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We gaan stemmen

SMS 1

2

SMS naar 06 4250 0030

Typ Free6039 <spatie> uw keuze (bv. Free6039 b)

Internet 1

2

Ga naar shakeq.com

Log in met Free6039

Stemmen is anoniem

Deze presentatie is geladen zonder de Shakespeak Add-In.
Add-In gratis downloaden? Ga naar http://shakespeak.com/en/free-download/



In de baggersector wordt weinig geïnnoveerd

A. Eens
B. Oneens
C. Geen mening

# Stemmen: 8

Gesloten

De vraag gaat open zodra u een 
sessie en diavoorstelling start.

Internet Dit tekstvak wordt gebruikt om de verschillende stemmethodes uit te leggen.

SMS De juiste uitleg wordt hier ingevuld nadat u een sessie heeft gestart.



Werk in onze sector kan sneller, beter en duurzamer

A. Eens 
B. Oneens
C. Geen mening

# Stemmen: 8

Gesloten

De vraag gaat open zodra u een 
sessie en diavoorstelling start.

Internet Dit tekstvak wordt gebruikt om de verschillende stemmethodes uit te leggen.

SMS De juiste uitleg wordt hier ingevuld nadat u een sessie heeft gestart.



Stichting Pioneering

Stichting Pioneering schept, ondersteunt en jaagt initiatieven aan die leiden tot vernieuwend 
ondernemerschap in de bouw. Vernieuwend op het gebied van technologieën, producten, processen 
en markten. Met Pioneering bereikt de bouwsector een koploperspositie op het vlak van 
ondernemerschap, vernieuwing en innovatie. Zowel in Twente als in de omliggende regio's.

• Oost Nederland
• Vernieuwing technologie & process
• Onderzoek
• Ontwikkeling
• Ondernemerschap
• Onderwijs



Stuurgroep

Jan Paul Boutkan Gemeente Enschede (vz)
Leon olde Scholtenhuis Universiteit Twente (chef)
Albert Bruins Slot ABB Infra-advise
André Dorée Universiteit Twente
Eric Weusink Gemeente Hellendoorn
Gerard Nijland ROC van Twente
Louis Fikkert Gemeente Hengelo

Kennis- en onderwijsinstellingen
Professioneel opdrachtgevers
Opdrachtnemers
Ing. - & adviesbureau’s

Herman Meurkes Royal Haskoning DHV
Lindy Molenkamp Provincie Overijssel
Stef Fortkamp Waterschap
Wim Mulder Van Heteren
Wytse Mensonides Saxion
Martin Slot NTP
Willem Traag Rijkswaterstaat
Hans Boes Universiteit Twente



Actuele thema’s

• Circulaire Economie (o.a. materiaalstromen, CO2-reductie)
• Internet of Things (o.a. sensoren, slimmere objecten/netwerken)
• Veiligheid en gezondheid (o.a. bouwveiligheid, schades)
• Beheer en onderhoud (o.a. inspecties, risicogestuurd)

Ingevuld binnen de werkplaats:
Innovatieve toepassingen in de grond-, weg- en waterbouw



Wat bieden we in brede zin?

• faciliteren ideeëngeneratie,
• podium voor innovatie
• verbinden idee met proeftuin
• agenderen actuele vraagstukken
• coördinatie innovatietrajecten
• verbinding vier O’s (onderwijs, onderzoek, ontwikkeling, overhead)



In de baggersector wordt weinig geïnnoveerd

A.

B.

C.

Eens

Oneens

Geen mening

50,0%

50,0%

0,0%

Gesloten



Werk in onze sector kan sneller, beter en duurzamer

A.

B.

C.

Eens 

Oneens

Geen mening

75,0%

25,0%

0,0%

Gesloten



Was het altijd al zo?

Er is dus wel degelijk wát veranderd…

Sleephopperzuiger (1870 -)

Baggerbeugel (1530)

Moddermolen (1575)

Krabbelaar,
Modderschuit

Stoomemmer-
baggermolen (1780)



Agenda

1. Innovatie, waarom?
2. Innovatiedynamiek
3. Circulair denken
4. Creatieve sessie: afval als grondstof?



Innoveren

Definitie: 
“de implementatie van een idee dat nieuw is voor het domein
organisatie waarin deze wordt toegepast”

Kernbegrippen
Idee: proces, product, system
Nieuw: dient in context beschouwd te worden
Domein: organisatie, sector
Toegepast: gebruik vs. ‘uitvinding’

Innovaties zijn een brede categorie en
relatief ten opzichte van de bestaande
kennis. Het kan een idee zijn, praktijk, of 
object dat als nieuw wordt beschouwd
door de ‘adopteur’ (Rogers, 1983)



Waarom innoveren we?



Productlevenscyclus
• Dynamische competitie: gaat in op veranderingen in de markt, 

industrie en technologie (Schumpeter)
• Creatieve disruptie & innovatie

• Televisie
• Smartphone 
• Elektrische auto
• Amazon.com 
• Booking.com

• Wet en regelgeving:
• Geen
• Structurerend
• Consensus
• Prikkelend



Innovatie-agenda

 Koppeling langetermijnagenda noodzakelijk
Waar wil je heen? Welke competenties moeten er ontwikkeld
worden? 

