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Werkprogramma 2022
Met het werkprogramma 2022 werken we aan de STIP voor 2026. Het einddoel hiervan is om het inbrengen van vakmanschap en vernieuwing vanuit de marktpartijen de nieuwe ʻnormaalʼ te maken. 

Vanuit de factor ʻmensʼ worden de kansen voor innovatie binnen de themaʼs: klimaat, circulair, energie, duurzaam, leefbaar, omgeving en digitaal beter benut in de keten. 
Ook moeten we inzichtelijk maken wat een ʻbetere samenwerkingʼ aan de voorkant dan oplevert. Niet alleen in werkplezier maar ook qua tijd, kosten en kwaliteit. 
Efficiëntie in de keten komt tot stand taken slechts één keer uit te voeren, én samen in één keer goed. Op deze wijze haalt een projectteam meer uit een project. 

Resultaat 2021 Doelen werkprogramma 2022 STIP 2026Pijler programma
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Werkgroep samenwerken is 
opgezet:
• Definitie samenwerken en 
Project Start Sessies (PSUʼs) 
• Afwegingskader ʻsamenwerkings- 
en contractvormen 
GWW-projectenʼ
• Pilot masterclass ʻStadsopgaven 
en samenwerkingsvormenʼ

PSUʼs zijn toegepast in Stadse 
Werken contract: 
• Ontwikkeling toolkit en 
werkboek voor PSUʼs 
• PSUʼs uitgevoerd in 7 projecten

Samen in één keer 
goed: Ruimte in wet en 
contractvormen is 
optimaal benut voor 
toepassing van 
innovatieve themaʼs. De 
realisatie van complexe 
opgaven wordt 
ondersteund door 
passende contract- en 
samenwerkingsvormen 
en een effectief en 
rechtmatig inkoopproces.

Innovatie binnen de 
themaʼs benutten in de 
keten: In 2026 zien we in 
nieuwe projecten een 
klimaatadaptieve, 
leefbare en circulaire 
buitenruimte ontstaan in 
Rotterdam. Deze wordt 
duurzaam gerealiseerd en 
de omgeving wordt in het 
proces meegenomen. De 
themaʼs worden als 
vanzelfsprekend 
toegepast.

Innovatie binnen de 
themaʼs ontwikkelen in 
de keten: In 2026 
brengen gemeente en 
markt ieder vanuit hun rol 
vakmanschap in in 
projecten en hebben zij 
gezamenlijk voldoende 
kennis ontwikkeld op de 
themaʼs die bij kennis- 
toepassing worden 
genoemd. 

Vakmanschap en 
venieuwing: Projecten 
zijn vanuit een integrale 
visie ontworpen met 
vroege inbreng van 
markt. Opdrachtgever 
heeft een regie- en 
beoordelingsrol. Voor een 
efficiënt proces zijn 
verregaand digitaliseren, 
transparantie, kwaliteits- 
borging en veiligheid 
randvoorwaardelijk. 

Vakmanschap en 
vernieuwing: In 2026 
passen de organisaties 
(markt & gemeente) bij de 
opgaven die er liggen. De 
cultuur ondersteunt een 
goede samenwerking. Er 
is een mix van jong & oud 
met ruimte voor 
persoonlijke 
ontwikkeling. Taken & 
verantwoordelijkheden 
zijn duidelijk 
gedefinieerd.

Werkgroep en masterclass 
omgeving
• Er is een omgevingscanvas 
ontwikkeld om in projecten toe te 
passen. 

Pilotprojecten digitalisering
• In Crooswijk is een pilotproject 
met een BIM-aanpak geweest

Kennistafel duurzaam
• Er is een verkenning gestart voor 
een kennistafel duurzaamheid.

Kennistafel digitalisering
• Vanuit Stichtig Rondom GWW is 
een kwartiermaker gestart voor de 
verkenning van een regionale 
leerschool (DigiCampus). 
• In aanloop naar de realisatie van 
de Digicampus is een verkenning 
gestart naar een gezamenlijke 
roadmap digitalisering tussen 
gemeente(n) en marktpartijen.
• 3 marktpartijen uit Stadse 
Werken hebben een subsidie 
ontvangen (MKB!dee) voor het 
digitaliseren van interne 
bedrijfsvoering. 

Thema SROI 
• Een pilot SROI is uitgevoerd op 
Zuid. 
• Er is een roadmap ontwikkeld: 
van groeituin naar regionale 
leerschool met juiste 
SROI-waardering. 

