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Overzicht Krachtige personen
Tosca Vissers
Op de eerste dag van InfraTech, 20 januari,
wordt de ‘Meest krachtige persoon in de
infrastructuur’ bekendgemaakt. Het publiek
mag stemmen op één van de zes genomineerde krachtige personen.

der meer projectleider van het referentieontwerp Zeesluizen IJmuiden dat de gemeenten Rotterdam en Amsterdam gezamenlijk voor
Rijkswaterstaat hebben gerealiseerd. Zijn uitdaging is om het onmogelijke mogelijk te maken en hierbij maatschappelijke problemen op
te lossen.

Maurice van Rooijen, Movares | Jonge Geesten

Van Rooijen weet mensen te verbinden vanuit
een breed netwerk. Hij is sterk in het opbouwen van relaties en in het activeren en enthousiasmeren van personen. Hij laat individuen samen meer bereiken dan als solist. Recent
voorbeeld is het Tijdelijk Innovatie Team voor
WIJ op InfraTech waarbij het cocreëren en generatiedenken centraal staan. Dit initiatief
zorgt voor een grote impact op de infrasector
omdat hiermee een andere manier van samenwerking wordt benadrukt waarbij het delen
van kennis en kunde noodzakelijk is.

Ingrid de Bondt, gedeputeerde van de
Provincie Zuid-Holland

Dat de infrastructuur voor het vervoer van personen uit meer dan alleen asfalt en klinkers bestaat, bewijst Ingrid de Bondt als Gedeputeerde
Verkeer, Luchtvaart en Grondzaken van de provincie Zuid-Holland. Zij heeft de laatste jaren
een cruciale rol gespeeld in het beter benutten
van waterwegen. Als bestuurlijk trekker van
het OV Bureau Randstad levert De Bondt een
belangrijke bijdrage aan de mobiliteit, leefbaarheid en gebiedsontwikkeling in de Randstad.

Karin Sluis, algemeen directeur Witteveen+Bos

Karin Sluis heeft een hart voor infra en ingenieurswerk. Zij is een van de weinige jonge, vrouwelijke directeuren binnen de infrasector. Ze
heeft kracht en een open uitstraling. Het civieltechnisch ingenieursbureau Witteveen+Bos
groeit onder haar leiding, zelfs in deze huidige,
ingewikkelde markt. Daarnaast is Sluis betrokken bij het prestigieuze project Renovatie Afsluitdijk en is zij de officiële vertegenwoordiger
namens de brancheorganisatie NLingenieurs.

Mozafar Said, projectmanager
Gemeente Rotterdam.

Said is een creatieve doorzetter met een positieve mindset. Hij was runner-up bij de Ingenieur van het Jaar-verkiezing in 2014. Said is on-

Het Rioleringstheater
Tosca Vissers

Riolering is een nieuw thema dat aan InfraTech 2015 is toegevoegd. Vanuit de markt komt namelijk steeds vaker de vraag om
riolering als onderwerp te maken van deze beurs. Voor de rioleringsbranche wordt zelfs een eigen Rioleringstheater ingericht.
Saskia Vernooij, Exhibition Manager Ahoy Rotterdam legt uit dat
riolering als thema prima aansluit bij InfraTech 2015. “Het Rioleringstheater geeft de sector een groter podium om hiermee goed
voor de dag te komen.” In dit theater zijn allerlei organisaties
vertegenwoordigd die werken in de rioleringssector, zoals adviseurs, ontwerpers, aannemers voor aanleg, reiniging en onderhoud van rioleringssystemen. “Deze bedrijven willen graag in
gesprek met opdrachtgevers”, stelt Vernooij. Rioolvervanging en
maatregelen voor beperking van grond- en regenwateroverlast
en voor de verbetering van de waterkwaliteit vergen de komende
tien jaar een investering van circa 10 miljard euro. Een belangrijk
streven van deze sector is om vooral de afvalwaterketen te verduurzamen met terugwinning van grondstoffen, energie en water. Volgens Vernooij zijn innovatieve ontwikkelingen van cruciaal
belang. Aannemers, toeleveranciers, ingenieurs- en adviesbureaus zullen onder andere op InfraTech 2015 aanwezig zijn om de
nieuwste ideeën op dit gebied te tonen. Vernooij: “Naast waterbeleid en waterhuishouding wordt ook aandacht besteed aan
technieken voor afvalwaterbehandeling, ontwateringstechniek,
pompen en gemalen, rioolaanleg, rioolinspectie, sanering en renovatie.” Via het Rioleringstheater krijgt de rioleringssector een
platform om kennis te vergaren en contacten te leggen met beleidsmakers en beslissers in de rioleringssector, zoals waterschappen, provincies en gemeenten. Partijen die al prominent op
InfraTech aanwezig zijn. Hiervoor worden in dit theater een lezingenruimte en demoruimte ingericht. Geoffrey van Gerven, communicatiemanager Van der Velden Rioleringsbeheer vindt het een
goed initiatief: “In het Rioleringstheater kunnen we onze nieuwste ontwikkelingen laten zien, waarmee we onderscheidend zijn
in de markt. Met een opvallende, laagdrempelige beursstand en
een gemotiveerde en gespecialiseerde standcrew is succes gegarandeerd. Er wordt door de organisatie goed geluisterd naar
geluiden uit de sector, met als resultaat: een eigen rioleringsplatform in hal 6!”

