Elkaar ontmoeten

Als je onderweg bent in Nederland, kruis je water, wegen én vaarwegen. Dit netwerk ervaart de gebruiker
als één geheel, maar erachter schuilt een web van honderden beheerders. Water- en (vaarweg)beheerders
van Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, gemeenten, haven- en drinkwaterbedrijven hebben vaak te
maken met dezelfde vraagstukken en uitdagingen. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en de grote vervangings- en renovatieopgave. Deze vraagstukken zijn veelal netwerkoverstijgend en
dus alleen op te lossen door samen te werken. Daarnaast is het veel efficiënter als we niet allemaal zelf het
wiel uitvinden, maar gebruikmaken van elkaars expertise. Daar is Platform WOW voor.
WOW staat voor Weg ontmoet Weg en Water ontmoet Water.
WOW zorgt ervoor dat collega’s uit verschillende organisaties
elkaar ontmoeten en van elkaar leren. WOW doet dit onder
andere door bijeenkomsten te organiseren, zowel offline
als online.

Elkaar live ontmoeten

Breder kijken dan je eigen opgave en hier samen aan werken,
dat is wat WOW stimuleert. Dit doen we door middel van
impactvolle bijeenkomsten over thema’s die zowel regionale als
de landelijke opgaven raken. WOW organiseert samen met het
netwerk symposia, werksessies en kennisdagen die activeren
en inspireren. Heb je zelf een idee, vraagstuk of opgave waar
je graag een bijeenkomst aan zou wijden met collega’s uit het
werkveld? Klop dan aan bij WOW. We kijken samen met jou
welke opzet het beste past bij het doel dat je voor ogen hebt.
Daarnaast helpen we je bij het bereiken van de juiste doelgroep
en het voorbereiden van de sprekers en werkvormen. Ook
organisatorische aspecten als de registratie van deelnemers en
het vinden van een passende locatie faciliteren wij. Zo helpen
wij jou je opgave een stap verder te brengen. Samen met het
netwerk.

Elkaar online ontmoeten

Met een onlinebijeenkomst kun je op een laagdrempelige manier een groot publiek bereiken. Soms past dat gewoon beter.
Denk hierbij aan een WOW-webinar: een onlinepresentatie
van 30 tot 60 minuten, die deelnemers vanaf elke computer
met een internetverbinding kunnen volgen en waarbij men live
vragen kan stellen aan de sprekers. WOW stelt hiervoor zowel
een studio als de technische tooling beschikbaar. Het webinar
wordt na afloop ondertiteld en online beschikbaar gesteld; zo
is het makkelijk te delen met je collega’s of netwerk. Vraagt
jouw verhaal meer interactie? Dan kan dat. We kijken welke
vorm en begeleiding zowel vooraf als tijdens de sessie nodig
is, om jouw boodschap of verhaal over te brengen en de deelnemers te activeren. En na de onlinebijeenkomst verzorgen
we de communicatie, zodat deelnemers op de hoogte blijven.

Aan het webinar Innovatiegericht inkopen namen 260
mensen deel en werden live 21 vragen beantwoord.
Jaarlijks biedt WOW meer dan 50 bijeenkomsten (on- en
offline). Hiermee bereiken we ruim 4.000 collega’s.
Aan Water in de circulaire economie deden meer dan
700 collega’s mee. We organiseerden deze reeks samen
met KNW Waternetwerk, Aqua Minerals, Energie- en
Grondstoffenfabriek, KWR en STOWA.
De open collegereeks Smart Mobility werd wegens
succes verlengd en trok meer dan 200 wegbeheerders.
We organiseerden twee webinars samen met collega’s
in China over duurzaam asfalt. Daarmee bereikten we
150 wegbeheerders in binnen- en buitenland.
De landelijke WOW-dag in 2019 trok ruim 500 bezoekers.
WOW organiseerde 13 zomerscholen waarbij collega’s
in een persoonlijke setting projecten op locatie kunnen
bezoeken.

