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1. Samenwerken

Wat is er gebeurd op de pijler samenwerken?

• Stadse Werken Dag: 
Op 21 september hebben 60 deelnemers gebrainstormd over Samen 
naar de top, Proces en voorbereiding, Teamrollen in aanpak omgeving, 
Voorbereiden op externe factoren en Doelen en eenduidige werkwijze.
• Een pool van 5 interne trainers is gevormd, die kunnen vanaf 2023 

samen starten organiseren.



1. Samenwerken

Stadse Werken evaluatie dag Training Samen Starten begeleiders
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1. Samenwerken

Waar gaan we nog mee aan de slag in Q4 (en verder) op de pijler samenwerken?

• Expertmeeting past performance GWW breed word voorbereid en word voor Q1 
2023. Integrale optimalisatiekansen worden verkend, waarop past performance en 
samen starten meer verbinding gaat krijgen.



2. Kennistoepassing

Wat is er gebeurd op de pijler kennistoepassing?

• Samen Starten Sessies: Samen Starten Sessies worden toegepast binnen 

projecten Stadse Werken > 50% is gehouden. Een toolbox met 

werkvormen is ontwikkeld om coaches te ondersteunen tijdens sessies.

• Omgevingsmanagement: wordt in sommige projecten actief toegepast. 

Het is een vast onderdeel van Samen Starten, met inzet rol 

omgevingsmanager bij omvangrijke projecten.

• Communicatie: Website analytics is geïnstalleerd (zie volgende slides). 1 

x per kwartaal word 1 thema dieper uitgewerkt, in Q3 staat veiligheid op 

de agenda. Nieuwsbrief verschijnt iets later door beperkte 

beschikbaarheid kartrekkers.
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2. Kennistoepassing - toolkit
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2. Kennistoepassing – bereik website

In de maanden augustus en september hebben ongeveer 170 gebruikers de website 
bekeken. Dit kan nog niet vergeleken worden met voorgaande maanden om hier geen 
cijfers van zijn.
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Artikelen die het goed doen zijn bijv. het interview met Joep van Leeuwen en het 
filmpje met Dura Vermeer. De homepagina wordt het meeste bekeken.

2. Kennistoepassing – bereik website 2
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2. Kennistoepassing – bereik nieuwsbrief

Nieuwsbrief wordt goed gelezen. Tussen de 40% en 50% van de abonnees opent de 
nieuwsbrief. 
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Overzicht per nieuwsbrief. Het aantal lezers is ook iets gegroeid (303 naar 320).
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Waar gaan we nog mee aan de slag in Q4 (en verder) op de pijler kennistoepassing?

• Kennistafel technische innovaties op 10 oktober gepland voor visie op riolering over 5-15 jaar en 

benoemen pilotprojecten.

2. Kennistoepassing



3. Kennisontwikkeling
Wat is er gebeurd op de pijler kennisontwikkeling?

• Kennistafel Duurzaam 0-emissie, Hub & Circulair: Kijkje in de keuken bij 

de Urban Miner van Dura Vermeer. Twee kennistafels circulair en zero 

emissie zijn geweest. De ingrediënten voor een afwegingskader zijn in 

beeld gebracht: op 3 momenten van de projectfasering: realisatie, 

uitvoeringsontwerp en initiatieffase. Een pilotplan voor circulaire 

afweging en 0 emissie uitstoot word opgesteld door de kartrekkers 

binnen de raamovereenkomst riool voor 2023. Middels DuSpot

worden materialen gedeeld in het collectief. Doel is zoveel mogelijk 

hergebruik en minder logistieke bewegingen.

Thema kennistafel Kartrekker gemeente Kartrekker markt 

Digitalisering Eric Seele / Eric Bom Peter Cesar 
(Gebiedsmanagers)

Hub & circulair Joep van Leeuwen / 
Caroline Agema

Rick de Jong (Dura / DV 
Live)

Veiligheid Cor Luijten / Kees de 
Vette

Gerard Murck 

Technische innovaties Eline van Weelden / 
Ramon van der Pluijm 

Henk van der Linden 
(BAM)

Klimaat adaptatie Nick Statham / Johan 
Verlinde

MKB  bedrijf en Birutte
Samekto (Waalpartners)
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3. Kennisontwikkeling

Kennistafel circulair en hubs (resultaat volgende pagina)
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Wat staat nog op de planning voor Q4 in de pijler kennisontwikkeling?

