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BURGEMEESTER JACOBSPLEIN 
Voor de ingang van het Erasmus MC wordt hard 
gewerkt aan het opknappen van het Burgemeester 
Jacobsplein. Yves de Vos van aannemer Van Dijk 
Maasland en Barry Zuidgeest van de gemeente 
Rotterdam maken allebei deel uit van het kennisteam 
dat heeft meegedacht over de aanpak, de doorloop-
tijd en de technische aspecten van het project.  
Uiteindelijk resulteerde dit in een goed onderbouwde 
uitvraag. Van Dijk Maasland werd uitgenodigd voor 
de EMVI aanbesteding en heeft uiteindelijk het 
project aangenomen.

Yves en Barry zien de inbreng van de aannemer aan de 
voorkant van het traject als een belangrijk pluspunt. 
De Vos: “Als er specifieke kennis ontbreekt, kan met 
behulp van de aannemer een goede uitvraag geformu-
leerd worden. Daar kan dan weer de juiste contract-
vorm bij gezocht worden. Je kunt dan voortvarender 
van start gaan.”

Zuidgeest: ”Er waren twee belangrijke redenen voor de 
samenwerking in een vroeg stadium. Ten eerste hadden 
we te maken met een capaciteitsprobleem en ten 
tweede waren er bij dit project specifieke vragen  
die beter door een gespecialiseerde aannemer  
geëngineerd konden worden. 

Dat ging prima, er werd buiten de kaders gedacht en de 
partijen waren er onderling snel uit.”
Het werken in een bouwteamachtige setting bevalt 
beide mannen zeer goed. De locatie, met de Hoge 
School, het Erasmus MC en de toegang tot de Metro, 
vergt een specifieke en goed afgestemde fasering. 
Mede door de stikstofdiscussie stond die fasering onder 
druk omdat de vrijgekomen grond kon niet worden 
afgevoerd. Door goed overleg en een andere indeling 
van de bouwfases is dat naar alle tevredenheid 
opgelost.

Lees verder op de website  

KENNISMATRIX
Samenwerking tussen gemeente en markt in een 
vroeg stadium van een project staat hoog in het 
vaandel bij het convenant 2.0. 

Om te kunnen samenwerken is kennis van de markt een 
eerste vereiste bij het samenstellen van het juiste 
kennisteam. Projectleiders hebben goed inzicht in 
welke marktpartijen zich in het Rotterdamse bewegen 

en bij het Marktloket wordt nauwgezet bijgehouden 
welke bedrijven voor Rotterdam actief zijn. Met daaraan 
gekoppeld een prestatiemeter.
Sinds kort is daar een nieuw instrument aan toege-
voegd: de zogenaamde kennismatrix.
Carel Andriessen, convenantmanager MKB 2.0, legt 
enthousiast uit wat de voordelen zijn van deze matrix.

“Binnen de GWW-sector zijn er verschillende disciplines 
of expertises te onderkennen. Deze disciplines hebben 
we geïnventariseerd en gekoppeld aan de bedrijven  
uit de kring Rotterdam. Die informatie hebben we 
opgehaald bij de kringleden. De bedrijven hebben 
aangegeven welke expertise in huis is en welke kennis 
wordt ingekocht. In één oogopslag is nu te zien waar 
welke kennis aanwezig is. Het wordt daarmee een stuk 
eenvoudiger de juiste mensen te benaderen voor het 
kennisteam, zodat we al in een vroeg stadium aan die 
samenwerking kunnen beginnen en de thema’s die 
spelen in de stad gezamenlijk kunnen aanpakken.”  

Lees verder op de website  

In deze Nieuwsbrief kondigen we de eerste aflevering 
aan van een serie videoboodschappen onder de 
veelzeggende titel:  ‘Wat zeggie …’

Zoals de titel al doet vermoeden komen hierbij mensen 
aan het woord die hun ervaringen met en ideeën over 

het convenant met anderen willen delen. Mensen uit  
de praktijk, zowel van de Gemeente als van de markt. 
De videoberichten zijn te zien op een eigen  
Youtubekanaal en vormen na verloop van tijd een palet 
van meningen en ervaringen. 
Medio juni is de eerste aflevering te bekijken.

