Startbijeenkomst Common ground
Datum
Tijd

27 maart 2018
9.00 uur tot 12.00 uur

Locatie De Bouwcampus, van der Burghweg 1 in Delft.
Kenmerk O700/ Common Ground voor ondergrondse infra
De kop is eraf! Het project Common Ground is gestart. Niet alleen de organisaties en mensen die
eind 2017 ten behoeve van de inschrijving hebben gezegd: wij doen mee, maar ook een aantal die
naderhand heeft aangegeven betrokken te willen zijn bij dit project waren aanwezig op 27 maart. Er
moesten zelf een paar stoelen bijgezet worden om iedereen een plekje te geven. Totaal 31 mensen
namen deel aan deze kick-off. Op de projectpagina www.cob.nl/commonground zie je de
deelnemers aan dit project.
Als opening stelde het kernteam zich voor en alle drie namen zij een deel van de presentatie op zich.
Gijsbert Schuur vertelde over de inhoud van het project, Edith Boonsma over het traject om tot
resultaat te komen en Stanley Hunte hoe de verbinding is tussen dit project en de lopende platforms
van het COB zal worden ingericht. De presentatie is in de bijlage te vinden.
Al snel ging iedereen aan de slag. De aanwezigen werden in 3 groepen verdeeld die in een carrousel
langs de 3 ingerichte brainstormplekken ging, zodat zoveel mogelijk informatie kon worden
opgehaald. Hiermee konden we steeds een stap dieper ingaan op de opgehaalde input en elkaars
input aanvullen en aanscherpen.
We hebben met elkaar de volgende drie onderwerpen besproken:
 Stakeholderanalyse (zie bijlage stakeholderanalyse opgehaald)
 Onderwerpen en literatuur (zie bijlage thema’s opgehaald)
 Vragen t.b.v. interviews (zie bijlage interviewvragen opgehaald)
Er is voor gekozen om de voor dit project gemaakte ontwerpen (stakeholderanalyse en themakaart)
te gebruiken om daarin de opgehaalde input te verwerken. In de bijlagen is de input terug te vinden.

Tijdens de kick-off heeft een aantal mensen aangegeven actief betrokken te willen worden bij dit
traject, deze mensen zullen we apart benaderen voor de verschillende stappen die we gaan nemen.
Ook wordt iedereen die bij de kick-off aanwezig was op de hoogte gehouden en gevraagd als er
rollen te vervullen zijn en wordt ook iedereen uitgenodigd bij volgende bijeenkomsten.
De algemene indruk van deze startbijeenkomst.
Iedereen is zich bewust dat we aan de slag moeten met de kabels en leidingen in Nederland. Het is
nog niet helemaal duidelijk wie het verschil gaat maken op dit gebied. Zijn dat de gemeenten? Zijn
dat netbeheerders? Of juist de organisaties die zich met de uitvoering bezig houden? Kunnen zij
verbinden? De gesprekken en specifieke workshops die als vervolg op deze aftrapbijeenkomst zullen
plaatsvinden, moeten daar meer inzicht in gaan geven.
We zien verkokering in deze wereld. Binnen de eigen organisaties houden verschillende afdelingen
zich met dit onderwerp bezig en is het al lastig om elkaar te vinden, en buiten de eigen organisaties
en tussen de verschillende stakeholders is dat niet beter. Iedereen werkzaam op het gebied van
kabels- en leidingen is mede onderdeel van het probleem én is dus ook van de oplossing!
Die bewustwording is de eerste stap naar Common ground.
De vervolgstappen.
Het team gaat aan de slag met de op de kick-off opgehaalde input en zullen de komende stappen
uitvoeren zoals in het onderstaande schema staat. De mensen die hebben aangegeven betrokken te
willen worden, zullen benaderd worden maar ook daarbuiten zullen we, zo nodig, betrokkenen
vragen te helpen bij de komende stappen.
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Overzicht te verwachten stappen in common ground

