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“De verandering 
die plaatsvindt 

ten gevolge 
van een 

gebeurtenis.”

“Iets wat als test dient, bv. 
een proefuitzending van een 

nieuw tv-programma”





• Kritische blik op hoe het nu 
gaat en hoe het niet moet.

• Praktijkvoorbeeld van een 
circulaire nice-try.

• Kijkje in de Betonkeuken.

• Hoe dan wel?



• ROK = max 30% betongranulaat.
• 2012 RWS uitvraag A20: EMVI voor maximaal 

50% betongranulaat. 

• Stimuleren hoogwaardig hergebruik 
betongranulaat t.b.v. nieuwe 
betonconstructies. 

• Boskalis Nederland [MNO Vervat] winnaar 
met 50% betongranulaat.

• Mebin doet kwaliteitsmeting:

• Verwerkbaarheid lager = oplosbaar

• Druksterkte lager, maar voldoet ruimschoots

• Dichter porienetwerk waardoor chloriden 
minder snel kunnen indringen.

• 90.000.000 kg strooizout



• Resultaat:

• ROK = max 30% betongranulaat.

• Praktijk is gemiddeld 4-5%





• Beton = 5% CO2 Wereldwijd
• 50% Betonproducten
• 20% al het beton in NL is straatstenen.

• Dus stoeptegels = 1% CO2-uitstoot

• ProRail:
• 76% hergebruikt materiaal
• 1,5kg lichter

• 1 perron -45.000 kg materiaal

• BouwCirculair

• 17 netwerken





• Reden voor Pilots
• Technische mogelijkheden 

testen?
• 30 soorten stoeptegel gezien.

• Interne organisatie veranderen?
• Pilotteam buiten reguliere 

organisatie.

• Bestuurders laten shinen?
• Duurzaamste stadhuis…

• Koplopers zijn interessanter dan 
peloton?
• Hoe dan doelstellingen bereiken?



Gemeente Apeldoorn



1. Projecten vanuit meerjarenbeheersplannen opgesteld. 
• Budgettering wordt op oude wijze (waardes/kengetallen) 

vastgesteld.

2.Projecten worden traditioneel uitgevoerd. 
• Er is geen ruimte in het budget.

3.Nauwelijks ruimte of impuls om duurzaamheid te 
bekostigen. 
• Traditioneel gebudgetteerd.

4.Pilots zijn last minutes ‘interventies’.
• “Om dan toch maar iets met duurzaamheid te doen”. 

5.Pilots om in te spelen op trends/ontwikkelen.
• Iets als in MKI, MVI, etc. 



BTE Groep



• De vraag om innovatieve oplossingen en producten is niet 
eenduidig en varieert per gebeurtenis.

• De tijdspanne tussen de vraag om innovatie en de realisatie 
is niet in balans.

• De scope waarbinnen vernieuwing gewenst of noodzakelijk 
is ontbreekt.

• De innovatie komt op bord van één partij in de keten.
• Een pilot wordt gezien of beleefd als een go/nogo moment 

in een innovatietraject.





• Innovatie/productontwikkeling 
bestaat uit een aantal specifieke 
stappen. 
• pilots hebben daarin een bepaalde 

functie: 
• toets prototype en plan-do-check-act

• Innovatie leidt tot succes als de 
technische (doelen) en commerciële 
haalbaarheid wordt bewaakt en 
onderkend.



• Innovatie is een proces 
• waar meerdere stakeholders taken 

en verantwoordelijkheden hebben

• Meer uniformiteit en stabiliteit in 
de innovatiedoelstelling

• Investeringen moeten de kans 
krijgen om te worden 
terugverdiend.



• Tijdens fase van projecten bepalen, de markt betrekken. 
• Niet over de markt praten, maar met. 
• En wie is die markt eigenlijk? 

• In aanbestedingen moet ruimte komen om te innoveren. 
• X % van het totale budget kunnen besteden aan innovatie. 
• Bijv. aanbesteding opdelen in percelen, om zodoende ruimte te 

nemen. 

• Samenwerken is meer dan vanuit de keten denken. 
• Interne en externe partijen betrokken bij de opgave betrekken. 

• Stap af van laagste prijs
• Maak ruimte voor bijv. laagste MKI



• Gemiddelde finishtijd versnellen:

• Gemiddelde eindtijd: 4u 32min

• 15% Koplopers +20% 
• gem eindtijd 4u 27 min (-5 min)

• Early majority +20% 
• gem eindtijd 4u 19 min (-13 min)

• Late majority +20% 
• gem eindtijd 4u 10 minuten (-22 

minuten)

• 15% Achterblijver +20%
• gem eindtijd 4u 24 min (-8 min)

Waar haal je het meeste rendement uit je energie??



92 organisaties
• 57% buiten G40
• 15% binnen G40

• 12% waterschappen

Classificatie volgens referent:
• 65% peloton
• 14% koploper

• 21% achterblijver 



• Focus op koplopers of peloton?
• Waar haal je de meeste winst?

• Focus op interne organisatie
• Sturing vanuit top én midden
• Inbedden in bestaande organisatie/ 

processen
• Geen wildcards
• Niet buiten je organisatie plaatsen

• Maak vóór pilot een 
opschalingsplan
• Wat als de pilot een succes is?

• Ga een gesprek zoals dit aan!




