
WORKSHOPS  
 

Workshop Ronde 1 aanvang 13.45 uur  

 

Workshop 1  

CO2-reductie in GWW; resultaten, verwachtingen en uitdagingen 

Grond-, wegen- en waterbouw is onlosmakelijk verbonden met grote machines die CO2 uitstoten. 

Hoe worden onrealistische, niet praktische en onnodig geld verslindende initiatieven voorkomen? 

Welke nieuwe werkmethoden en technieken dragen écht bij aan CO2 reductie en zijn voor de sector 

realistisch, haalbaar en betaalbaar? In deze interactieve workshop krijgen aanbestedende diensten 

praktisch inzicht in de huidige stand van zaken op het gebied van techniek en alternatieven ten 

aanzien van  CO2 reductie. Met als gevolg een realistische uitvraag in bestekken m.b.t. CO2-reductie. 

Deze workshop is interessant voor bestuurders, inkopers, bestekschrijvers, ingenieursbureaus én 

aannemers. 

Workshop 2  

Aan de slag met de nutsbedrijven  

Vertegenwoordigers van nutsbedrijven gaan in gesprek met opdrachtgevers en opdrachtnemers over 

de uitdagingen van de transitie en hoe nutsbedrijven, aannemers en overheden hier mee om kunnen 

gaan.  Het doel van deze interactieve kennissessie is het  versterken van de samenwerking tussen 

nutsbedrijven, ondernemers en publieke opdrachtgevers. Er wordt gespard over de (ondergrondse) 

werkzaamheden voortkomend uit de energietransitie. Deze kennissessie is interessant voor 

overheden, aannemers en corporaties.  

Workshop 3  

De RWU DONUT (Regioplatform Woningcorporaties Utrecht) 

De RWU DONUT: de samenwerkingsstrategie van veertien corporaties in de Utrechtse regio op het 

gebied van duurzaamheid. Zij hebben de handen ineengeslagen om gezamenlijk de 

duurzaamheidsopgave op te pakken. Niet alleen hebben corporaties elkaar nodig, ook andere 

partijen zoals overheden, netbeheerders en energieleveranciers moeten een bijdrage leveren. Door 

samen op te trekken kunnen corporaties hun inzet bundelen en op strategisch niveau een 

betekenisvolle partner zijn voor andere partijen. De RWU corporaties hebben de zogenaamde 'RWU 

DONUT' ontwikkeld om op vijf terreinen samen te werken bij pilots en andere vormen van innovatie. 

Hoe die DONUT werkt, hoort u in deze workshop. Dit samenwerkingsmodel moet leiden tot 

bundeling van de vraag, opschaling van beproefde concepten en daarmee kostenreductie in de 



markt. Of het nu gaat om verduurzaming van portieketageflats of zonnepanelen, alles kan! 

Corporaties willen dan ook de markt uitdagen om die handschoen op te pakken. Wie doet er mee? 

 
Workshop 4  

Klimaatadaptatie via het dak? 

Om de klimaatdoelstellingen (CO2 reductie, maatregelen tegen wateroverlast en hittestress) te 

halen, moeten alle mogelijke middelen worden ingezet. Liefst zo efficiënt en kostenneutraal 

mogelijk. Een (nog) niet alledaagse bijdrage, maar in potentie kan zelfs een verdienmodel worden 

gevonden op daken. De voorzitter van de ‘Green Deal Groene Daken’ licht de mogelijkheden toe en 

zal de deelnemers aan de sessie uitdagen mee te denken over “laaghangend fruit” in de stedelijke 

omgeving. 

 

Workshop Ronde 2 aanvang 15.15 uur 

 

Workshop 5 

Veiligheid in Aanbestedingen 

Aan de hand van stellingen gaan opdrachtgevers en opdrachtnemers in gesprek over goede 

manieren van aanbesteden en hoe veiligheid in de uitvoering van het werk daar zo goed mogelijk in 

wordt verwerkt. Het doel is om de samenwerking te versterken tussen opdrachtgever en 

opdrachtnemer op het gebied van veiligheid in aanbestedingen. Deze kennissessie is bestemd voor 

aanbestedende diensten en (bouw)ondernemers. 

Workshop 6  

Hoe gemeente Leusden sociaal verantwoord natuursteen inkoopt 

De openbare ruimte bij het Huis van Leusden wordt voorzien van natuursteen. Hoe heeft de 

gemeente haar publieke rol in relatie tot de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en 

de principes van de VN inzake bedrijven en mensenrechten ingevuld. 

U wordt in deze kennissessie, georganiseerd door Inkoopbureau Midden Nederland, meegenomen in 

de afwegingskaders en keuzes die door de gemeente zijn gemaakt in relatie tot Internationaal 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Een en ander naar aanleiding van het rapport 

“the Dark Side of Granite” (van de Landelijke India Werkgroep).  

Workshop 7  

Aan de slag met de nutsbedrijven  

Vertegenwoordigers van nutsbedrijven gaan in gesprek met opdrachtgevers en opdrachtnemers over 

de uitdagingen van de transitie en hoe nutsbedrijven, aannemers en overheden hier mee om kunnen 

gaan.  Het doel van deze interactieve kennissessie is het  versterken van de samenwerking tussen 

nutsbedrijven, ondernemers en publieke opdrachtgevers. Er wordt gespard over de (ondergrondse) 

werkzaamheden voortkomend uit de energietransitie. Deze kennissessie is interessant voor 

overheden, aannemers en corporaties.  

 



Workshop 8  

Waterdoorlatende verhardingen, klimaatbestendig?  

De WaterStraat in Delft is de proeftuin voor experimenten, onderzoek en demonstraties. 

Ondernemers, onderzoekers en gebiedsbeheerders werken hier samen aan ideeën om straten en 

wijken beter bestand te maken tegen extremer weer, zoals hevige neerslag of langdurige droogte. De 

WaterStraat biedt de mogelijkheid om concepten en producten te testen, te ontwikkelen en te 

demonstreren. Het is de tussenstap tussen een laboratoriumopstelling en daadwerkelijke toepassing 

in de openbare ruimte. De Hogeschool van Amsterdam, Rotterdam en Groningen presenteren de 

eerste uitkomsten van de onderzoeksresultaten van een onderzoek naar waterdoorlatende 

verhardingen en hun klimaatbestendigheid. De uitkomsten van dit onderzoek zullen leiden naar 

innovaties in aanleg en beheer & onderhoud.  Doorgaan met waterdoorlatende verhardingen of 

niet?  Deze kennissessie is interessant voor inkopers, beheerders, projectleiders. 

Workshop 9  

Beter aanbesteden ook voor het klimaat 

In opdracht van het Ministerie van EZK heeft Matthijs Huizing als aanjager van het traject Beter 

Aanbesteden in kaart gebracht wat er beter kan en beter moet in de dagelijkse praktijk van het 

aanbesteden. Hij presenteert tijdens deze workshop de hoofdlijnen van zijn rapport en zal daarbij 

aangeven welke onbekende of onbeminde mogelijkheden de bestaande wetgeving biedt om tot een 

optimale prijs-kwaliteitverhouding te komen en hoe nieuwe ontwikkelingen, zoals de opgave op het 

gebied van klimaatadaptatie, in de aanbesteding kunnen worden uitgevraagd. Regelgeving maakt 

vaak meer mogelijk dan men denkt. Wilt u informatie en tips uit de hand van de ‘meester’? Dan is 

deze workshop voor aanbesteders, ingenieursbureaus en aannemers interessant voor u.  


