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• Visie van TFDT op HWBP

1. Vroegtijdige marktbenadering

2. Proces en Kwaliteit

3. Kennisontwikkeling en borging

• Samenvatting advies TFDT voor pilots/POV’s en generiek
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Vraagstelling

• Aanleiding is snellere, betere en goedkopere projecten als

ook de gehele programma door technische- en proces

innovaties en kennisontwikkeling en -deling.

• Opdrachtgever heeft hiertoe een kennis– en innovatie-

strategie opgesteld (d.d. 4 december 2012).

Op welke wijze kunnen de kennisinstellingen betrokken

worden bij het HWBP programma om tot een optimaal

resultaat kan komen?

Deze presentatie is een voorstel van de TFDT en dient om tot

een gedragen gezamenlijke aanpak te komen.

Dit advies focust op een optimale en duidelijke rolverdeling

van de partijen vanuit de gouden driehoek en de rol van ENW

inzake de veiligheid
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Mission Statement TFDT

De TFDT zorgt voor toegang tot de kennis en expertise van het bedrijfsleven
met de focus op projecten. De TFDT wil met haar inzet een bijdrage leveren
aan het vertrouwen tussen opdrachtgever(s) en het bedrijfsleven. De TFDT
levert een bijdrage aan het beperken van de maatschappelijke kosten, door in
te zetten op een kosteneffectief aanbestedingstraject (kwaliteit is leidend),
beperking van overhead, waardecreatie en ruimte voor innovatie. Dit doet zij
door in te zetten op een vroegtijdige marktbenadering waarbij de markt ruimte
krijgt tot maximale doelrealisatie. De voorwaarde voor succes is een goede
functionele uitvraag en expertise bij zowel opdrachtgever en opdrachtnemer.

Focus op concrete projecten is essentieel om de noodzakelijke veranderingen
(sneller, beter en goedkoper) voor het HWBP te bewerkstellingen. De TFDT
zal in samenspel met het waterschap en het programmabureau per project en
per PoV een advies opstellen. Daarbij is met name in de PoV’s een duidelijke
rol voor de kennisinstellingen en ENW van belang is voor het stimuleren,
evalueren en borgen van innovatieve trajecten.
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Belang van innovatie voor doelrealisatie
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Het programma (n)HWBP

• Opgave 731 km primaire waterkering en 238 kunstwerken

• Start eerste verkenningen 2014

• Sneller, beter en goedkoper!

Om de opgave te kunnen bereiken moet de oude werkwijze

op de schop. Daar is moed en vertrouwen voor nodig bij het

Rijk, de waterschappen, de kennisinstellingen en het

bedrijfsleven. Het gaat hierbij om de wil om kennis te

bundelen, het openstaan voor ideeën van anderen en samen

te werken.
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Visie TFDT

Met een efficiëntere verkenningsfase valt maximale doelrealisatie bij

projecten, tijdswinst en lagere kosten te behalen, maar ook ruimte

voor innovatie.

Een aantal waterschappen wil tijdens de voorgestelde

verkenningsfase naar de markt, wat aansluit bij de ambitie van de

TFDT.

De verkenningsfase is onder te verdelen in 3 fasen

A. Het basispakket

B. Creatieve sessie

C. Aanbesteding

In het schema op de volgende sheet zijn de rollen van alle spelers per fase
aangegeven.

1. Vroegtijdige  marktbenadering
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Kennis 
instellingen

Programma 
directie HWBP

Taskforce
∆technologie

Project

Inzet van het gouden driehoek in Kansenscan/ 
Creatieve sessie

1010

• De beheerder is verantwoordelijk voor een duidelijke proces

beschrijving met goede risicoverdeling (voor innovaties)

• In verkenningsfase inbrengen 2 noodzakelijke onderdelen: 

1. ‘basispakket’ en 

2. ‘kansenscan/ creatieve sessie’

