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Introductie Jan de Boer en Maarten Leurdijk
Financiering innovatieprogramma
Organisatiestructuur
Programma 20 juni
Presentatie Bert van Eekelen over de Floriade Almere 2022

INTRODUCTIE JAN DE BOER EN MAARTEN LEURDIJK
Tijdens dit kernteamoverleg schuiven Jan de Boer en Maarten Leurdijk voor het eerst aan. Jan de Boer is
bestuurslid van de Bruggenstichting en adviseur in design en constructvraagstukken in de bruggenbouw.
Bovendien is Jan voorzitter van het platform fiets- en voetbruggen. De doelstelling van het platform ligt met
name in kennisdeling en promotie van het vakgebied. Fiets- en voetbruggen was het tweede onderwerp naast
beweegbare bruggen. Het onderwerp fiets- en voetbruggen vond half aansluiting bij de kerngroep, om die
reden schuift Jan aan bij de kerngroep.
Het tweede nieuwe lid van de kerngroep is Maarten Leurdijk. Robert Koolen heeft Maarten vorige week
benaderd om aan te schuiven bij de kerngroep. Dit is een mooie gelegenheid en wellicht logischer om vanuit
de infra-kant betrokkenheid te hebben. Het team marktontwikkeling binnen Heijmans doet onderzoek en voert
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analyses uit maar is ook betrokken met innovatieve componenten en wezenlijke vraagstukken. Mogelijk neemt
Maarten de rol van Robert over, maar Maarten kijkt ook of hij de juiste persoon op deze plek is. Ondertussen
blijft Robert wel de lobby voortzetten op financieel vlak en via de innovatietafel.

WIJZIGING IN AGENDA
Egon stelt voor om de agendapunten rond de financiering van het innovatieprogramma en de
organisatiestructuur te verplaatsten naar een nieuwe sessie waarin alle kerngroepsleden aanwezig zijn. Wel
komt het verzoek om een update te geven over de stand van zaken rond de financiering. Door deze wijziging
in de agenda is er meer ruimte voor het bezoek van Bert van Eekelen. Hij gaat een presentatie geven over de
Floriade Almere 2022 en is benieuwd of de kerngroep raakvlakken ziet zodat we een verbinding kunnen
leggen.

UPDATE FINANCIERING
Egon heeft Robert gesproken over de financiering voor het innovatieprogramma. [De volgende tekst is
aangepast na een 2e telefoontje van Egon met Robert]. Robert is bij BZK geweest (Ferdi Lychee) en deze
staat welwillend tegenover ons programma. Een bijdrage in de financiering is ook bespreekbaar, maar dat zal
dan wel gekoppeld zijn aan De Bouwagenda. Dit betekent dat er op korte termijn geen mogelijkheden zijn. We
zullen dus andere financiers moeten vinden om dit jaar aan de slag te gaan.
Na enige verwarring over de financiën licht Egon toe dat er twee typen financiering zijn:
1.

Werkateliers. Probleemeigenaren worden gevraagd om concrete casussen aan te leveren die middels
een werkatelier in co-creatie worden uitgediept. Voor ieder werkatelier is naar schatting circa 10.000 euro
nodig om het proces te doorlopen (intake, een viertal sessies en oogst). Voor de financiering richten we
ons op probleemeigenaar omdat die concreet belang heeft.

2.

Programmafinanciering: financiering voor het programma waarin de werkateliers zijn verzameld. Doel
van deze paraplu is een podium creëren voor het programma, kennisdeling, lobby naar De Bouwagenda
en andere relevante partijen laten aanhaken. Het is nog onduidelijk hoe we de financiering van het
programmamanagement vormgeven. De Bouwagenda heeft weliswaar ons programma opgenomen,
alleen duurt het nog minimaal een jaar voordat dit mogelijk leidt tot een werkelijke programmafinanciering.
De vraag is dus: hoe regelen we een startkapitaal zodat we op 20 juni daadwerkelijk aan de slag kunnen
met het programma?

Paul geeft aan dat een mogelijkheid voor financiering ligt bij de provincies. Provincies hebben een
gemeenschappelijke pot waar je op kunt intekenen waarna de deelnemende provincies een bijdrage leveren.
Dit is een manier, maar de kans is groot dat de pot inmiddels al is vergeven voor 2017. Dat neemt niet weg
dat je een goed verhaal moet hebben om de provincies te overtuigen van nut en noodzaak maar ook van de
toegevoegde waarde. Een andere mogelijkheid is dat één provincie startkapitaal levert omdat zij dit onderwerp
als urgent ziet, maar ook hierbij is een goed verhaal noodzakelijk.
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Actie: Ruud en Egon schrijven circa 1 A4 over het doel van het programma en de kernboodschap.
Actie: Vervolg op contact van Egon met Robert; Egon koppelt Robert en Eef aan elkaar zodat Robert aan Eef
kan terugkoppelen wat de stand van zaken is met financiering via Bouwend Nederland. Op die manier kan Eef
beoordelen of het zinvol is om een lijntje te leggen naar een provincie. Daarnaast doet Paul navraag of er nog
geld in de pot van de provincies aanwezig is.

