NIEUWSBRIEF MAART 2021

EEN NIEUWE LENTE, NIEUW ELAN
Het is een tijdje stil geweest rondom Buitenwerk Samen Sterk maar dat is uiterlijke schijn. Er is een
Strategisch Actieplan ontwikkeld en inmiddels ondertekend (zie verderop in de Nieuwsbrief) en er is een
werkprogramma voor 2021 opgesteld met de daarbij behorende programmaorganisatie. Monique van Hoof
(manager Stadsbeheer, portefeuille Gebiedsbeheer) en Gerard Murck (BAM Infra Regionaal West en
Stichting GWW) waren nauw betrokken bij deze recente ontwikkelingen.
Monique: “Hoe halen we eruit wat erin zit? We hebben
even de tijd nodig gehad om terug te kijken en vooral
ook vooruit te kijken. Je kunt op dezelfde manier
doorgaan maar ook heroverwegen. Het moet geen
trucje worden, het gaat om energie, passie en geloof!”
Vanuit de markt is de focus veranderd volgens Gerard:
“Er is een volgende stap gemaakt in het hele programma. Samenwerking met de markt vanuit Rotterdam is
niet langer vrijblijvend maar een must. Samen hebben
we het belang ervan ingezien. We hebben een programma opgesteld voor de komende jaren en daar is
de focus naartoe gegaan. Dat was nodig.” Het gaat
daarbij niet alleen om de contractvorm. Het gaat ook
om het uitbreiden van thema’s en disciplines zoals SROI,
digitalisering, circulariteit, veiligheid en duurzaamheid.

TRAIN DE TRAINER
“Samenwerken maar ook de stadsambities inbrengen
in die projecten. Dat is veel minder vrijblijvend dan:
‘wil je deelnemen aan een masterclass samenwerken?’,
want daar blijft het dan vaak bij. We gaan nu mensen
inzetten om projecten te begeleiden of te helpen bij de
start van een project. ‘Train de Trainer’ noemen we dat.
Hoe gaan we de zaken binnen een project borgen?

Dat gaat verder dan aan de voorkant samenwerken of
samen naar een project kijken.” Deze uitspraak van
Gerard wordt nog eens onderstreept door Monique:

“De trainers komen vanuit de marktpartij of de
gemeente. Je wil de collega’s bereiken die er wat
verder vanaf staan. Je wil die groep groter maken.
Dat kan voor een deel doordat mensen in hun project
gaan ervaren dat het werkt of dat het hen helpt. Zelf
ervaren is nog altijd de beste manier. Iemand raakt pas
intrinsiek overtuigd en gemotiveerd als-ie in zijn
dagelijks werk merkt dat het iets oplevert. Dat werkt
beter dan een ingevlogen trainer die jou komt vertellen
hoe je werk in elkaar zit.”

PROJECTEN
In 2021 zijn er 18 GWW projecten met een kennisteam
en 15 Stadse Projecten met Project Start Up gelabeld
op de mogelijkheid om bepaalde kennis toe te passen.
Volgens Gerard moet elk project een bepaald proces
door. Daar moeten zaken voor worden geregeld. “Ga
gewoon met elkaar in gesprek: wat moet er geregeld

worden en wie doet wat? En laat het degene doen die
er het beste in is. Dat betekent niet dat bepaalde
verantwoordelijkheden ergens anders moeten komen
maar wel dat je verantwoordelijkheden samen kan
gaan dragen. Daar ben ik een groot voorvechter van.”

GELOOF
Monique eindigt vol vuur haar betoog: “We proberen er
iedereen bij te betrekken. We koppelen namen en
rugnummers aan de mooie plannen. Met wie kunnen

we wat gaan doen. Dat is heel divers. Projecten, opleiden met behulp van trainers, workshops organiseren
maar ook de thema’s en de kennistafels komen terug.
Dat zijn we nu aan het doorvertalen. Dus het plan is er,
maar het is nu zaak om het handen en voeten te geven.
We verwachten echt niet dat iedereen de helft van de
week ‘het convenant gaat zitten doen’. Het is wel
belangrijk dat we er met elkaar in geloven. We zijn van
alles aan het bedenken en doen maar het gaat erom
dat iedereen denkt: yes, hier zat ik op te wachten!”