• Instellen begeleidingsgroep voor

a) initiëren kansenscan in verkenningen

b) monitoren en coachen follow-up in projecten

c) Zo nodig betrekken kennis instellingen en ENW 

d) adviseren op programmaniveau

• Kwaliteitsborging van de innovatieve componenten conform 

protocol  (in algemene zin al geregeld in handreiking) met hierin 

een rol voor ENW, kennis instellingen en bedrijfsleven

2. Efficiënt proces en kwaliteit
Visie TFDT
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Basispakket bij projecten

De TFDT adviseert om een gedegen basispakket op te stellen

met voldoende informatie om op verantwoorde wijze te

kunnen aanbesteden (OG) en aanbieden (ON).

Dit pakket wordt samengesteld door het waterschap in

samenwerking met het eigen adviesbureau o.b.v. een goede

uitvraag (evt. met EMVI). Voor de innovatieve trajecten kan de

kennis ambassadeur ook in deze fase geconsulteerd worden.

Dit geldt ook voor de POV’s.

2. Efficiënt proces en kwaliteit
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Observatie taskforce : 

Bij innovaties of niet-beproefde ontwikkelingen leunen de beheerders op 

dit moment erg op leidraden en voorschriften. Daardoor ontstaat de 

indruk dat men de verantwoordelijkheid voor de assets niet zelf wil 

borgen. Tevens spreken het bedrijfsleven en kennisinstellingen niet met 

elkaar bij het vaststellen van de richtlijnen etc. Dit kán en moét beter. 

Het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) is het platform voor 

deskundigen op het gebied van waterveiligheid. Daarbij kan ENW 

kennisvragen bij I&M agenderen om Nederland ook op langere termijn 

veilig te houden. De STOWA zet zich op kennisontwikkeling voor de 

(regionale) waterbeheerders. Met  haar betrokkenheid in  bv. stichting 

IJkdijk vervullen ze belangrijke rol in de kennisopbouw. 

STOWA  schakelt zowel de markt in als Deltares. 

3. Kennisontwikkeling en borging
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3. Kennisontwikkeling en borging

Advies TFDT voor de gewenste situatie:

Naar aanleiding van de observatie over de rol van het ENW is TFDT van mening
dat de verantwoordelijkheid voor de toepassing van de innovatie/ nieuwe kennis
gevoeld en genomen moet worden bij de beheerders zelf. Er moet ook ruimte
worden geboden voor innovaties. Indien een opdrachtnemer zelf innovatie
ontwikkelt, zal hij deze ook borgen.

Daarnaast adviseert TFDT dat de beheerder zelf de opdrachtgeversrol moet
vervullen en de juiste vragen stelt. Hij zoekt coachende ondersteuning bij de ENW 
(of STOWA)/ kennisinstellingen voor de innovatieve trajecten; of het gaat om de 
pilot projecten of afwijkende/ innovatieve trajecten in de reguliere projecten.

TFDT adviseert behoud van de huidige functie van ENW en STOWA voor primaire 

resp. secundaire waterkeringen met nadrukkelijke inbreng vanuit het bedrijfsleven. 
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3. Kennisontwikkeling en borging
Het ENW blijft in z'n huidige vorm bestaan met een aanpassing dat het ENW 

naast inzet als toetser/kwaliteitsborger ook al tijdens project rol krijgt in 

borging van de leercurve/verbeter proces. Met deze nieuwe werkwijze willen 

we in geval van de innovaties werken aan:  

a) uniforme werkwijze en snelle implementatie

b) toetsbaarheid

c) praktische vertaling.

