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Ronde 1 
 

Biomassa als grondstof voor producten 
Circulair bouwen heeft de toekomst. Dat betekent ook: meer gebruikmaken van natuurlijke 

grondstoffen zoals biomassa. Daar is veel meer uit te halen dan alleen energie. In deze workshop 

krijgt u een inkijkje in de toepassingsmogelijkheden. Van gras en rietvezels als alternatieve vezel in 

karton en composieten tot isolerende bouwblokken geproduceerd uit organisch materiaal uit de 

Weerribben. Om bioraffinage en de ontwikkeling van biobased materialen naar een hoger plan te 

tillen, is samenwerking in de keten nodig. Praat en denk mee over de mogelijkheden. 

Type:   workshop  

Doelgroep: iedereen  

Max aantal:  20 deelnemers 
 

Kwaliteitsborging: hoe nu verder? 
De Wet Kwaliteitsborging (WKB) is voorlopig van tafel. Deze Wet zou grote gevolgen hebben voor 
opdrachtgevers en opdrachtnemers. Beide kanten van de markt zijn door de aanstaande intreding 
van de Wet druk bezig geweest met de vraag hoe de bouwkwaliteit en de positie van de consument 
verbeterd kan worden en zijn bezig geweest hun organisatie hierop aan te passen. Ondanks dat de 
WKB er voorlopig niet lijkt te komen, zoomen we in deze interactieve workshop onder leiding van 
expert Bob Gieskens in op kwaliteit in de bouw. We onderzoeken de impact en kansen voor 
opdrachtgever én opdrachtnemer in het onzekere vacuüm dat de WKB achterlaat. 
 
Type:   workshop  
Doelgroep: (publieke) opdrachtgevers en opdrachtnemers 
Max aantal: 25 deelnemers 
 
 

Hack the road! Wat levert een hackaton op? 
Graag nemen we u mee in de wereld van hackathons, waarin kleine teams in brainstorms van 24 of 
48 uur creatieve oplossingen voor complexe vraagstukken bedenken. Zo vindt van 14 tot 16 
september een hackaton plaats op het circuit van Zandvoort over de vraag: hoe moeten de wegen 
ingericht worden voor zelfrijdende auto’s? In deze workshop komen de drie winnende teams hun idee 
pitchen. Ook krijgt u inzicht in hoe een hackaton werkt en neemt u deel aan een minihackaton. En wie 
weet kunt u of uw bedrijf een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van de gepitchte concepten!  
 
Type:   lezing/kennissessie 
Doelgroep: partijen die geïnteresseerd zijn in slimme wegen en de doorontwikkeling daarvan 
Max aantal: 30 deelnemers 
 
 

Samenwerken aan en met Ons Water 
We zullen de komende jaren meer moeten doen en meer moeten investeren om Nederland te 
beschermen tegen water en wateroverlast. Om te kunnen blijven genieten van water. En om onze 
watervoorraad op orde te houden. Denk en praat mee met het vernieuwde Ons Water, meldpunt en 
informatieloket in één, over hoe we Nederlanders bewuster kunnen maken van het feit dat schoon, 
veilig en voldoende water niet vanzelfsprekend is. En van wat ze zelf kunnen bijdragen aan een 
prettig waterland. 
 



Type:   workshop/kennissessie 
Doelgroep:  beleids- en communicatie-experts van o.a. gemeenten, waterschappen en provincie 
Max. aantal: 25 deelnemers 
 

 

Langer thuis wonen 
Het aantal 65-plussers groeit hard. Zij zijn gezonder en sociaal actiever dan de voorgaande 
generaties van die leeftijd, willen langer zelfstandig blijven wonen en stellen daarbij eisen aan 
wooncomfort, zorg en service op maat. Ondertussen loopt het tekort aan levensloopbestendige 
woningen op. Zorg en wonen is dan ook een belangrijk thema op de Bouwagenda. Voor welke 
opgave staan we? Wat is de roadmap? En welke kansen liggen er bijvoorbeeld op het gebied van 
slimme bouwconcepten, digitalisering, sensoring en domotica? Ontdek er meer over in deze 
interactieve workshop. 
 