Pijler 1 en 2 hadden de focus in 2021. 

Buitenwerk Samen Starten: Binnen Stadse Werken zijn alle projecten 
voorzien van een gezamenlijke markt/gemeente PSU.

Omgevingsmanagement: wordt bij een aantal projecten integraal toegepast.

Bestaande innovaties: worden gezamenlijk verkend en toegepast in 
projecten. Het doel is om 2 pilotprojecten te organiseren, waarin nieuwe 
innovaties zijn toegepast. Het thema van de pilotprojecten is ʻrioleren over 
5-15 jaar .̓

Pilots (stadsopgaven en samenwerking) met vernieuwende aanpak of 
technologische innovaties zijn zichtbaar en geëvalueerd. Zij worden als 
voorbeeldproject op het thema gecommuniceerd met de voordelen en 
geleerde lessen.

Ontwikkeling kennistafels: 
In de samenwerking tussen de Gemeente Rotterdam en de markt wordt veel 
kennis ontwikkeld. Daarmee heeft het kennisniveau van beheer en 
onderhouds- processen veel aanzien in binnen én buitenland. 
1. Aan het eind van het jaar is duidelijk wat er moet gebeuren op de 4 themaʼs 
ʻcirculaire stad, energietransitie, leefbaar, klimaatadaptiefʼ naar 2026. Dat wil 
zeggen: wet & regelgeving en haalbaarheid ontwikkeling, gewenste resultaten 
voor de gemeente, vraag en aanbod matchen. Dit wordt opgepakt in 
kennistafels i.c.m. pilotprojecten.
2. Er wordt opgehaald welke bestaande kennisontwikkelingsprogrammaʼs er 
zijn en deze zijn zichtbaar gemaakt en beoordeeld op toepasselijkheid voor 
beheer en onderhoud en het maakproces. Hierin kan de samenwerking met 
hogescholen en universiteiten worden opgezocht. 
3. De kennis wordt tastbaar gemaakt in verschillende onderwijs- en 
lesprogramma's voor professionals, bijv. door masterclasses.

Rolverdeling en contractvormen: 
1. Heldere visie op programmaʼs en op contractvormen vanuit SB next.
2. Schets van het ideale projectteam vanuit de contractvormen en rollen in de 
keten zijn ontdubbeld, passend bij de stadsopgaven.
3. De impact  van de ʻwet kwaliteitsborgingʼ is inzichtelijk gemaakt en er is een 
overeenstemming over een passende procesinrichting bij gemeente en markt. 

Veiligheid:
Men is zich bewust van de afweging tussen bereikbaarheid van de omgeving en 
veiligheid tijdens het werken. Dit is zichtbaar in projecten. 

Digitalisering: 
Digitalisering kennis en -vaardigheden worden uitgewisseld tussen gemeente 
en marktpartijen. Ook op regionaal niveau wordt hier de samenwerking 
opgezocht (Digi Campus). 

Stadsopgaven:  Er is draagvlak voor de maatschappelijke ontwikkelingen & 
stadsopgaven die eraan komen binnen de verschillende organisaties. Partijen 
gaan samen aan de slag in projecten de opgaven zijn in het beleid geborgd.

Cultuur: De stappen voor ʻmeer aan de voorkant innoveren en samenwerken 
voor onze stadsopgavenʼ is helder. Daarnaast is deze geborgd met Keurmerk 
Buitenwerk Samensterk als regionaal werkend referent ʻwij werken bewust 
samen aan samenwerking  in relatie tot de stadsopgaven.̓ 

Aantrekkelijke sector & borgen kennis: 
1. In 2022 is er een invulling voor het maatschappelijke thema ʻjonge instroom 
en doorstroom tot duurzame loopbaan GWW - breedʼ
2. Kennis is geborgd binnen de organisatie vanuit mix oud (overdracht), 
midden (doorstroom) en jong (instroom).

Buitenwerk Samen Starten: 
1. De PSU-aanpak worden verbeterd en verbreed door een koppeling met past 
performance te leggen. 
2. De pool met onafhankelijke PSU begeleider is uitgebreid. Zij worden in een 
workshop getraind en kijken tenminste 1x mee met een ervaren begeleider.
3. Projectteams weten steeds beter PSUʼs op de juite momenten toe te passen 
door de vraag te stellen voor een onafhankelijk PSU-begeleider bij de 
PSU-pool. 

