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

VERSLAG
GRIP OP DE MAAS BIJEENKOMST
VOORBEREIDINGSTEAM + PERSPECTIEFTREKKERS
DATUM:

24 november 2015

PLAATS:

De Bouwcampus, Van der Burghweg 1, Delft

RUIMTE:

Wit Licht, begane grond De Bouwcampus

TIJD:

13.30 – 15.30 uur

Aanwezig:
Ad van ’t Zelfde, Albert Barneveld, Andre Welberg, Diederik de Koe, Eric Drieenhuizen, Eric Luiten, Jaap van
der Weele, Katja Oostendorp, Maarten van der Vlist, Marlène van Gessel, Paul Keursten, Henry Tuin, Marc
Kreft.
Afwezig:
Anneke Witte, Bilal Akdeniz, Hessel Voortman, Manon Jütte, Marcel Hertogh, Wim van Hengel.

DOEL
Met de oogst van de Grip op de Maas bijeenkomst van 18 november het proces inrichten voor de bijeenkomst
op 7 december 2015.

RONDJE LANGS DE TEAMS
Iedere perspectieftrekker vertelt waar hij/zij staat op dit moment en wat er nog nodig is in de voorbereiding op
7 december.
De leden uit het Voorbereidingsteam vertellen hoe zijn naar het proces kijken: wat er tot nu toe is bereikt en
wat er nog nodig is.

EINDPRESENTATIE
Een belangrijk onderdeel op 7 december is de eindpresentatie van de perspectieven: de perspectieftrekkers
wordt gevraagd een advies te geven waarmee de vraag ‘Wat nu met de stuwen in de Maas?’ kan worden
beantwoord.

Al eerder is een format rondgestuurd aan de perspectieftrekkers met een aantal elementen die bij voorkeur in
de eindpresentatie terugkomen. Hieronder de elementen op een rij, aangevuld met de belangrijkste vraag die
erbij hoort.
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Eindpresentatie perspectieftrekkers:
I. Perspectief – Hoe kijk je vanuit dit perspectief? Wat is de kern van je perspectief?
II. Huidige situatie
III. Toekomstige Situatie → wordt: Wat is de waarde van je perspectief?
IV. Procesinrichting → wordt: Hoe denk je het verder te organiseren en wie heb je daarvoor nodig?
V.

Issues

VI. Kansen / Risico’s - Wat is de grootste kracht van je perspectief en wat is de grootste valkuil?
VII. Wat is je eerstvolgende stap?
VIII. Nieuw: Heb je al ideeën over financiering?

Op 7 december krijgt elke perspectieftrekker 10 minuten de tijd om zijn/haar eindresultaat te presenteren.
Hierbij is een verdeling van 5 min procesuitleg en 5 minuten inhoudelijk resultaat de richtlijn.

Er zal een reflectie of interactiemoment komen tijdens de bijeenkomst van 7 december. De vorm hiervan is
nog niet definitief bepaald. Er is gesproken over een plenair forum waar alle perspectieftrekker beschikbaar
zijn voor nadere duiding. Een andere vorm is het inpassen van tijd voor reflectie en interactie na elke
afzonderlijke presentatie.

BOUWSTENEN VOOR 7 DECEMBER
De aanwezigen stellen verschillende vragen en noemen onderwerpen die in meer of mindere mate van belang
zijn voor 7 december en/of het vervolgproces van Grip op de Maas:


Op 7 december het proces evalueren.



Rijkswaterstaat is één van de belanghebbenden in het vervolgproces.



Hoe kunnen de perspectieftrekkers elkaar ondersteunen?



Kunnen we gebruik maken van ervaringen uit het verleden met dit type co-creatieprocessen? (bv.
grindwinning Limburg)



Wees 7 december duidelijk over wat van RWS en/of De Bouwcampus verwacht kan worden. Niet
alles hoeft ter plekke helder te zijn.

RONDVRAAG
Tijdens de rondvraag zijn een drietal vragen richting de organisatie gesteld:


Hoe ziet De Bouwcampus haar rol na 7 december?



Komt er nog een evaluatiebijeenkomst van 7 december?



Komt er een analyse van de ontwikkeling van de groep?

De eerste vraag bleef onbeantwoord en de twee andere vragen werden bevestigend beantwoord.
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ACTIES:
-

De Bouwcampus ontwerpt een programma voor 7 december.

-

De perspectieftrekkers verwerken de oogst van 18 november en de gevraagde elementen in hun
eindpresentatie voor 7 december.

Verslag door: Diederik de Koe (De Bouwcampus)
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