• Maintenance 
• Competitive strategies

• Marked shares
• Export positions
• Productivity

• Earnings and growth
• Improvement of consumer/citizen lives



Circulaire economie

Lineair: grondstof tot afvalstof; uitputting
Circulair: grondstof tot grondstof kringlopen sluiten

In de bouw en GWW:
• Ontwerp (bijv. materiaalgebruik beperken)
• Aanleg (bijv. duurzame brandstoffen)
• Onderhoud
• Hergebruik object (bijv. straatmeubilair & klinkers)
• Levensduurverlenging (bijv. herbestemming gebouw)
• Recycling (bijv. afvalstof terugbrengen tot grondstof)



Circulaire economie in de bagger-sector

Welke doelstellingen kunnen we formuleren?
Hoe kan het anders/beter?
Welke problemen bestaan er?
Is er nieuwe technologie?
Welke initiatieven bestaan er?
…
…





Even creatief zijn …

Ideeën genereren, alternatieven ontwikkelen of herkennen

Combineren van bekende ideeën
Nieuwe ideeën verkennen
Veranderen van aannames en stucturen in bekende ideeën (tranformatief)

Assumption busting



Assumption busting: fixatie

• Verbind de negen punten
• Met vier rechte lijnen
• Zonder de pen van het papier te halen



Idee: bagger(specie) als grondstof

Brainstormregels:
• In kleine groepen, met zo min mogelijk bekenden
• Zo veel mogelijk ideeën
• Er zijn geen slechte ideeën
• Geen kritiek!
• Buiten gepaande paden denken aangemoedigd

Jonge of oude vrouw?



SCAMPER (transformatieve techniek)

• Substitute: Vervang componenten, materialen, mensen.
• Combine: Wat is te combineren met andere producten of diensten? 
• Adapt: Voeg functies van andere producten of diensten toe.
• Modify: Is het te vergroten, verkleinen of veranderen?
• Put to another purpose: is dit idee elders te gebruiken?
• Eliminate: Verwijder onderdelen, terug naar de basisfunctie.
• Reverse: Is het om te draaien, binnenste buiten te keren of in een 

andere volgorde te plaatsen ?

http://www.creatiefdenken.com/scamper.php



Probleem/idee: duurzamer asfalt

SCAMPER
• Substitute: Lijnzaadolie in plaats van bitumen?
• Combine: Asfalt hergebruiken op eigen bouwplaats
• Adapt: Plastic weg? Dakbedekking hergebruiken
• Modify: Dunner en minder asfalt?
• Put to another purpose: Betonindustrie
• Eliminate: Verwijder asfalt of bitumen?
• Reverse: Is het om te draaien, binnenste buiten te keren of in een andere 

volgorde te plaatsen ?

http://www.creatiefdenken.com/scamper.php



Idee: baggersector afvalstof als grondstof

SCAMPER (transformatieve techniek)

Substitute: Vervang componenten, materialen, mensen.
Combine: Wat is te combineren met andere producten of diensten? 
Adapt: Voeg functies van andere producten of diensten toe.
Modify: Is het te vergroten, verkleinen of veranderen ?
Put to another purpose: is dit idee elders te gebruiken?
Eliminate: Verwijder onderdelen, terug naar de basisfunctie.
Reverse: Is het om te draaien, binnenste buiten te keren of in een andere volgorde 
te plaatsen ?

http://www.creatiefdenken.com/scamper.php



Wrap up

1. Ontwikkeling in de GWW
2. Verschillende soorten innovatie
3. Innovaties hebben vaak een achterliggend doel
4. Circulaire economie kan zo’n doel zijn
5. Ruimte voor vernieuwing

• Open mind (bijv. functioneel specificeren)
• Denktechnieken ter stimulering eigen creativiteit

6. Zijn er levensvatbare oplossingen?



Contact

Dr. Ir. Léon olde Scholtenhuis (Chef Werkplaats)

www.pioneering.nl
Twitter: @Inn2GWW
LinkedIn: Pioneering
YouTube: Pioneering Inn2Gww

http://www.pioneering.nl/

	Innovatie en vernieuwing in de GWW
	We gaan stemmen
	In de baggersector wordt weinig geïnnoveerd
	Werk in onze sector kan sneller, beter en duurzamer
	Stichting Pioneering
	Stuurgroep
	Actuele thema’s
	Wat bieden we in brede zin?
	In de baggersector wordt weinig geïnnoveerd
	Werk in onze sector kan sneller, beter en duurzamer
	Was het altijd al zo?
	Agenda
	Innoveren
	Waarom innoveren we?
	Productlevenscyclus
	Innovatie-agenda
	Circulaire economie
	Circulaire economie in de bagger-sector	
	Slide Number 19
	Even creatief zijn …
	Assumption busting: fixatie
	Idee: bagger(specie) als grondstof
	SCAMPER (transformatieve techniek)
	Probleem/idee: duurzamer asfalt
	Idee: baggersector afvalstof als grondstof
	Wrap up
	Contact