Definitie samenwerken & contractvormen: 
1. De samenwerkingsdefinitie en het afwegingskaders is gecommuniceerd en 
geborgd bij inkoop en projectleiders.
2. Er is meer begrip en kennis over elkaars wereld door frequent aanbod 
masterclasses, kennistafels of kijkje in de keuken. Ook wordt er een dit jaar 
weer een MKB martkdag georganiseerd. 
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Wanneer zijn de doelen behaald?
Doelen werkprogramma 2022 Hoe meten we dit?Pijler programma
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Buitenwerk Samen Starten: 
1. De PSU-aanpak worden verbeterd en verbreed door een koppeling met past 
performance te leggen. 
2. De pool met onafhankelijke PSU begeleider is uitgebreid. Zij worden in een 
workshop getraind en kijken tenminste 1x mee met een ervaren begeleider.
3. Projectteams weten steeds beter PSUʼs op de juite momenten toe te passen 
door de vraag te stellen voor een onafhankelijk PSU-begeleider bij de 
PSU-pool. 

Definitie samenwerken & contractvormen: 
1. De samenwerkingsdefinitie en het afwegingskaders is gecommuniceerd en 
geborgd bij inkoop en projectleiders.
2. Er is meer begrip en kennis over elkaars wereld door frequent aanbod 
masterclasses, kennistafels of kijkje in de keuken. Ook wordt er een dit jaar weer 
een MKB martkdag georganiseerd. 

Buitenwerk Samen Starten: Binnen Stadse Werken zijn alle projecten 
voorzien van een gezamenlijke markt/gemeente kick-off en evaluatie.

Omgevingsmanagement: wordt bij een aantal projecten integraal toegepast.

Bestaande innovaties: worden gezamenlijk verkend en toegepast in 
projecten. Het doel is om 2 pilotprojecten te organiseren, waarin nieuwe 
innovaties zijn toegepast. Het thema van de pilotprojecten is ʻrioleren over 
5-15 jaar .̓

Pilots (stadsopgaven en samenwerking) met vernieuwende aanpak of 
technologische innovaties zijn zichtbaar en geëvalueerd. Zij worden als 
voorbeeldproject op het thema gecommuniceerd met de voordelen en 
geleerde lessen.

Ontwikkeling kennistafels: 
In de samenwerking tussen de Gemeente Rotterdam en de markt wordt veel 
kennis ontwikkeld. Daarmee heeft het kennisniveau van beheer en 
onderhouds- processen veel aanzien in binnen én buitenland. 
1. Aan het eind van het jaar is duidelijk wat er moet gebeuren op de 4 themaʼs 
ʻcirculaire stad, energietransitie, leefbaar, klimaatadaptiefʼ naar 2026. Dat wil 
zeggen: wet & regelgeving en haalbaarheid ontwikkeling, gewenste resultaten 
voor de gemeente, vraag en aanbod matchen. Dit wordt opgepakt in 
kennistafels i.c.m. pilotprojecten.
2. Er wordt opgehaald welke bestaande kennisontwikkelingsprogrammaʼs er 
zijn en deze zijn zichtbaar gemaakt en beoordeeld op toepasselijkheid voor 
beheer en onderhoud en het maakproces. Hierin kan de samenwerking met 
hogescholen en universiteiten worden opgezocht. 
3. De kennis wordt tastbaar gemaakt in verschillende onderwijs- en 
lesprogramma's voor professionals, bijv. door masterclasses.

Rolverdeling en contractvormen: 
1. Heldere visie op programmaʼs en op contractvormen vanuit SB next.
2. Schets van het ideale projectteam vanuit de contractvormen en rollen in de 
keten zijn ontdubbeld, passend bij de stadsopgaven.
3. De impact  van de ʻwet kwaliteitsborgingʼ is inzichtelijk gemaakt en er is een 
overeenstemming over een passende procesinrichting bij gemeente en markt. 

Veiligheid:
Men is zich bewust van de afweging tussen bereikbaarheid van de omgeving 
en veiligheid tijdens het werken. Dit is zichtbaar in projecten. 

Digitalisering: 
Digitalisering kennis en -vaardigheden worden uitgewisseld tussen gemeente 
en marktpartijen. Ook op regionaal niveau wordt hier de samenwerking 
opgezocht (Digi Campus). 

