
Markermeerdijken: “ Op weg naar de mooiste dijk”   

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

Beantwoording aanvullende vragen van het HHNK aan de  
Taskforce Deltatechnologie 
10 september 2014 



Aanvullende vragen aan TFDT 

• Wat is het verdienmodel van de Alliantie? 
• Wat zijn de inzichten m.b.t. de rol van MKB? 



Uitgangspunten verdienmodel 
1. Voor het verdienmodel is een goede invulling van de Alliantiebeginselen de basis, 

welke genoemd zijn in de inkoopstrategie d.d. 15 augustus 2014. Deze zijn:  
• Beste voor het project: beste prestatie op projectdoelen 
• Transparant: “Transparantie is sleutel voor succes” 
• Open boek: geen verborgen winsten 
• Consensus met het uitoefenen van de publieke taken 
• Geen verrassingen 
• Winst voor één en verlies voor de ander is niet acceptabel 
• We lossen alles samen op!: “No blame” 
• Blijf positief en “Have fun!” 

2. Het vertrouwen en de chemie tussen de mensen in de projectteams is de basis voor 
succes. 

3. Een goede raming gebaseerd op het voorlopig projectplan (VOPP) van 3 juli 2014. 
Het plafondbedrag/alliantiebedrag wordt in de eerste fase (na de gunning) 
gezamenlijk vastgesteld’. 

4. Nog niet toegepaste oplossingen welke gebaseerd zijn op veronderstellingen van de 
mogelijke uitkomsten van lopende onderzoeken met als voorbeeld Dijken op Veen 
zijn niet opgenomen in de raming van het Plafondbedrag. 

5. Gelijkheidsbeginsel binnen de alliantie (incl. de verdeling van de winst/verlies)  
is de basis  

 

 



Verdienmodel Alliantie 
1. Het strikt toepassen van Alliantiebeginselen is, te sturen op gedeelde belangen als 

uitgangspunt, met prikkels op het voorkomen van geschillen. 
2. Het in beeld brengen van de risico’s en het beheersen, door het monitoren. Er is 

een gedeeld belang! 
3. Het integraal benaderen van het ontwerp en uitvoering, waarbij draagvlak voor 

de oplossingen voor de omgeving, bewoners en lokale overheden belangrijk zijn. 
4. Het beperken van faalkansen door het als Kern Prestatie Indicator te benoemen. 

Het dient wel gekoppeld te zijn aan het onderhoud. 
5.  In het ontwerp: door optimalisaties en innovatieve oplossingen van de z.g. 

Oeverdijk en Dijken op Veen Het mogelijk toepassen van niet bewezen technieken  
door de bundeling van kennis en kunde. Waar mogelijk ook de innovatiekracht 
van het MKB te benutten. 

6. Sturen op het beschikbare budget: optimalisaties in de uitvoering, door innovatie 
in techniek, inzet materieel. 

7. Een wijze van uitvoering welke kan rekenen op draagvlak van de omgeving , 
voorkomen van hinder en de wijze van oplossing van het veiligheidsprobleem . 
Een goed omgevingsmanagement is hierbij het uitgangspunt. 



Principe idee invulling Alliantieprincipes volgens 
Waardse Alliantie 

onvoorzien 

Plafondbedrag  

Risico’s 

Organisatie 

Organisatie 

Ontwerp 

Risico’s 

“Werk” 

Besparing  

Risicopot  

Organisatiebudget  

Ontwerp 

“Werk” 

O
pd

ra
ch

tg
ev

er
  

U
itv

oe
re

nd
e 

pa
rt

ij 
 

Alliantie 

Winst 



Principe idee invulling Alliantieprincipes bij 
Waaardse Alliantie 
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Rol MKB 

Met inachtneming van het aanbestedingsrecht, hecht het HHNK er veel waarde aan 
dat MKB partijen betrokken kunnen zijn bij het project. 
De inkoopstrategie is er op gericht dat het MKB betrokken kan worden bij deze 
aanbesteding, zowel in de ruimte die geboden wordt aan de MKB bedrijven om 
direct (in verband) in te schrijven als in de beoordelingscriteria.  
 
• Het MKB  kan meedoen in de aanbesteding als combinant in een consortium 

danwel als onderaannemer. 
• In de ontwikkelfase kan het MKB een rol spelen t.a.v. het ontwikkelen van 

innovaties (door mee te doen in een consortium) 
  
TFDT onderschrijft deze aanpak.  
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