Thessa Menssen, CFO Koninklijke BAM
Groep

De heldere en transparante leiderschapsstijl van Menssen leverde haar als
CFO van bouwbedrijf BAM de titel ‘Topvrouw van het Jaar 2013’ op. Zij gelooft
in het geven van support, vertrouwen
en ruimte aan mensen om gezamenlijk
de beste resultaten en successen te boeken. Zij
is een voorbeeld voor jonge mensen, met name
vrouwen, in een complexe branche.

Roel van Vossen, commercieel directeur
van Euroconstruct/De Nieuwbouw

Van Vossen werkt als commercieel directeur merkbaar met veel passie in de
bouw- en infrasector. Zijn enthousiasme
en positieve energie werken aanstekelijk. Commercieel talent combineert Van
Vossen met een open persoonlijkheid,
een luisterend oor en een verbindend vermogen. Van Vossen is voorzitter van De Nieuwbouw en initiatiefnemer van de Generatiewijzer. Hiermee toont hij zich verantwoordelijk
voor een nieuwe, jonge generatie in de bouw.

‘WIJ’-aanpak vernieuwend
voor de bouw
Tosca Vissers
Jonge Geesten, een label voor co-creatie dat
verschillende generaties en expertisen met
elkaar verbindt en ze laat samenwerken op
organisatievraagstukken, heeft voor InfraTech 2015 een tijdelijk innovatieteam
samengesteld om het ‘WIJ-concept’ onder
de aandacht te brengen.
Het ‘WIJ’-concept is bedoeld om complexe veranderingen in bouwsector in goede banen te
leiden. “Dat lukt alleen als je individuen vanuit
hun eigen creativiteit en ervaring gezamenlijk
goede ideeën laat bedenken”, zegt Maurice
van Rooijen, oprichter van Jonge Geesten. “De
bedoeling is dat vanuit deze cocreatie nieuwe
en relevante ideeën en een palet van kansrijke
initiatieven ontstaat. Prima uitvoerbare concepten waarmee de bouw- en infrasector weer
uit de voeten kunnen.” ‘WIJ’ wordt mogelijk
gemaakt door Rijkswaterstaat, het Opdrachtgeversforum in de Bouw en gemeente Rotterdam. Dit initiatief sluit naadloos aan op het
Krachtig Vooruit-thema van InfraTech 2015, omdat er veel kracht zit in de ‘WIJ’-gedachte. Het
Tijdelijk Innovatie Team bestaat uit achttien
verschillende individuen van uiteenlopende
leeftijden,
achtergrond, sekse en werkervaring. Van Rooijen
legt uit dat dit team tijdens ‘WIJ’-sessies op
InfraTech het ‘WIJ’-gevoel gaan promoten,
uitwerken en begeleiden. Het Team laat zien
hoe via de pijlers van
de Theory U complexe
veranderingen worden
doorlopen en wensen
bijdragen aan het realiseren van een nieuwe
werkelijkheid.
Van
Rooijen: “‘WIJ’ is niet

alleen de boodschap die het team wil meegeven, ‘WIJ’ doet het ook. “‘WIJ’ trekt op het
neutrale terrein van InfraTech verschillende
mensen aan, zoals opdrachtgevers, publieke en
private opdrachtnemers en kennisinstellingen
die uit eigen beweging een co-creatie starten
over aansprekende nieuwe concepten. ‘WIJ’
zegt veel meer dan ‘samen doen’; het houdt
ook in dat het concept gezamenlijk wordt ontwikkeld naar werkbare prototypen.” Op InfraTech organiseert Jonge Geesten een speciaal
‘WIJ’-programma waarin elk dag andere sprekers vanuit hun eigen vakgebied hun ideeën
belichten over het ‘WIJ’-werken. In dit programma wordt onder meer bekeken hoe onderwijsinstellingen kunnen bijdragen aan een
‘WIJ’-omgeving. Door bijvoorbeeld mbo- en
hbo-studenten tijdens de opleiding te leren cocreëren. Vanaf de eerste dag van InfraTech
wordt bij ‘WIJ” gestart met de populaire game
Minecraft, waarin jongeren een virtuele wereld
bouwen. Op vrijdag, de laatste dag van het
‘WIJ’-programma, is deze flink uitgebouwde
wereld via een 3D-bril op een beeldscherm te
volgen.

