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Markermeerdijken: “ Op weg naar de mooiste dijk”  

“In het midden van de moeilijkheid ligt de kans“ 
Albert Einstein

Masterclass Dijkontwerp 27-06-2018 Jelke Jan de With
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Doel Taskforce

Waarom

De TFDT ontsluit kennis en expertise van het bedrijfsleven, overheid (OG) en 

kennisinstellingen, met de focus op projecten. Met onze inzet leveren wij een bijdrage 

aan het vertrouwen tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven, zodat er meer 

werkplezier is. Op deze manier ontstaat maximale waarde creatie en worden 

maatschappelijke kosten beperkt. 

We dragen bij aan een gezonde en kwalitatief sterke markt. En dat de boeggolf van 

HWBP projecten niet vooruitgeschoven wordt.

Wat 

Preconcurrentiële advisering van opdrachtgevers en eigen achterban door een onafhankelijk team. 

Hoe

o Projectadviezen geven in verbinding / samenspel met overheid (project èn inkoopkolom)

o Verandering op gang brengen in houding en gedrag en verbreding inzichten

o We opereren als netwerk: inzetten van experts uit de markt voor de adviezen van de TFDT

o Wegen zoeken voor toepassen innovaties (technisch, proces, aanbestedingsvorm, contracten)

Verbinden
Vertrouwen
Vakmanschap
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“Taskforce Deltatechnologie - Werken in de Gouden Driehoek”
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Ontwerpinstrumentarium
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Ontwerpinstrumentarium vs Beoordeling

Bron: www.aaenmaas.nl

Hydraulische 

randvoorwaarden 

beoordeling 
Opdrachtgever: DGWB
(was DGRW)

Uitwerking: 
ministerieel besluit

Waterwet 2017
Normering overstromingskans per dijktraject

Besluit raad van State – wettelijke verankering per 1-1-2017

Wettelijk beoordelings-

instrumenatrium WBI 2017 
Opdrachtgever: DGWB
(was DGRW)

Uitwerking: 
ministerieel besluit

HR ontwerpen 
Opdrachtgever: projecten 

(Waterschappen)

Uitwerking: markt &

Ontwerpinstrumenatrium

OI 2014 v4 →2018
Opdrachtgever: DGWB
(was DGRW)

Uitwerking: &markt  



7

Rol van de waterschappen en centrale overheid

• De waterschappen en het Rijk trekken in het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma samen op. Doel van deze 

verregaande alliantie is om de uitvoeringskracht en kennis te bundelen 

waardoor de doelmatigheid wordt vergroot.

• Waterschappen maken de ingrijpende veranderingen door  waar ze ook 

met centrale overheid moeten samenwerken op een andere niveau. De 

transitie vergt nieuwe professionele opdrachtgeverschap in faciliterende 

rol. 

Wie is verantwoordelijk voor het halen van de doelstellingen?
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Kennisleemtes in beeld

Lange Termijn Kennisbasis Waterkeringen voornamelijk Kennisinstelingen

Beoordelen

Wettelijk
Beoordelings-

instrumentarium
(WBI) 

Ontwerpen

Ontwerp
Instrumentarium

Beheer & 
Onderhoud

Zorgplicht

Normering Scope bepalingHydraulische
randvoorwaarden

Toegepaste Kennisbasis Waterkeringen van samenwerkingsverband
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Doelen Kennisalliantie Ontwerpinstrumentarium

• Kennisontwikkeling en vaststellen kennisbehoefte t.b.v. OI (en toekomst).

• Versnelling ontwikkeling, gebruiken, verbetering, optimalisering OI.

• Versnelling gebruik en implementatie OI in projecten.

• Juiste informatie op het juiste moment in lopende projecten.

• Best practices projecten uitwisselen.

• Juist omdat OI geen “kookboek” wordt en dwingt tot keuzes.

• Gezamenlijk doen, projectoverstijgend leren.

• Procesinnovatie.
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OI Continu verbeteren – loop moet gesloten zijn
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Aandachtspunten vervolg Ontwerpinstrumentarium

• Maak gebruik van ervaring in projecten.

• Deel kennis en opgedane ervaringen.

• Er is een huidige cv lijst beschikbaar met specialisten.

• Richt een klankbordgroep op.

• Stel een gezamenlijk platform op.

• Er is draagvlak in de markt om dit gezamenlijk met kennisinstellingen in de Gouden 

Driehoek te doen.

• Er is regie vanuit overheid gewenst om kennis te ontsluiten en mogelijk te maken.

• Denk vanuit projecten!




