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

VERSLAG
GRIP OP DE MAAS BIJEENKOMST
VOORBEREIDINGSTEAM
DATUM:

18 augustus 2015

PLAATS:

De Bouwcampus, Van der Burghweg 1, Delft

RUIMTE:

Yellow Brick Road, begane grond De Bouwcampus

TIJD:

14.00 – 17.00 uur

De oogst van 18 augustus, bijeenkomst met de regiegroep Grip op de Maas die helpt het co-creatieproces in
te richten voor de bijeenkomst op 17 september 2015.
Organisatie

Persoon

E-mail

Mobiel

Telefoon

Heijmans

Bilal Akdeniz

bakdeniz@heijmans.nl

073-5435111

Arcadis

Hessel Voortman

hessel.voortman@arcadis.nl

026-3778911

Grontmij

Jaap van der Weele

Jaap.vanderWeele@grontmij.nl

030-2207911

Ymere

Jeroen van den Berg

jplvdberg@gmail.com

0625071891

Aliander

Manon Jütte

Manon.jutte@aliander.com

0665493407

RWS

Wim van Hengel

Wim.van.hengel@rws.nl

0651897638

088-0008900

PROGRAMMA
Het programma zag er als volgt uit:
14.00 uur

Welkom en intro, nadere kennismaking

14.30 uur

Basisprincipes voor co-creatie

15.10 uur

Toelichting

15.25 uur

Aan de slag

16.30 uur

Eindpitch, reflectie en afspraken

17.00 uur

Afsluiting

AANGELEVERDE BIJLAGEN TEN BEHOEVE VAN DE VOORBEREIDING:
-

Verslagen van de bijeenkomst van 2 juni Grip op de Maas op De Bouwcampus

-

Mail van Hessel Voortman met visie vanuit Arcadis

-

Documentatie m.b.t. de vervangingsopgave

-

Analyse van de antwoorden op de vragen over Grip op de Maas aan de groep van 2 juni
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Ronde 1
Hoe organiseren we het teamvormingsproces?
Ronde 2
Hoe ziet het programma op 17 september eruit?
Ronde 3
Wat heb je als individuele deelnemer nodig?

WAT BRENGT JE HIER?
Een belangrijk onderdeel van het cocreatieproces is het delen van belangen.
Tijdens de bijeenkomst van de
voorbereidingsgroep zijn de motivaties van
deelname met elkaar gedeeld. Deze variëren
van bijdragen aan vernieuwing tot onderzoeken
van maatschappelijke waarden.

Op de foto:
Hessel Voortman, Manon Jütte, Wim van Hengel, Bilal Akdeniz, Jeroen van den Berg, Maarten van der Vlist,
Jaap van der Weele en Katja Oostendorp.:

TOELICHTING OP DE STATUS GRIP OP DE MAAS IN RELATIE TOT HET INKOOPPROCES
VANUIT RIJKSWATERSTAAT
Grip op de Maas draait om de behoefte om als beheerder te onderzoeken wat ervoor nodig is om in de toekomst
voor een periode van 100 jaar, gerekend vanaf 2027 wanneer in principe het eerste kunstwerk vervangen zou
moeten worden, een verstandige en toekomstbestendige strategie zou kunnen zijn, rekening houdend met alle
mogelijke scenario’s. Om dat te kunnen doen, zal eerst onderzocht moeten worden welke scenario’s er allemaal
denkbaar zijn, los van de bestaande situatie en sector overschrijdend. De objecten staan mogelijk niet op zichzelf,
evenmin als de huidige systemen. Alles is aan verandering onderhevig en hoe adaptief moeten systemen dan
worden om met de veranderende behoeften en invloeden de gebruikers optimaal te blijven bedienen. Een
dilemma dat groter is dan elke stakeholder op zich met een groot maatschappelijk belang in zich, waar de gehele
BV Nederland bij betrokken is.

Grip op de Maas is nog geen project. Er is nog geen startnotitie en de verwachting is dat over enkele jaren de
verkenning kan starten. Zover is het nog niet en om te zorgen dat alle innovatieve ideeën tijdig worden
meegenomen en er een goede basis wordt gelegd voor één of meerdere verstandige oplossingsrichtingen
waarmee de probleemeigenaar (RWS) in de toekomst een verkenning zou kunnen starten, is alle beschikbare
denkkracht in Nederland uitgenodigd en opgeroepen om pre-concurrentieel, op De Bouwcampus in co-creatie
met elkaar te werken aan vernieuwende denkrichtingen. Volledige transparantie in het proces wordt geborgd.
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Alle informatie die voortkomt uit het co-creatieproces wordt publiek gepubliceerd en daarmee beschikbaar gesteld
aan alle geïnteresseerde partijen. Met de regiegroep zijn een aantal basisprincipes voor co-creatie geformuleerd.

BASISPRINCIPES VOOR CO-CREATIE ALGEMEEN
-

Volledige transparantie

-

Gezamenlijk zoeken naar gezamenlijke stappen

-

Elkaar aanspreken op gedrag

-

Het speelveld afbakenen

-

Denken in mogelijkheden

-

Duidelijke doelen stellen

-

Zorgen voor regie; sturing op het proces

-

Er is ruimte/plaats voor iedereen

-

Zorgen voor elkaar

-

Elkaars belangen kennen en respecteren

-

Netwerk organisatie spelregels toepassen

BASISPRINCIPES VOOR CO-CREATIE SPECIFIEK
Positief

Negatief

Stel meerdere uitdagende doelen (richtinggevend)

Vooronderstelling dat de uitkomst voor RWS al vast staat

Het recht van de initiatiefnemers

Oude wijn in nieuwe zakken

Kennis en kunde die nodig is delen, tijdig in proces

Alleen RWS gerelateerde inhoud

Tijd en ruimte maken

Tunnelvisie als leidraad in proces

Elkaar iets gunnen

Denken in problemen

Belangen duidelijk

Gebrek aan ruimte

Elkaar helpen in het denkproces

Verborgen agenda’s

Brengen

Geen gelijkwaardigheid

Persoonlijke bijdragen kunnen leveren

Misbruik

Voortgang, energie, successen behalen (proces)

Voortdurende procesdiscussies

Werken vanuit maatschappelijke waarden;

Geen toegevoegde waarde kunnen brengen

People, Planet, Profit
Motivatie, intrinsieke waarde
Risico’s:
-

Ongelijk entrée niveau

-

Dat de markt beschouwt als advies waar niet voor betaald wordt

-

Wisseling van sleutelfiguren in de tijd (over 5 jaar wellicht andere projectteams etc.)

Belangrijkste uitkomst: TROTS!!!!
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BOUWSTENEN VOOR 17 SEPTEMBER:
-

Focus aanscherpen. Ligt deze op het projectproces of het co-creatieproces?

-

Groepsvorming: Huidige denkrichting benutten als vehicle om groepen te vormen?

-

Resultaten: Hoe wil je terugkijken op het proces?

-

Middel: Co-creatie / open space

-

Lessons Learned: Heeft het co-creatieproces meerwaarde opgeleverd? Zo ja, welke?

-

Besloten is om in deze samenstelling nogmaals bij elkaar te komen om voor 17 september, met mogelijk
een doorkijk naar daarna, gezamenlijk tot een inhoudelijk gedragen programma te komen.

ACTIES:
-

Oogst van 18 augustus verwerken in verslag

-

Concept uitnodiging opstellen

-

Voorbereidingsbijeenkomst inplannen voor over 2 weken

Verslag door: Anneke Witte (De Bouwcampus)
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