De experimentele fase heeft in 2018 geleid naar een gezamenlijke ‘Stip op de horizon’ (DE STIP 2024). Er zijn inmiddels
goede ervaringen opgedaan bij de projecten en tegelijkertijd zijn er belemmeringen gebleken in de projectpraktijk.
Het is van groot belang om binnen het gebied de leer- en succespunten te herkennen en te beoordelen.
Om volgende convenantprojecten versterkt aan te gaan, is het essentieel om gezamenlijk, opdrachtgever en
marktpartij, lering te trekken uit de ervaringen en te kijken hoe deze kunnen worden geborgd. Dat kan alleen met de
hulp van de praktijkdeskundigen.

START ROADSHOWS MKB CONVENANT
Op een bijzondere locatie, de belevenisboerderij aan de Oude Bovendijk, gaf convenant voorzitter
Ronald Zandbergen op 12 september het startsein voor de verkenningsronde MKB Convenant.

De bijeenkomsten waren bedoeld om beter inzicht te krijgen in de wijze waarop opdrachtgever en marktpartij DE STIP
2024 in de eigen projectpraktijk kunnen vormgeven. Door met elkaar aan tafel te zitten en ervaringen uit te wisselen is een
volgende stap gezet op weg naar ‘bouwen vanuit vertrouwen’. De uitkomsten en bevindingen zullen worden verwerkt en
ingepast in de programmatische aanpak, de leerschool en de projecten.
Het thema ‘GRIP op samenwerken / bouwen vanuit vertrouwen’ was het uitgangspunt bij de bijeenkomsten die werden
begeleid door onafhankelijk adviesbureau Suit Case. Ronald Zandbergen sprak van een lang gekoesterde droom die nu is
gerealiseerd en benadrukte dat met deze roadshows daadwerkelijk de weg is ingeslagen naar het MKB convenant 2.0
De zes sessies (1 ronde per gebied) zijn inmiddels afgerond en hebben veel input gegeven voor de Masterclasses.

Projecten worden steeds ingewikkelder. Daarnaast wordt de omgeving waarin we projecten realiseren steeds complexer.
Het multidisciplinaire karakter en de grootte ervan, vormen voor de civieltechnische ingenieur én de opdrachtgever een
steeds grotere uitdaging.
Daarom zijn opdrachtgevers steeds meer bezig met professioneel opdrachtgeverschap. In de complexe infrastructurele
werken kunnen marktpartijen al in een vroeg stadium van een project op een professionele en creatieve manier bijdragen.
Daarnaast heeft de opdrachtgever een maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de realisatie van het werk.
Rondom GWW is een initiatief van verschillende MKB bedrijven uit de omgeving van Rotterdam.
Samen hebben zij een convenant gesloten met de volgende ambities:
door publiek-private samenwerking, processen met elkaar verbeteren;
innovaties sneller en op respectvolle wijze in projecten in te passen;
hinder voor de burgers en bedrijven te verminderen;
de verspilling in routinematig inkopen terug te dringen;
het kwaliteitsniveau van geleverde diensten te verbeteren;
het (sociaal-)maatschappelijke rendement bij de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud
van de openbare ruimte in Rotterdam te maximaliseren.

