
1. Wat voor inzichten geven de

presentaties voor uniformering

asfaltmengsels? 

Out of the Box Box & 'Ik wil me opgeven

voor werkgroep minder asfaltmengels Box'

2. Wat kun jij vanuit jouw (gezamenlijke)

positie hieraan bijdragen

3. Wat heb je nodig van andere partners in

de asfaltketen?

Zet hier je

concrete

suggesties en

inzichten met je

naam erbij - Daaf

de Kok

Maak het zo

concreet mogelijk

en pas het toe op

een specifieke

situatie als het kan

- Daaf de Kok

Wil je als opdrachtgever

na deze bijeenkomst

meedenken in de

werkgroep minder

Asfaltmengels? Wij gaan

je helpen! Zet hier je

naam neer en we

nodigen je uit - Jetske

Eefting (Platform WOW)

In welke specifieke

situatie heb je

welke

samenwerkig

nodig? - Daaf de

Kok

Vul hier dingen

in die niet in de

andere drie

boxen passen -

Daaf de Kok

van de

aannemers bij

inschrijving een

menukaart met

dagprijzen?

Prima om hier over mee

te praten. Vooral om te

helpen om de principele

vragen te stellen zodat

dit leidt tot oplossingen

die ook echt het

probleem oplossen.

Als dat probleem er

tenminste is!

Olaf Rienks -

Voorschrijven

gestandaardiseerd

asfaltmengsels via

Handboek Haven

Must is in de

innovatie

gezamelijk

op te trekken

Geen inzicht maar een

vraag. Hoe kan je het

beste gekleurd asfalt

uitvragen, als je toch een

zelfde kleursoort wil door

je beheergebied.  - Arco

Blanken

Olaf Rienks - Database

met standaardmengsels

waarbinnen een OG op

basis van risico's en

doelstellingen en

wensen een geschikt en

gestandaardiseerd

mengsel kan kiezen

  we zitten nu gedwongen als

verschillende partijen in een hok en

dan komt de wisselwerking vanzelf.

In de normale wereld komen

aannemers en opdrachtgevers

vooral tijdens aanbestedingen bij

elkaar en dan kan

kennisuitwisseling concurentie-

beinvloedend worden worden

gezien. Hoe kan zo'n dialoog

plaatsvinden zonder dat dit aan een

aanbesteding is gekoppeld?

graag,

Hendrik

holties

Dit was allemaal heel

logisch. Er is, weet ik

uit ervaring veel te

winnen voor zowel

de OG als ON- JP

Boutkan

Uniformiteit niet

alleen in type

asfalt, maar ook in

uitvraag (levensuur

en vervaningen

door de tijd)

Weinig aandacht

voor  de

achterliggende

reden van de

diversiteit.

Bereidheid tot

samenwerking,

kennis en

informatie delen

met een

gezamelijk doel

Ervaring van

een soort gelijk

traject dat ik

een paar jaar

geleden heb

ged

Door grote diversiteit

moeilijk grip te krijgen

op inkoopproces. Het

moeilijk producten te

vergelijken. Innovatie

en uniformiteit gaan

moeilijk samen

dat er onnodig veel

gas verstookt wordt:

is een warmtepomp

geen optie? Werkt

goed in het

asfaltseizoen denk

ik.

Leuk om

over mee te

praten -

JPBoutkan
Graag Paulvan

Scheppingen

inbrengen van

kennis van

contracten (eisen)

en mengsels

(productie en

verwerking)

Praten over hoe hier van te leren?

Bewustwording van keuze voor

te schrijven mengsels

Ja kan dit alleen

succesvol doen

samen met

asfaltcentrales

en aannemers -

JPBoutkan

asfalt

Beperken

hoeveelheid voor

te schrijven

mengsels als OG

zijnde

meer openheid

en transparantie

en niet alleen

overleg inzake

aanbestdingen

Ben van de

Ven,

gemeente

Tilburg

samenwerken

is altijd beter

dan aan de

kant blijven

staan

Meewerking vanuit

een representatieve

groep vanuit de BV

Nederland, zodat we

verandering kunnen

bewerkstelligen.

beetje meer lef

is nodig en

elkaar niet

afvallen als het

dan een keer

niet lukt

meer flexibiliteit

in de

ontwikkelingen

in relatie tot de

RAW is hard

nodig

er liggen

kansen tot

standardiseren

en beperken

van mengsels

Beperken van

uit te vragen

asfaltmengsels

in bestek

Ontwerp

afstemmen op

asfaltbehoeften

2x2 Grid

Uniformering van

Asfaltmengsels:

Hoe kunnen we het

samen slimmer

organiseren?
dat er nog veel te winnen

valt door betere afsteming

tussen opdrachtnemer en

opdachtgeve


