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VERSLAG
GRIP OP DE MAAS
BIJEENKOMST PERSPECTIEFTREKKERS
DATUM:

29 september 2015

PLAATS:

Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2, Utrecht

TIJD:

15.15 – 16.45 uur

AANWEZIG
Manon Jütte - Alliander
Hessel Voortman - Arcadis
Katja Oostendorp - De Bouwcampus
Maarten van der Vlist - Rijkswaterstaat
Wim van Hengel - Rijkswaterstaat
Albert Barneveld - Rijkswaterstaat

AFWEZIG
Bilal Akdeniz - Heijmans
Jaap van der Weele - Grontmij
Paul Keursten - Kessels & Smit
Anneke Witte - De Bouwcampus
Diederik de Koe - De Bouwcampus

TERUGBLIK NAAR 17 SEPTEMBER
De deelnemers kijken positief terug op de tweede bijeenkomst. Het was leuk, intensief en verrassend
dat zoveel mensen zijn opgestaan om te pitchen en mee te doen in de teams. De belronde, aandacht
voor elkaar buiten de daily business om, heeft hier een grote bijdrage aan geleverd.

WAT VERWACHTEN WE VAN DE TEAMS?
Van de teams die in het verdiepingstraject aan de slag zijn om een perspectief verder uit te werken,
verwachten we dat ze komen met een advies:
 Is dit perspectief de moeite waard om meegenomen te worden in de verkenning?
 Wat uit dit perspectief zou wel en wat niet meegenomen moeten worden in de verkenning?
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De derde bijeenkomst op woensdag 18 november 2015 staat in het teken van verrijken en versterken.
De teams presenteren dan de uitkomsten die zij tot dan toe hebben en kunnen hun openstaande
vragen stellen aan de andere deelnemers.
Tijdens de vierde bijeenkomst op maandag 7 december 2015 geven de teams een eindpresentatie.
Dan evalueren we het proces en de inhoudelijke oogst, en kijken we vooruit naar de volgende stap.

WAT HEBBEN DE TEAMS NODIG?
De teams hebben informatie nodig om het gebied te snappen. De benodigde informatie kan per team
verschillen. In ieder geval hebben zij nodig:
 Omgevingsplan
 Scheepvaartontwikkelingen nu en toekomst
 Klimaatscenario's
 Demografische ontwikkelingen
Wim van Hengel zorgt in ieder geval voor het Provinciale Omgevingsplan Limburg en voor informatie
over scheepvaartontwikkelingen.
Visualiseren
Visualiseren helpt om op een andere manier te kijken en andere verbindingen te maken. De teams
worden uitgedaagd om hun presentatie op 18 november en 7 december in een andere, visuele vorm
te geven. De vorm kiezen zij zelf.
Meebeleven als Bouwcampus
Het zou goed zijn wanneer De Bouwcampus bij de sessies van de teams aanwezig is, met name om
te kunnen reflecteren op het co-creatieproces.

HOE GAAN WE OM MET DE TEGEMOETKOMING?
Uitgangspunt is de deelnemers meedoen vanuit een intrinsieke motivatie. De tegemoetkoming is
'frictiegeld' om ervoor te zorgen dat het proces niet spaak loopt en niemand hoeft af te vallen. Een
team bepaalt onderling of zij 'frictiegeld' nodig hebben en hoe zij dit besteden.
N.B. 'Frictiegeld' is wellicht niet de juiste benaming.

VOLGENDE BIJEENKOMST VAN HET VOORBEREIDINGSTEAM
Het voorbereidingsteam komt na 3 november (gereserveerd voor bijeenkomst perspectieftrekkers) en
voor 18 november nog een keer samen om de derde bijeenkomst voor te bereiden.
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