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Tijdens deze sessie

1. Beschrijving project

2. Status: waar staan we nu?

3. Vooruitblik

4. In gesprek!
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Het project - aanleiding

Maatschappelijke opgaven vragen om integrale ketensamenwerking
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Klimaatadaptatie Energietransitie                        Vervangingsopgaven

• Bovengrond & 
ondergrond

• Private & openbare 
ruimte

• Veel partijen
• Beperkte ruimte
• Beperkte capaciteit



Het project - aanleiding

Ambitie: gemeenten, netwerkbedrijven, waterschappen en 
andere relevante partijen gaan multidisciplinair 
programmeren, ontwerpen, aanbesteden en uitvoeren

Maar, hoe te komen tot succesvolle samenwerking? 

• Eerste stap: gestructureerd bestaande samenwerkingen 
in kaart brengen 
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Het project - inhoud

Informatie over:

• Algemeen: successen, geleerde lessen

• Totstandkoming samenwerking: partners, doelen, stappen, afspraken etc.

• Inhoud: beleidsvorming, programmeren, ontwerpen, afstemmen

• Organisatie / structuur

• Financiering

• Data-uitwisseling en informatievoorziening
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Het project - casussen

Planning Plaats Type samenwerking

Uitgevoerd - Rotterdam 
- Tilburg  
- Zoetermeer

- Convenant (2.0)
- Convenant (1.0)
- Afstemming in opbouw

Gepland - Zeeland (AZON) 
- Den Haag

- Provinciaal niveau, samenwerkingsovereenkomst
- Integraal afstemmen, GIS-uitwisseling

In de 
eerstvolgende 
ronde

Amsterdam, Breda, 
Groningen, Hengelo
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Waar staan we nu?

Eerste inzichten (N=3) :

• Eerst focus op zachte kant, later pas blauwe/operationele kant
◦ Vertrouwen en sfeer tussen partijen is essentieel
◦ Transparantie in informatie, openkaar durven spelen
◦ Zowel bestuurders als ‘de werkvloer’ staat erachter 

• Succesvolle samenwerking gaat door alle lagen van de organisaties, mensen kennen elkaar

• Belangrijkste beweegreden is verminderen van hinder voor burgers

• Uitwisseling van data gebeurt nog periodiek en handmatig, automatisering is gewenst

• Harde meetbare indicatoren zijn - bij aanvang - minder belangrijk

• Eén aanbesteding is niet altijd de beste oplossing

• Geen harde afspraken over financiën 
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Vooruitblik

• Na vier interviews: eerste evaluatie en analyse 

• Uitvoeren extra interviews 

• Verwerken, categoriseren en analyseren interviews

• Uitbreiden en aanvullen van de casussen

• Op naar een analyse/routekaart/handleiding/lessen

• Functionele verrijking catalogus

• Ontwikkeling waardemodel
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Vooruitblik

Doorontwikkeling catalogus De Bouwcampus
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https://debouwcampus.nl/hso


In gesprek

Voorstel vragen (ik maak Menti na afstemming)

1. Naar welke informatie over integrale afstemming ben je benieuwd?

2. Hoe zou je de informatie graag gepresenteerd krijgen? 
1. (bijv. via catalogus met losse casussen, geschreven analyse, routekaart etc.)? Wanneer heb je er 

iets aan? 

3. Waarmee kunnen we jou helpen om hiermee ook te starten binnen jouw 
omgeving?

4. Welke casus moeten we echt nog meenemen? 
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Dank voor jullie aandacht en bijdrage!


