Programma

Gezocht: mensen die impact kunnen én willen maken!
Wij zoeken vertegenwoordigers uit de bestaande sector en uit andere sectoren die een actieve bijdrage kunnen leveren bij het onderzoeken, ontwikkelen en
implementeren van toekomstgerichte oplossingen om deze opgave te realiseren. Hierbij zoeken we naar een optimale balans:
• Effectieve groepsgrootte (Max. 60 personen)
• Goede afspiegeling van de verschillende groepen stakeholders (opdrachtgevers, uitvoerende/adviserende marktpartijen, kennisinstituten, overige partijen
(zoals startups, andere markten, NGO’s)
• Goede balans tussen ‘besluitvormers’ en ‘inhoudelijk deskundigen’ om te zorgen voor de juiste combinatie van draagvlak/sponsorship/visie en ‘praktische’
kennis/expertise. Hiermee borgen we dat expertise aanwezig is om te komen tot ‘nieuwe oplossingen’ en doorzettingsmacht om deze nieuwe oplossingen
ook daadwerkelijk te implementeren. De combinatie van een ‘besluitvormer’ en een ‘inhoudelijk deskundige’ vanuit één organisatie heeft onze voorkeur.
Aanmelden met motivatie
Wil je een waardevolle bijdrage leveren? Meld je dan uiterlijk 20 maart aan via info@debouwcampus.nl. Omdat de plekken voor inschrijving beperkt zijn,
vragen we je om bij je aanmelding aan te geven wat je graag zou willen halen en wat je komt brengen. Bij een eventuele selectie kijken wij naar deze
motivatie en naar een goede balans in de groep. Nadere informatie kun je opvragen via info@debouwcampus.nl.
Wij hopen je op De Bouwcampus te begroeten!

Met vriendelijke groeten,
Mede namens Wim Anemaat (directeur Rijkswaterstaat), Ronald Schinagl (directeur Van Oord Nederland), Hendrik Postma (directeur Boskalis Nederland) en
Jean-Luc Beguin (hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat),
Femke Zevenbergen, Annemieke Sietses, Arjan Keuzenkamp, Lucien Baert en Katja Oostendorp