Type:   workshop 
Doelgroep: bouwbedrijven, installatiebedrijven, gemeenten en corporaties  
Max aantal: 25 deelnemers 
 
 

Escaperoom Assetmanagement 
Met de juiste survivalattributen wordt u naar een donkere escaperoom begeleid. Daar zorgt u voor uw 
eigen ontsnappingsroute met behulp van de basisbeginselen van assetmanagement. Het is aan u om 
de escaperoom op tijd te verlaten. Wat daarvoor nodig is: teamwork, lef, logisch nadenken en een 
dosis energie. Een interactieve uitdaging voor iedereen die op een laagdrempelige wijze kennis wil 
maken met assetmanagent tot aan experts die zich willen laten uitdagen om inhoudelijke 
vraagstukken op te lossen. 
 
Type:   Escaperoom 
Doelgroep: iedereen die te maken heeft met assetmanagement 
Max. aantal: 25 deelnemers 
 
 

Duurzamer werken met DuboCalc(-light) 
Minder CO2-uitstoot. Minder fijnstof. Duurzamer werken. Bij gemeenten, waterschappen, provincies, 
aannemers en ingenieurs staat het hoog op de agenda. En het is binnen handbereik. Naast 
DuboCalc, een rekentool van Rijkswaterstaat waarmee u de milieu-effecten van materialen van 
winning tot sloop in kaart brengt, is er nu ook de variant DuboMat. Een soort ‘DuboCalc-light’ die 
bijzonder gebruiksvriendelijk is. Hoe werken deze hulpmiddelen? Hoe kunnen ze helpen om GWW-
projecten in de openbare ruimte te verduurzamen? In deze kennissessie ontdekt u het zelf.  
 
Type:   Workshop / Lezing / Kennissessie 
Doelgroep:  waterschappen, gemeenten, provincies, aannemers, ingenieursbureaus 
Max aantal:  25 deelnemers 
 
 

Boardroomsessie: Bouwagenda en klimaatadaptief bouwen 
De boardroomsessie kan alleen worden bijgewoond op uitnodiging 
In deze inspirerende bijeenkomst gaat u samen met Bernard Wientjes, voorzitter Taskforce Bouw, en 
gedeputeerde Joke Geldhof op zoek gaat naar de rol van stakeholders bij de grote maatschappelijke 
uitdagingen die voortkomen uit het nationale innovatieprogramma, de Bouwagenda en de 
Samenwerkingsagenda. De bijeenkomst concentreert zich rondom klimaatadaptief bouwen, een 
thema dat hoog op de Bouwagenda staat en ook is toegevoegd aan de Samenwerkingsagenda van 
de Provincie Noord-Holland en Bouwend Nederland. Welke taken en verantwoordelijkheden zijn 
hierin weggelegd voor overheden, waterschappen en bouwondernemers? Hoe kunnen we elkaar 
versterken in de besproken maatschappelijke opgaven? Hierover gaat u in discussie, onder andere 
aan de hand van concrete pilots klimaatadaptief bouwen in Noord-Holland. 
 



Type:   boardroomsessie 
Doelgroep: bestuurders, directeuren, wethouders, ministerie 
Max aantal: 25-35, op uitnodiging 
 

Samen werken aan klimaatbestendige wijken en buurten 
Het klimaat verandert snel. De effecten kunnen steeds minder goed worden opgevangen. De 
inrichting van Nederland is namelijk afgestemd op het klimaat van de tweede helft van de vorige 
eeuw. Hoe kunnen we met de (her)inrichting van openbare ruimten op de toekomst inspelen? Niet 
alleen bovengronds, maar ook ondergronds? Een enorme opgave, zeker in de bestaande gebouwde 
omgeving. Dit vraagt om een interdisciplinaire, creatieve aanpak. In Nieuw Den Helder is hiermee al 
ervaring opgedaan. Word deelgenoot van de kennis en inzichten die dit proces heeft opgeleverd. 
 
Type:   kennissessie 
Doelgroep: iedereen 
Max aantal: 20-30 deelnemers 
 
 

Duurzame-energieopwekking op eigen grond 
Alle hens aan dek voor de energietransitie! Als omgevingspartners kunnen we daaraan een 

belangrijke bijdrage leveren. Onder andere door in te zetten op duurzame-energieopwekking op eigen 

grond. Kansen genoeg, bijvoorbeeld in meervoudig ruimtegebruik en de weg- en waterinfrastructuur. 

Zonneweides langs de A7, drijvende zonnepanelen, Afsluitdijk Energiedijk, SolaRoad: het zijn maar 

een paar voorbeelden waar omgevingspartners hun grondposities inzetten voor de productie van 

duurzame energie. Laat u in deze sessie inspireren door deze en andere praktijkvoorbeelden.  