Heb je ook wat te vertellen over het convenant 2.0 en 
wil je dat uitdragen. Neem contact op met 
Colinda den Dijker.

colinda.den.dijker@rondomgww.nl 

Het streven is om de SROI norm/regeling te ontwikke-
len van ‘invulling op korte termijn’ naar een ‘duurzame 
aanpak op de lange termijn’.

Van de Berkt: ”We willen er echt iets structureels van 
maken. De SROI norm is eigenlijk een ongeschreven 
wet geworden. Het is op zich prima dat er zo’n regeling 
is maar er moet wel rekening worden gehouden met 
praktische zaken. 5% van de aanneemsom kan bij het 
ene project veel realistischer zijn dan bij het andere 
project. Bij een groenproject, waarbij arbeid een groot 

onderdeel van het project uitmaakt, zal dat bijvoor-
beeld makkelijker te realiseren zijn dan bij projecten 
waarbij materiaal de hoogste kostenpost zal zijn.  
Denk aan een asfaltwerk. Dit zou vooraf beter moeten 
worden ingeschat zodat er ook naar gehandeld kan 
worden. De achterliggende gedachte is natuurlijk 
prima, maar het werkt pas als het ook echt haalbaar is. 

Dat is mijn motivatie: maak de SROI norm werkbaar, 
passend en haalbaar. En dat lukt alleen maar als je het 
samen doet.“ 

SROI
Buitenwerk Samensterk wil met haar partijen  
gezamenlijk en integraal de maatschappelijke  
verantwoordelijkheid nemen in ‘het optimaal  
een kwalitatief inpassen van (her)intreders en in  
het begeleiden van jongeren’ die instromen naar  
een loopbaan binnen de buitenruimte.

De werkgroep SROI is een initiatief vanuit integraliteit 
Gemeente Rotterdam Ingenieursbureau en Stadsbe-
heer, Stichting Rondom GWW en Werk & Inkomen / 
Werkgevers Servicepunt Rijnmond. Deze krachtenbun-
deling betekent dat de partijen bij elk initiatief integraal 
denken & werken.

Michael van de Berkt (Aannemersbedrijf Wallaard 
Noordeloos) maakt deel uit van de werkgroep en ook 
hij benadrukt het gezamenlijke karakter:

“We willen mensen iets bieden maar het moet ook  
voor de branche aantrekkelijk zijn. Als je op een project 
kandidaten hebt binnengehaald en je neemt ze in vaste 
dienst dan sta je bij het volgende project weer voor de 
opgave om die 5% te halen. Dat werkt naar twee 
kanten averechts natuurlijk.  Vandaar dat we bijvoor-
beeld bezig zijn met een gezamenlijke pool.  
Die benadering is veel realistischer.’

Deze nieuwsbrief is een uitgave van 
Buitenwerk Samen Sterk Rotterdam
Redactie:  Gemeente Rotterdam
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Vormgeving: PID Rotterdam, Bureau Meneer Vincent 

PLANNING
Het is lange tijd onduidelijk geweest of en wanneer 
activiteiten zouden plaatsvinden. Nog steeds is er 
onzekerheid en zijn definitieve data nog niet vastge-
steld. Zodra het sein veilig is, kan de draad vrij snel 
worden opgepakt.  

De voorbereidingen en werkzaamheden voor Buiten-
werk Rotterdam zijn immers  tijdens de lockdown 
zoveel mogelijk voortgezet. De werkgroep SROI is reeds 
actief en de werkgroepen HUBS en Omgevingsmanage-
ment starten op korte termijn. De volgende activiteiten 
staan ingepland voor de periode vanaf september 
2020:
 

 Kijkje in de keuken (kwartaal 3 2020)
  Masterclass Grip op projecten, samenwerken in 
Bouwteams (september 2020)

 Masterclass Samenwerken in Bouwteams (kwartaal 4)
 Masterclass Omgevingsmanagement (kwartaal 4)
  Masterclass Digitaliseren met kleine stappen leren 
(kwartaal 1 2021)

Zodra er meer bekend is over exacte data zullen we dat 
bekend maken via de website en de mail. 

https://buitenwerk-rotterdam.nl/wp-content/uploads/2020/06/Burgemeester-Jacobsplein.pdf
https://buitenwerk-rotterdam.nl/wp-content/uploads/2020/06/Kennismatrix.pdf
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