SlimCirculaire proeftuinen

WOW en BouwCirculair trokken samen op in de SlimCirculaire proeftuinen. Onlinebijeenkomsten waarmee kennis en
ervaringen werden gedeeld over innovatieve samenwerkingen
tussen opdrachtgevers en -nemers. Tijdens deze bijeenkomsten deelden opdrachtgevers en opdrachtnemers hun kennis
en ervaring over innovatieve samenwerkingen.
Met ‘SlimCirculair’ kunnen wegbeheerders en uitvoerders
over grenzen van organisaties heen kijken en zo bijdragen aan
de gezamenlijke opgave van CO2-reductie en circulariteit.

Landelijke WOW-dag

Iedere twee jaar organiseren we de landelijke WOW-dag. Een
uniek congres waarbij de thema’s weg en water samenkomen
en experts uit het veld hun visie geven op de actuele ontwikkelingen in onze sector. Collega’s uit verschillende expertisegebieden komen samen in workshops en praten in een
informele setting met elkaar bij. Op deze dag wordt ook de
felbegeerde WOW-prijs voor beste samenwerking uitgereikt.

Webinar Uitwisseling met China
over asfalt

Webinar Innovatiegericht inkopen samen
met de markt

WOW organiseerde samen met Rijkswaterstaat en PIANOo
een webinar over inkopen, specifiek gericht op het ontwikkelen en toepassen van innovaties. Want hoe koop je een dienst
of product in dat nog niet bestaat? Niet alleen een uitdaging
voor de inkoper, maar voor de hele organisatie. In dit webinar
werd uitgelegd waar je in het inkoopproces tegenaan loopt,
wie je moet betrekken, welke punten spannend of nieuw zijn
en hoe je daar het beste mee omgaat.

Zomerschool Rijnlandroute

Medewerkers uit 19 verschillende organisaties namen deel
aan de summer school Rijnlandroute. De Rijnlandroute is
een groot project waarbij een nieuwe wegverbinding en een
boortunnel worden aangelegd. De deelnemers kregen een
inkijkje in de samenwerking tussen provincie Zuid-Holland en
Rijkswaterstaat. De rondleiding op de bouwplaats, een blik op
de boortunnel zelf en vooral de verhalen van de betrokkenen
lieten zien hoe zo’n samenwerking mooie kwaliteiten van de
verschillende partijen naar boven haalt.

Meerdere keren organiseerde WOW met Rijkswaterstaat een
kennisuitwisseling met wegbeheerders uit China. Eerst deelde
Rijkswaterstaat haar kennis over Zeer Open Emulsie Asfalt
Beton. Een jaar later deelden de Chinese collega’s kennis over
het gebruik van toevoegingen voor de productie van asfalt
onder lage temperaturen. Met de internationale kennis over
asfaltmengels en asfaltproductie, zijn de webinars interessant
voor asfaltproducenten, aannemers en opdrachtgevers in
binnen en buitenland.

Idee voor een bijeenkomst?

‘Het webinar gaf mij een brede blik
op het totaalconcept van circulaire
economie. Dus bijvoorbeeld wat kost
het allemaal aan grondstoffen om
sommige fabrieken te bouwen?’

‘Deze reeks gaf mij meer handelingsperspectief als het gaat om de
verbetering van onze infrastructuur
voor slimme voertuigen.’

Deelnemer interactief webinar Water in de
circulaire economie

Heb jij kennis over een werkwijze, project of best practices
waar andere beheerders hun voordeel mee kunnen doen? Ben
je benieuwd naar de kijk van andere beheerders op een vraagstuk waar jij mee worstelt? Platform WOW helpt je met alles
wat bij het opzetten van online- en offlinebijeenkomsten komt
kijken. Neem contact met ons op via info@platformwow.nl en
wij helpen je op weg.

Deelnemer Open Colleges Smart Mobility