Type:   Inspiratiesessie 

Doelgroep:  partijen met grondposities die willen bijdragen aan de energietransitie 

Max aantal: 25 deelnemers 
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Bruggen à la LEGO 
Waarom blijven we voor elke beweegbare verkeersbrug een unieke oplossing bedenken? Dat moet 

efficiënter kunnen. Het concept bruggen à la LEGO geeft antwoord  op de vraag hoe we onze 

bruggen veilig, betrouwbaar én betaalbaar kunnen bouwen. Door op zoek te gaan naar elementen 

met standaard relaties, vergelijkbaar met die tussen variabele legosteentjes. In deze sessie wordt u 

bijgepraat over de voortgang. Welke voor- en nadelen ziet u? Ook wordt u uitgenodigd om zelf de 

handschoen op te pakken en uw expertise los te laten op dit proces. Op naar bruggen à la LEGO. 

Type:   kennis-/inspiratiesessie 
Doelgroep: iedereen die te maken heeft met het beheer van bruggen 
Max aantal: 30 deelnemers 



 

 

Elimineer de burger in de praktijk 
Burgerparticipatie is een mooi streven. Maar hoe bereik je de groeiende groep inwoners die zich niet 

meer vertegenwoordigd voelen door instituten en overheden en hun eigen route kiezen? Wat werkt 

en wat niet? Ferenc van Damme, communicatiestrateeg en beleidsontwikkelaar ‘Participatie’ bij de 

provincie Overijssel en de enige ambtenaar in Nederland met 3 Grammy nominaties en een Edison 

op zijn naam, houdt deelnemers een spiegel voor. Hij neemt u mee in de wereld van de burger en 

geeft tips om contact te maken met de vitale, zelfredzame ‘doe-democratie’! 

 

Type:   workshop 

Doelgroep: iedereen die geïnteresseerd is in participatietrajecten 

Max aantal: 25 deelnemers 

 

Samen op weg naar aardgasvrij wonen 
In de energietransitie moeten we ook de slag maken naar aardgasvrije wijken en huishoudens. Daar 

komt heel wat bij kijken, zowel technisch als in sociaal opzicht. Niet alleen voor bewoners, maar zeer 

zeker ook voor netbeheerders, overheden, woningbouwverenigingen, installateurs en bouwbedrijven. 

Hoe maakt u uw organisatie klaar voor aardgasvrije wijken? In deze workshop pakt u samen een 

fictieve wijk in de gemeente Alkmaar aan: welke acties en voorwaarden zijn nodig om die aardgasvrij 

te maken? Wie doet wat en waar is nog niet aan gedacht? Bedenk het mee! 

Type:   Workshop 

Doelgroep: gemeenten, netbeheerders, bouwbedrijven, woningbouwverenigingen, 

installatiebedrijven, etc. 

Max aantal: 20 deelnemers 

 

Klimaatadaptatie in de praktijk 
Waar zitten de kwetsbare plekken in de gebouwde omgeving? Hoe reageert de infrastructuur op een 

hevige bui na langdurige droogte? Is het rioolstelsel daartegen opgewassen? Met de 

klimaatstresstest spoort u de grenzen op van wat het watersysteem, de riolering en de openbare 

ruimte aankunnen. Hoe werkt dat in de praktijk? In deze interactieve sessie loopt u aan de hand van 

de casus Beverwijk door de hele test heen. Wat is de opgave, waar loop je in zo’n test tegenaan en 

waar liggen de kansen? 

Type:  workshop 

Doelgroep: bestuurders, ontwikkelaars, ambtenaren en andere belanghebbenden 

Max aantal: 30 deelnemers 

 

De informatiegedreven regieorganisatie in de praktijk 
Informatiegedreven werken is stevig in opmars. Provincie Noord-Holland doet er goede ervaringen 

mee op bij het gebiedscontract Midden-Noord. Daarbij wisselen partijen informatie uit via de COINS-

standaard. COINS (Constructieve Objecten en de Integratie van Processen en Systemen) is een 

initiatief om verschillende data aan elkaar te knopen, van GIS-bestanden tot documenten en 

tekeningen. En zo tot een standaard werkmethodiek te komen. Benieuwd hoe dat in de praktijk werkt, 

en hoe een integrale GIS Viewer het gebiedsteam in het werkproces ondersteunt? Kom dan naar 

deze workshop! 