Stadsopgaven:  Er is draagvlak voor de maatschappelijke ontwikkelingen & 
stadsopgaven die eraan komen binnen de verschillende organisaties. Partijen 
gaan samen aan de slag in projecten de opgaven zijn in het beleid geborgd.

Cultuur: De stappen die nodig zijn voor ʻmeer aan de voorkant innoveren en 
samenwerken voor onze stadsopgavenʼ is helder. Personen en/of organisaties 
die zich hiervoor inzetten worden op een positieve manier uitgelicht. 

Aantrekkelijke sector & borgen kennis: 
1. In 2022 is er een invulling voor het maatschappelijke thema ʻjonge instroom 
en doorstroom tot duurzame loopbaan GWW - breedʼ
2. Kennis is geborgd binnen de organisatie vanuit mix oud (overdracht), 
midden (doorstroom) en jong (instroom).

Tenminste 60 deelnemers volgen de masterclass 
“Stadsopgaven & Samenwerkingsvormen” 

Samenwerkingsdefinitie en afwegingskader wordt 
gecommuniceerd via website en tenminste 80x bekeken. In 
tenminste 3 projecten is een nieuwe contractvorm toegepast. 

Gedurende het jaar zijn er maandelijks activiteiten voor markt 
en gemeente (ten minste 12 activiteiten in het jaar).

Lopende projecten in Stadse Werken krijgen naast een PSU 
ook koppeling met past performance. 

Er is een getrainde PSU pool van tenminste 5 begeleiders. De 
pool krijgt tenminste 5x de vraag om een traject te begeleiden 
(buiten Stadse Werken).  
Er is een samenwerkingsmonitor opgezet. 

Alle Stadse Werken projecten hebben in 2022 een gezamenlijke 
kick-off markt en gemeente gehad en evaluatie. 

Er worden teminste 10 intervisiegesprekken aangevraagd en 
gevoerd (met Henriëtte Edens) over een betere verdeling tussen 
markt en gemeente op het gebied van omgevingsmanagement.

Er wordt een kennistafel innovatie gestart waarin relevante 
innovaties in kaart worden gebracht. 

Er worden 2 pilotprojecten benoemd met het thema “rioleren 
over 15 jaar”. Hierin is ruimte om nieuwe innovaties toe te 
passen. 

Iedere twee maanden staat een van de stadsopgaven centraal 
in de communicatie en wordt dit via de website, nieuwsbrief en 
sociale media uitgelicht.

Op de 4 themaʼs in een duidelijke kartrekker zichtbaar en wordt 
tenminste 2x per jaar een inhoudelijke kennistafel 
georganiseerd om dit thema verder te ontwikkelen.

Per thema is een roadmap ontwikkeld naar 2026 en wordt 
duidelijk wat er nodig is qua kennisontwikkeling. 

Er is een overzicht van bestaande kennisontwikkelings- 
programmaʼs. 

Kennis die wordt ontwikkeld, is terug te vinden op de website 
van BWSS, vindbaar per thema (www.buitenwerk-rotterdam.nl)

In een integrale werkgroep wordt een schets gemaakt van het 
ideale projectteam en de rollen, passend bij de stadsopgaven.

De regionale DigiCampus is opgericht met subsidie vanuit het 
Economic Board Zuid-Holland. Hierin wordt regionaal kennis 
ontwikkeld op het gebied van digitalisering. Tenminste 5 
partners BWSS nemen hier in deel. 

Het proces wordt aantoonbaar transparanter. Markt en 
gemeente denken samen na hoe procesoptimalisatie meetbaar 
gemaakt kan worden. 

De mogelijkheden voor een regionaal ʻKeurmerkʼ Buitenwerk 
Samen Sterk zijn verkend. Het doel is om een positieve manier 
personen of organisaties uit te lichten die uistralen dat zij 
bewust samenwerken aan samenwerking  in relatie tot de 
stadsopgaven. 

Er is een “Jong Rotterdam in de GWW” opgericht waar ruimte is 
voor jonge instroom en zijinstromers. Door middel van een 
aantrekkelijk trainee programma wordt er ruimte geboden bij 
SB, SO, markt en inkoop. Dit programma wordt in 2022 
ontwikkeld.

Men is zich bewust van de afweging tussen bereikbaarheid van 
de omgeving en veiligheid. Dit is zichtbaar gemaakt in één of 
enkele pilotprojecten. 


