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AGENDA
Op de agenda staan de volgende zaken:





Introductie Jan van Asten
Verslag kernteam bijeenkomst 19 december
Oogst InfraTech sessie
Stappen om te starten met het innovatieprogramma

INTRODUCTIE JAN VAN ASTEN
Voordat men de inhoud indook werd eerst Jan van Asten voorgesteld aan de kerngroep. Jan is sinds
kort trainee bij de Provincie Noord-Holland en houdt zich onder andere bezig met legolisering onder
leiding van Paul. Jan kwam vandaag kennismaken met de opgave en de kernteamleden. Op termijn
zal Jan mogelijk een rol gaan spelen binnen het kerngroep of het innovatieprogramma.

VERSLAG KERNTEAM BIJEENKOMST 19 DECEMBER
Het verslag van deze bijeenkomst werd goedgekeurd. Enige opmerking kwam van Robert Koolen dat
het onduidelijk is wat we besloten hebben omtrent de trekker van het innovatieprogramma. We
hebben besloten alle kerngroepleden trekkerstaken op zich zullen nemen die passen bij hun expertise
en achtergrond. Voor de dagelijkse werkzaamheden is gekozen om te werken met een jonge
enthousiast persoon, bijvoorbeeld een trainee. Egon heeft met Fred gesproken over de rol van de
trekker. Fred vindt het concept goed maar stelt wel voor dat één vast persoon de trainee aanstuurt. Er
vinden gesprekken plaats met SBRCURnet of zij de trainee kunnen hosten en begeleiden.
Afspraken:
 Katja en Egon gaan in gesprek met traineebedrijven die de Provincie Overijssel al kent en
goede ervaringen mee heeft.
 Lindy en Eef maken een profielschets voor de trainee.
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EVALUATIE SESSIE INFRATECH
De kerngroep is erg enthousiast over de sessie, veel mensen kwamen op de sessie af en er kwamen
leuke en positieve reacties op het innovatieprogramma. De conclusie is dat we nu invulling moeten
geven aan het programma. We moeten vooral gaan beginnen.
Een nieuw inzicht dat de sessie heeft opgeleverd is dat de standaardisering van interfaces cruciaal is.
Dit kan door opdrachtgevers gestimuleerd worden. In andere settings kwamen vaak vragen over de
‘WHY’, is die noodzaak er wel? In de sessie op de InfraTech zijn dergelijke vragen niet gesteld,
mogelijk hebben we te maken gehad met een groep ‘bewust onbekwaam’.
We moeten nu vooral twee acties ondernemen:
 Formule vaststellen: dit is hem, zo word je lid
 Werkateliers starten

STAPPEN OM TE STARTEN MET HET INNOVATIEPROGRAMMA
De kerngroep is van mening dat ergens in mei een grote bijeenkomst gepland kan worden om af te
trappen met het innovatieprogramma. Idealiter zijn enkele werkateliers dan al gestart. Het is belangrijk
om dan een goed coherent verhaal te hebben over de opgave en het innovatieprogramma. Essentieel
om te benoemen is:
 Waarom wil je wat doen → veel kunstwerken zijn aan het einde van hun levensduur
 Wat kun jij er aan doen/ kunnen wij er aan doen?
 Welke onderzoeken zijn nodig?
 Verdere ontwikkeling?
Lindy heeft enkele ideeën voor de sessie in mei uitgewerkt.
 Meeting in mei ofwel in kleine sociëteit ofwel in PEC stadion, dagdeel circa 12:00-18:00
uur
 Verbinding leggen met het WOW
 Mogelijke onderwerpen voor programma:
o Hoogleraar met kennis op het terrein die het probleem schetst (20 min)
o Decentrale overheid die vanuit ervaring vertelt ( 20 min) en mogelijk een bestuurder
(20 min)
 Deelsessies:
o Oplossingsrichtingen: weet wat je beheert, wat is je areaal?
o Hoe je areaalbeleid kunt gaan doe: hoe differentieel je, welke keuzes maak je?
o Levensduurverlengende maatregelen
o Legolisering
Afspraak:
 Lindy stuurt een digitale versie van haar uitwerkingen rond in de kerngroep. Iedereen
wordt gevraagd om input te leveren en het door te sturen naar de volgende.
 Jacqueline voegt eerdere opzet programma toe in bijlage verslag. (zie hieronder)
Eerste reacties op Lindy’s opzet:
 Wanneer is de dag geslaagd? Normaal richt je je op kwaliteit, maar nu is de dag geslaagd
als je zo veel mogelijk personen kunt informeren.
 Heel ambitieus programma, maar met name op de opdrachtgever gericht.
 Taco van der Hoek (EIB) vragen hoe de opgave er financieel uitziet Actie Robert?
 Organiseer de dag zodanig dat je eerst een probleemanalyse schetst en vervolgens
oplossingen biedt. En prikkelen, wat gebeurt er als we niets doen?
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Bijeenkomst gebruiken als kick off moment, afsluiting alles bij elkaar binnen in het
programma. Bijvoorbeeld een rode start knop. Visitekaartjes verzamelen voor wie mee wil
doen.

Overzicht afspraken:
 Katja en Egon gaan in gesprek met traineebedrijven die de Provincie Overijssel al kent
en goede ervaringen mee heeft.
 Lindy en Eef maken een profielschets voor de trainee.
 Lindy stuurt een digitale versie van haar uitwerkingen rond in de kerngroep.
 Jacqueline voegt eerdere opzet programma toe in bijlage verslag. (zie hieronder)
 Robert Taco van der Hoek vragen hoe de opgave er financieel uitziet
 Jacqueline maakt een datumprikker voor een volgende kerngroep bijeenkomst.
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BIJLAGE
PLAN VAN AANPAK STROOMVERSNELLING BRUGGEN
Datum: 16 februari 2016
Auteurs: Egon Janssen (de Bouwcampus), Robert Koolen (Heijmans)
Op 11 januari is met een groep stakeholders het idee besproken om een stroomversnelling bruggen
op te zetten. De komende jaren worden gemeenten/provincies/rijk geconfronteerd met een grote
vervangingsopgave, door gezamenlijk op te trekken en te werken aan proces- en productinnovaties
kan een forse kostenreductie gerealiseerd worden (ambitie 40%). Dit idee is door de aanwezigen
(gemeenten, provincies, aannemers, adviesbureau’s) positief ontvangen.
Robert Koolen heeft dit teruggekoppeld aan de ronde tafel innovatie in de bouw. Hier is het volgende
stappenplan vastgesteld:
1. Breng in kaart hoe groot de vervangingsopgave precies is en wat het economisch perspectief
is van “Stroomversnelling bruggen”. Deze actie wordt belegd bij het EiB (Taco van der Hoek),
zij hebben inzicht in de vervangingsopgaven van de gemeentes/provincies/rijk.
2. Stel een kerngroep samen van gemeenten en provincies en aannemers samen die willen
deelnemen en maak hiermee een voorstel voor een programmatische aanpak
3. Organiseer een bruggendag waarbij aan alle relevante stakeholders de opgave, het
economisch perspectief, het concept programma en enkele best practices worden
gepresenteerd. Daarnaast kan deze bijeenkomst gebruikt worden voor coalitievorming en het
verder uitdiepen van deelonderwerpen.
4. Maak het programma definitief, regel de programmafinanciering en beleg het
programmamanagement.
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