Type:   lezing/kennissessie 

Doelgroep: technisch managers, (areaal)beheerders, (geo)dataspecialisten 



Max aantal: 25 deelnemers 

 

Escaperoom Assetmanagement 
Met de juiste survivalattributen wordt u naar een donkere escaperoom begeleid. Daar zorgt u voor uw 

eigen ontsnappingsroute met behulp van de basisbeginselen van assetmanagement. Het is aan u om 

de escaperoom op tijd te verlaten. Wat daarvoor nodig is: teamwork, lef, logisch nadenken en een 

dosis energie. Een interactieve uitdaging voor iedereen die op een laagdrempelige wijze kennis wil 

maken met assetmanagent tot aan experts die zich willen laten uitdagen om inhoudelijke 

vraagstukken op te lossen. 

 
Type:   Escaperoom 
Doelgroep: iedereen die te maken heeft met assetmanagement 
Max. aantal: 25 deelnemers 
 

 

Boardroomsessie: Slim organiseren van de verandering en vernieuwing van netwerken 

in de grond 
De boardroomsessie kan alleen worden bijgewoond op uitnodiging 
De energietransitie is een grote systeemverandering. Een dergelijk systeemverandering brengt ook 

een aantal grote praktische vraagstukken in de uitvoering met zich mee. In deze workshop nemen 

één zo’n praktisch vraagstuk onder de loep: de verandering en vernieuwing van netwerken in de 

grond. Het verbeteren (of zelf starten) van de samenwerking tussen de verschillende netbeheerders 

op dit vlak is een vitale randvoorwaarde om synergievoordelen te behalen, overlast te beperken en tot 

een effectieve inzet van de capaciteit bij aannemers en installateurs te komen. Doel van deze 

boardroomsessie is om nieuwe, effectievere vormen van samenwerking te stimuleren. En om een 

aanzet te doen voor gemeenschappelijke, richtinggevende principes.  

 
Type:   boardroomsessie 
Doelgroep: bestuurders, directeuren, wethouders, ministerie 
Max aantal: op uitnodiging 
 

Samen verduurzamen 
Hoog op de Bouwagenda staat het thema Verduurzaming woningen. Hoe krijgen we de bestaande 

woningvoorraad duurzamer? Wat is daarvoor een effectieve aanpak? Hoe ziet de roadmap eruit? In 

deze interactieve workshop gaat u zelf aan de slag om te ontdekken welke kansen de verduurzaming 

van bestaande woningen voor uw organisatie biedt. Bijvoorbeeld op het vlak van modulaire 

standaarden, of ‘woonbundels’ met slimme, all-inclusive duurzaamheidsdiensten.  

Type:   workshop 
Doelgroep: corporaties, provincie, gemeenten, bouwbedrijven en installatiebedrijven 
Max aantal: 25 deelnemers 
 

 

 

 

 

 



Klimaatadaptieve riolering 
Het rioleringsstelsel speelt een cruciale rol in de maatschappelijke opgave rondom klimaatadaptatie. 

Om te zorgen dat we droge voeten houden en in het belang van de volksgezondheid, het milieu en de 

waterkwaliteit, moet het vervangingstempo fors omhoog. Er komen grote uitdagingen op ons af. Hoe 

gaan we die aanpakken? In deze workshop passeert de roadmap rioleringen uit de Bouwagenda de 

revue. En ontdekt u zelf waar de kansen voor u liggen. Denk bijvoorbeeld aan slimme concepten voor 

monitoring, onderhoud en vervanging, mogelijkheden om energie en grondstoffen uit afvalwater te 

winnen en waterbuffering. 

 
Type:   workshop 
Doelgroep: infrabedrijven, provincie, waterschappen en gemeenten 
Max aantal: 25 deelnemers 
 

 

Beter Aanbesteden begint bij uzelf! 
Uit de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012 kwam naar voren dat de wet in feite goed is, maar 

dat het aan de uitvoering ervan vaak nog schort. Er zou te weinig kennis van de markt zijn bij 

inkopers, het aanbestedingsproces wordt als complex ervaren, communicatie met de overheid tijdens 

een aanbestedingstraject gaat moeizaam. Ook is het voor veel bedrijven niet duidelijk wie wanneer, 

wat gaat aanbesteden. Hoe kan dat beter? Wat kunt u daar zelf aan bijdragen? In deze interactieve 

sessie wisselen overheden en markt hierover van gedachten.  

 
Type:   workshop/kennissessie 
Doelgroep: overheden en marktpartijen (met name mkb) 
Max aantal: 20-30 deelnemers 
 

 


