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Notitie 
 
Titel:  Kennisplatform 
T.a.v. : de Stuurgroep 
Auteur:  M.J.M. van der Knaap (procesbegeleider PSIBouw) 
Status: Concept v2, voorstel stuurgroep 
Datum:  26-03-2008 

 
 

Doel/missie/ambitie: 
- Het kennisplatvorm Duurzame Staalconstructies werkt aan  
- Het borgen en uitdragen van kennis en ervaring in het kennisdomein 

‘duurzame staalconstructies’ in Nederland.  
- Het kennisdomein bestaat uit zowel kennis van technische specificaties - in 

de breedste zin van het woord - als wel functionele specificaties tav 
staalconstructies en staalconservering. 

 
Taken: 

- Het monitoren van indicatoren die de status weergeven van duurzame 
staalconstructies 

o In kwalitatieve zin 
o In de zin van optimale marktverhoudingen (concurrentiebelangen) 

- documenteren en beheren van bestaande kennis: 
o Operationeel beheer website  
o Documentbeheer 

- Operationele ondersteuning bij pilotprojecten 
o Begeleiden bestaande projectteams van opdrachtgevers 
o Evalueren van lopende en pilotprojecten 

- Kennisverspreiding; publiceren van bevindingen, trainingen 
- Kennisontwikkeling; beheren onderzoeksagenda 
- Bewaken internationale aansluiting 

 
 
Organisatie: 

- Kennisplatform; afgevaardigden van alle brancheverenigingen op 
stuurgroepniveau 

- Ondersteunend apparaat;  
o Projectleiding + secretariaat 
o Deskundige werkgroep 

- Externen die in opdracht van het kennisplatform werkzaamheden uitvoeren. 
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Financiering: 

- Menscapaciteit in stuurgroep en werkgroep gebeurt voor rekening van 
ieders eigen (branchevereniging) Aanname: Werkzaamheden WG-lid en 
SG-lid overeenkomstig huidige werkzaamheden.  

- Geschatte capaciteitsbehoefte  
o afvaardiging stuurgroep 1 persoon, 4 bijeenkomsten per jaar, inclusief 

voorbereiding, communicatie achterban en overigeactiviteiten: 60 uur/ 
jaar 

o afvaardiging werkgroep 1 persoon, maandelijkse bijeenkomst, 
huiswerk en ad-hoc communicatie:  160 uur per jaar 

- Het secretariaat zal bestaan uit ondersteuning van 1 dag per week. De 
kosten van het secretariaat (schatting € 20.000,-) zal gelijkelijk worden 
verdeeld over alle deelnemende brancheverenigingen. Eenzelfde verdeling 
van kosten geldt voor andere functies binnen het ondersteunend apparaat. 

- Voor specifieke onderdelen externe bronnen, zoals EU-subsidies 
 
Start: 

- Na afloop PSIBouw project (1 november 2008) 
- Ondertekening ‘akte van commitment’ door deelnemers uit de keten. 
- Uitwerking plannen volgt onder regie van Kennisplatform 

 
 

Vraag aan de stuurgroep 
Kan de stuurgroep akkoord gaan met de oprichting van een kennisplatvorm 
duurzame staalconstructies zoals boven beschreven? 
Onder een akkoord wordt verstaan dat de SG-leden het nut er van inzien en hun 
achterban hierover informeren en definitief mandaat regelen voor 1 november 
2008. 
 
Indien er behoefte is kan een bijeenkomst worden georganiseerd met de 
mandaatverantwoordelijken. Na een akkoord van de stuurgroep op hoofdlijnen wordt een 

voorstel verder uitgewerkt tot een definitief plan.  
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