• Kennistafel klimaat is in voorbereiding met kartrekkers, en wordt in oktober integraal opgestart met een startsessie. 

3. Kennisontwikkeling



4. Proces Optimalisatie

Wat is er gebeurd op de pijler procesoptimalisatie?

• Rolverdeling en contractvormen: vanuit het kijkje in de keuken bij collectieve sessie 

Stadse Werken worden de daar genoemde bouwstenen verder uitgewerkt voor het 

contract. Met de werkgroep samenwerken wordt voor GWW-breed gekeken naar de 

contractvormen vanuit de bouwteamgedachte. 

• Veiligheid: Er hebben verschillende Safety Walks plaatsgevonden op de projecten. Hieruit 

volgt een actuele stand van veiligheid op de bouwlocatie. Vanuit deze praktijkinzichten en 

verkenning bij andere gemeenten ontstaat een kader voor Rotterdam met de 

belangrijkste prioriteiten in veiligheidsbewustzijn voor de ketenpartners. Betreffende de 

bouwlocatie, vanuit de omgeving en voorbereiding. Vanuit prioriteiten vanuit 

gezamenlijke beeldvorming als ketenpartners kan kennisoverdracht en borging in de 

processen  beter tot zijn recht worden gebracht. Een gedragen plan van aanpak door 

SO,SB,Markt is in oktober gereed.



4. Proces Optimalisatie – deel 2

Wat is er gebeurd op de pijler procesoptimalisatie?

• Digitalisering: vanuit de kennistafel digitalisering zijn vanuit praktijkdialogen in 3 

sessies tot een goed zicht gekomen waarin digitale wijze van overdracht vanuit 

uniforme kijk elkaar kunnen versterken. Hiervoor word in oktober een gedragen plan 

van aanpak vanuit SB, SO en Markt uitgewerkt. Deze input word bij de DigiCampus

ingebracht.

• DigiCampus: verkenning van concrete casussen omtrent dataoverdracht en 

uniformiteit tussen partners vind plaats bij de gemeente en de markten die integraal 

tot 1 lijn worden gebracht. Vanuit deze casussen worden kennisoverdracht verder 

ingericht en uitgewerkt. Operationeel plan word verder geconcretiseerd.
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Dit volgt uit de Stadse Werken 
dag en wordt uitgewerkt in 

Q4.

Dit komt aan bod in de 
kennistafel veiligheid

4. Proces Optimalisatie



5. Mens & organisatie ontwikkeling

Wat is er gebeurd op de pijler mens & organisatieontwikkeling?

• ‘Vaandel Buitenwerk Samensterk’: het vaandel word vanuit de stuurgroep 

Buitenwerk Samensterk tot uitwerking gebracht, het kader met de uitgangspunten 

gedragen door SB, SO en markt wordt in oktober vastgesteld. Van belang is 

zichtbaarheid geven aan de erkenning dat in de projectpraktijk stadsopgaven 

vanuit kennisoverdracht en innovatiekansen vanuit samenwerking met de markt 

GWW breed wordt toegepast.

• Inclusief / SROI: Arbeidsmarkt communicatie voor instroom jongeren en 

herintreders uit de wijk die de mogelijkheid hebben tot werk- en leerfit, staat 

centraal in communicatie Q4. Wijkgerichte aanpak, persoonlijke begeleiding en op 

een vaste locatie bij Ondernemers op Zuid en ArbeidTrainingCentrum krijgt zijn 

vorm. De gezamenlijke inspanningen op deze initiatieven word door marktpartijen, 

Werk en Inkomen en Stadsontwikkeling gewaardeerd. 
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5. Mens & organisatie ontwikkeling