Hoe werkt het? (zie ook de schema):

- De beheerder/programma (bv HWBP) doet een verzoek bij de ENW coördinator voor 
een vraag of verzoek voor ondersteuning (coach)

- Het ENW wijst een coach aan die een aantal keer bij een specifiek project/ innovatie 
betrokken wordt

- Het project/de aansturing daarvan is verantwoordelijk voor de inzet van een 
onafhankelijke ENW coach

- Dit leidt tot een "gedragen" invulling van innovatie, waarbij de einduitkomst formeel 
ook kwaliteitsstempel heeft en is goedgekeurd door het ENW.  Opgedane kennis 
wordt hiermee ook verder geborgd. 
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Vertegenwoordiging ENW in projecten

3. Kennisontwikkeling en borging

Project
Coördinator

ENW

Coördinator 

ENW

Kerngroep ENW

Werkgroep 

rivieren ENW

Werkgroep 
techniek ENW

Werkgroep kust 

ENW

Werkgroep 

veiligheid ENW

Specialistenpool 

bedrijven

ENW HWBP / Beheerder

Project

Rapport / product

ENW coach

Vraag voor advies

Vraag voor ondersteuning

Cyclisch 

ontwerpproces

Ondersteuning                          

Advies / 
toets

Kennis disseminatie / leercurve                          
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Op het gebied van waterveilighied, gerelateert aan de behoefte van de 
HWBP programma is de continuïteit van opgebouwd kennis in dienst van 
verdere ontwikkeling en efficiënte inzet cruciaal. 
Hierbij gaat het om inbedding van kennis die opgebouwd is binnen het 
project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK) en projecten Flood Control 2015 
en projecten uitgevoerd onder de noemer van de stichting IIkdijk
(tegenwoordig FC IJkdijk)

3. Kennisontwikkeling en borging
Visie TFDT
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VNK
Project VNK  onderzoekt met een innovatieve methode (probabilistisch 
toetsen) het risico op overstromingen in Nederland en de gevolgen daarvan.  
Zo kan de overheid gerichter maatregelen treffen. Dit kan betekenen dat  na 
de beoordeling met de nieuwe methode projecten niet, gedeeltelijk of later 
worden uitgevoerd. In 2014 volgt Deltabeslissing. N.a.w. nieuwe normering en 
(semi-)probabilistische benadering. Project VNK inclusief bemensing stopt  
medio 2014. 

De prioritering van de (n)HWBP projecten gebeurt o.a. door toepassing van 
de VNK methode.  Voor de borging van de continuïteit  van de bij RWS, 
bedrijfsleven en kennisinstellingen opgebouwde kennis en capaciteit  denkt 
TFDT graag mee hoe dit wordt ingevuld. 

3. Kennisontwikkeling en borging
Visie TFDT
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FC IJkdijk
Stichting IJkdijk is een partij op het gebied van dijkmonitoring voor inspectie en toetsing met 
behulp van sensorsystemen. Het slim toepassen van de monitoringfilosofie leidt tot significante 
kostenbesparingen en uitgestelde investeringen voor waterbeheerders. Het Dijk Data Service 
Centrum  (DDSC) is een platform voor de opslag van meetdata in en rond dijken en 
waterkeringen die in opdracht van stichting IJkdijk is opgebouwd. FC IJkdijk presenteert zich 
als hét platform voor de ontwikkeling van kennis, technologie, methoden en modellen voor 
waterveiligheid. Hierbij stelt het platform zich bij kennisopbouw  en projectondersteuning  
faciliterend op. De markt is goed in staat om innovaties / innovatieve contracten goed en 
efficiënt in te vullen. (pilot VZG met WSRL,  RVR Nederrijn, Maasvlakte II , SLA, Grensmaas 
etc. )
TFDT adviseert  om de opgebouwde kennis op efficiënte manier te borgen en  verwachtte 
tijdrovendheid en mogelijke stroperigheid  van de projecten die via de stichting zouden moeten 
lopen te vermijden de beheerder (OG) duidelijke rol te geven in de inschakeling van STOWA/ 
kennisinstelllingen.  Dit geldt ook voor DDSC, waar door STOWA coördinatie ingevuld kan 
worden maar ook daar voor de vulling van de database alle mogelijke (ook nieuwe) 
marktpartijen toegelaten kunnen worden  in de samenwerking met Kennisinstellingen en ENW.

Visie TFDT

3. Kennisontwikkeling en borging
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