PROGRAMMA 20 JUNI LANCERING INNOVATIEPROGRAMMA
Het doel van de lancering is om beheerders, bestuurders, bouwers en adviseurs te enthousiasmeren voor dit
programma en hen uit te dagen om zich aan te sluiten bij een werkatelier en/of zelf een werkatelier te starten.
Paul, Egon en Ariea (Platform WOW) hebben een voorzet gedaan voor het programma en potentiële sprekers
benaderd. Echter bleek dat nog niet alle potentiële sprekers zijn benaderd. Daarnaast constateert de
kerngroep dat het ontbreekt aan een eindverantwoordelijke voor het welslagen van de lanceringsdag op 20
juni. De taken zijn nu verdeeld onder WOW en enkele kerngroepsleden maar er is geen
eindverantwoordelijke. Logisch zou zijn als De Bouwcampus die rol invult. Egon geeft echter aan dat het
evenement te groot is ingestoken om onder eindverantwoording van De Bouwcampus te organiseren (matcht
niet met de beschikbare capaciteit). Dit is ook van tevoren aangegeven en om die reden is WOW benaderd.
Egon bespreekt intern welke rol De Bouwcampus kan invullen en koppelt dat terug aan de kerngroepsleden.
Actie Egon benadert Bernard Wientjes als potentiele spreker.
Actie: Egon en Katja gaan in gesprek wie de procescoördinator kan zijn die het proces naar 20 juni
coördineert.
Actie: Petit comité komt bij elkaar (Paul, Ariea, Katja en Egon), bij voorkeur volgende week
Actie: Movares heeft interesse getoond in de opgave. Paul heeft een afspraak bij Movares en bespreekt
deelname van Movares in het kernteam. Egon neemt daarna contact op met Movares.
Actie: Jan de Boer informeert in zijn achterban of een eigenaar of opdrachtnemer interesse heeft om een
werkatelier te starten rond fiets- en voetgangersbruggen.
Maarten benadrukt dat het belangrijk is om duidelijke spelregels op te stellen en goed te weten wat we
beogen met het innovatieprogramma en de werkateliers. Voor de lancering op 20 juni geldt: je hebt maar één
keer de kans om het goed neer te zetten. Een goed innovatieprogramma én lanceringsprogramma zijn
daarom erg belangrijk.

PRESENTATIE FLORIADE ALMERE 2022
Bert van Eekelen geeft een presentatie over de Floriade die in 2022 in Almere plaatsvindt. Bert licht toe dat
deze Floriade uniek is omdat sinds lange tijd een Floriade in een stad plaatsvindt én omdat water een grote rol
speelt. Het Floriadeterrein bestaat uit een aantal percelen die verbonden dienen te worden door drie bruggen.
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Idee is om een ontwerp-challenge uit te schrijven die mogelijk in verbinding staat met het innovatieprogramma
van Stroomversnelling Bruggen. Deze ontwerp-challenge kan verbonden worden met het
innovatieprogramma, maar we moeten nog onderzoeken of dit opportuun is en bij verbinding op welke manier.
Bijvoorbeeld door een zelfstandig werkatelier of meefietsen op bestaande werkateliers. De kerngroep besluit
dat het belangrijk is om eerst meer duidelijkheid te hebben over de spelregels van het innovatieprogramma.
Op basis daarvan is gemakkelijker af te wegen of de verbinding met de Floriade een kans is die aansluit bij de
doeleinden van het innovatieprogramma. Voor nu onderhoudt Ruud het contact met Bert.

OVERZICHT AFSPRAKEN


Actie: Ruud en Egon schrijven circa 1 A4 over het doel van het programma en de kernboodschap.



Actie: Vervolg op contact van Egon met Robert; Egon koppelt Robert en Eef zodat Robert aan Eef
kan terugkoppelen wat de stand van zaken is met financiering via Bouwend Nederland. Op die
manier kan Eef beoordelen of het zinvol is om een lijntje te leggen naar een provincie. Daarnaast
doet Paul navraag of er nog geld in de pot van de provincies aanwezig is.



Actie Egon benadert Bernard Wientjes als potentiële spreker op 20 juni



Actie: Egon en Katja gaan in gesprek wie de procescoördinator kan zijn die het proces naar 20 juni
coördineert.



Actie: Petit comité komt bij elkaar (Paul, Ariea, Katja en Egon), bij voorkeur volgende week



Actie: Movares heeft interesse getoond in de opgave. Paul heeft een afspraak bij Movares en
bespreekt deelname van Movares in het kernteam. Egon neemt daarna contact op met Movares.



Actie: Jan de Boer informeert in zijn achterban of een eigenaar of opdrachtnemer interesse heeft
om een werkatelier te starten rond fiets- en voetgangersbruggen.



Actie: Zo snel mogelijk volgt een nieuwe afspraak met het gehele kernteam om dieper in te gaan op
de organisatiestructuur en financieringsmogelijkheden.
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