EEN PRAKTIJKVOORBEELD: DUIKERS
Robert van de Klippe is als assetmanager Oppervlaktewater (mede)verantwoordelijk voor het baggerprogramma van de singels en de watergangen. De verbindingen tussen singels en watergangen worden
duikers genoemd. Dat zijn dus geen mannen in rubberen pakken met een snorkel. Er zijn ruim 2000 duikers
in Rotterdam en die moeten om de zoveel tijd worden vervangen of onderhouden. Die werkzaamheden
werden vaak gedaan in combinatie met andere werkzaamheden, bijvoorbeeld bij vervanging van riolering.
Er staat echter een grote opgave voor de deur met betrekking tot de duikers. Zo groot dat er een aparte
aanbesteding voor moet komen.
Robert: “We zijn nu bezig met de ontwikkeling van een
strategie, ook voor de langere termijn. Daar willen we
de markt bij betrekken. We zitten nog helemaal aan de
voorkant van het traject dus of het een raamcontract of
iets anders gaat worden is nog niet duidelijk.
Op de korte termijn zouden de werkzaamheden aan de
duikers nog onder het raamcontract Stadse Werken
kunnen vallen. Het gaat dan om relatief simpele vervangingen. Voor de meer complexe vervangingen gaat dat
niet op. Voor die nieuwe aanbesteding wil ik het convenant als leidraad gebruiken. ”

ONTDEKKINGSTOCHT
Hoewel het werk voor Oppervlaktewater voor Robert
nog heel nieuw is, heeft hij wel zijn sporen verdiend
in het voortraject bij de aanbesteding van het groenbestek. “ Dat hebben we groot aangepakt. Hard aangestuurd op innovaties, circulariteit, SROI en
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emissievrije logistiek. Bij de duikervervanging ben ik
daar nu nog niet mee bezig geweest. Ik weet niet in
hoeverre er sprake is van dat soort onderwerpen bij
duikers.
Lees verder op de website

Het gaat daarbij echt om de persoonlijke visie van de hoofdpersonen. In deze aflevering Strategisch
Adviseur Denise Noslin, die vanaf
het Eiland van Brienenoord haar
visie geeft. “Je moet goed kijken
waar we vandaan komen, waar we
naartoe gaan en welke stappen we
bereid zijn samen te zetten in de
projecten ten goede van de stad.
Nu moet het gebeuren!”
Schrijf je gratis in als abonnee van
Wat Zeggie? en deel de filmpjes op
social media!

STRATEGISCH ACTIEPLAN
Het Strategisch Actieplan 2021-2024 is ontwikkeld in
samenwerking met verschillende managers binnen de
Gemeente Rotterdam en vanuit het dagelijks bestuur
van de Marktpartijen: het integraal MKB-managementteam. Belangrijkste doelstelling is om de kwaliteiten in
alle organisaties van de gemeente en van de MKBbedrijven optimaal te benutten.
In een 2-tal online werksessies hebben de managers en
de leden van het dagelijks bestuur integraal hard
gewerkt aan het onderzoeken van eigen behoeften,
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het stellen van doelen en het maken van een actieplan
voor ‘de STIP 2024’. Vanuit deze gezamenlijke lijn en blik
op de gewenste projectpraktijk 2024 volgt de strategie
en daaruit een concrete aanpak. De huidige maatschappelijke, stedelijke uitdagingen en thema’s zijn
nadrukkelijk meegenomen. Het Strategisch Actieplan
voor de periode 2021-2024 is het resultaat.
Via de onderstaande link kun je kijken naar een filmpje
waarin de ondertekenaars hun visie geven op het
Strategisch Actieplan 2021-2024 .

