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Samenwerken aan de openbare ruimte

creating space
In november afgelopen jaar spraken we elkaar bij Creating Space!
Tijdens de boeiende netwerkmiddag spraken wij elkaar op drie thema's. Na de bijeenkomst zonden wij een terugkoppeling met de
uitkomsten. In deze nieuwsflits tref je een update vanuit de drie thema's!

Leren van elkaar: excursie bij De Krom bv.
Tijdens de afgelopen Creating Space-bijeenkomst was er veel belangstelling voor een open dag bij De Krom. Johan de Krom heeft
aangegeven deze graag te organiseren, waarbij hij zijn nieuwe bestratingsrobot wil laten zien en wat wil vertellen over hun visie op de
toekomst van de branche. Het uitgewerkte programma van deze ochtend volgt nog.
Op vrijdag 8 juli van 8.30-12.30 uur zijn jullie allemaal welkom bij De Krom op de Nieuwe Donk 1A in Etten-Leur.
Aanmelden kan via deze link!

Samenwerken scholen
De Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Zeeland en Associate Degrees hebben tijdens Creating Space toegezegd om contact te leggen met
Sterk Techniekonderwijs en om gezamenlijk te kijken naar een techniek brede oriëntatie voor de studiekeuze. Onlangs hebben de scholen
een overleg gehad waar deze onderwerpen op de agenda stonden. Een vervolg is gepland! Ook houden de scholen en De6-gemeenten
onderling contact om scholieren en studenten te informeren over het vakgebied én het werken bij gemeenten.

Innovatie binnen aanbestedingen
Wat betreft innovatie binnen aanbestedingen zijn we binnen De6 met de werkgroep Interne Processen gestart met het in kaart brengen wat de
voor- en nadelen zijn van alle mogelijke aanbestedingsvormen en welke aanbestedingsvormen het meest geschikt zijn voor ieder soort
proces/project. Het Inkoopbureau West-Brabant is bij deze opdracht aangesloten en het doel is om de gemeenten meer inzicht te geven in de
verschillende aanbestedingsvormen, zodat op een innovatievere manier kan worden aanbesteed.
Zodra deze opdracht voltooid is zal de werkgroep Innovatie aanhaken om te bekijken hoe we meer ruimte kunnen creëren voor innovatie
binnen deze aanbestedingsvormen.

Projectenkalender
Het ontwikkelen van een gezamenlijke kalender voor projecten is inmiddels in volle gang. Deze kalender zal een overzicht bieden van
openbare aanbestedingen die op de markt gaan komen met als doel om gemeenten en marktpartijen meer inzicht te geven in aanstaande
projecten, zodat deze beter op elkaar af te stemmen zijn en gemeenten niet tegelijk dezelfde bestekken op de markt brengen.Ook biedt het
de ondernemers meer zicht op mogelijke werken en helpt dit bij keuzes op personeelsplanning. De gemeenten Roosendaal en Halderberge
nemen het voortouw in het opstellen van deze kalender, waarna de rest van De6 gemeenten bekijken in hoeverre ze aansluiten.
Hieronder is vast een voorproefje te zien van het format van de kalender en de eerste ingevulde projecten:
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Hybride techniekopleiders
In september wil Bouwend Nederland weer starten met een nieuwe groep hybride techniekopleiders in Brabant, locatie ROC Tilburg. Dit zijn
vakmensen uit de techniek die hun baan combineren met lesgeven.
Zie onderstaande links voor meer informatie:
Word hybride docent: combineer je vak met parttime docentschap - Bouwend Nederland
Hybride techniekopleiders | Fontys

Gastlessen pool
Met Avans, Associate Degrees en Bouwend Nederland hebben we een verkennend overleg gehad over het opzetten van een pool voor
gastlessen, opdrachten en projectbezoeken. Uit dit overleg is voorgtgekomen dat we bij de scholen binnen onze 6 gemeenten de vraag naar
dit soort activiteiten in kaart gaan brengen, waarna we een gezamenlijke pool vormen met mensen uit overheid en bedrijfsleven om deze
gastlessen, opdrachten en projectbezoeken te faciliteren en civiele techniek bij scholieren op de kaart te zetten! Binnenkort hebben we een
vervolgoverleg staan met deze groep.

Contactpersoon De6 gemeenten
Binnen De6 gemeenten is Frans van de Wijdeven programmacoördinator De6 Civieltechnische opgave. Heb je vragen over de inhoud van
deze nieuwsbrief, wil je graag meedenken en doen, of wil je om een andere reden contact? Mail dan naar frans.vandewijdeven@westbrabant.eu of bel op 06 21 45 28 54.

LET OP: IN HET NAJAAR KOMT ER EEN VERVOLG
OP CREATING SPACE! JE HOORT SPOEDIG MEER!

