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Voorwoord
Voor u ligt het jaarplan 2017 van de TFDT.
2015 was het jaar waarin de Samenwerkingsovereenkomst Topsector Water in een feestelijke bijeenkomst is
ondertekend. 2016 stond in het teken van concretiseren van doelen, continueren van het advieswerk en bekendheid
geven aan de ambitie van de TFDT. Op het laatste Deltacongres hebben we vol trots de website van de TFDT
getoond. 2017 wordt het jaar van doorpakken en oogsten.
In de Samenwerkingsovereenkomst is de gezamenlijke ambitie vastgelegd. De woorden, die door alle partijen van
de gouden driehoek worden genoemd, zijn: “het nieuwe deltawerken”, “verbinden, vertrouwen, vakmanschap” en
“co-creatie”. Deze manier van werken zal leiden tot projecten die sneller, beter en goedkoper zijn.

De noodzaak tot vernieuwing is aangegeven in de Marktvisies. Dit biedt een raamwerk voor vernieuwing. Het doen
vraagt een cultuuromslag, waarin het vakmanschap en het delen van kennis belangrijk is.
De kracht van de TFDT is de focus op projecten en dat we werken als een team, de noodzakelijke veranderingen
mogelijk maken en leren van de goede en minder goede voorbeelden.
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Wat voor ons staat is hoe we komend jaar gaan doorpakken en oogsten. Tijd is hierin een belangrijke factor, het
lezen, verdiepen en naar elkaar luisteren is een must. Als team hebben we vertrouwen, durf en vastberadenheid
om ons doel te bereiken met uiteindelijk voor alle partijen een gezond verdienmodel.
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Nicole Geurts van Kessel
Hans Pohlmann
Hans Stammes
Martien Berk
Gerben de Jong
Expertteam
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Astrid Kampinga
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opdracht

Doel Taskforce

Verbinden
Vertrouwen
Vakmanschap

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.

Hoe
o
o
o
o
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Projectadviezen geven in verbinding / samenspel met overheid (project èn inkoopkolom)
Verandering op gang brengen in houding en gedrag en verbreding inzichten
We opereren als netwerk: inzetten van experts uit de markt voor de adviezen van de TFDT
Wegen zoeken voor toepassen innovaties (technisch, proces, aanbestedingsvorm, contracten)
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Wat
Advisering van opdrachtgevers en eigen achterban door een onafhankelijk team samengesteld uit medewerkers, die
de verschillende marktpartijen vertegenwoordigen en die de energie en drive hebben om zich als ambassadeur in te
zetten vanuit het gezamenlijke branchebelang.

Doelen

Verbinden Vertrouwen Vakmanschap

Tempo houden
Optimale samenwerking tussen OG en ON
Sturen op kwaliteit
Gezonde markt
Betere kennisdeling en samenwerking

Werkplezier
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Ruimte voor innovatieve oplossingen
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Onderwerp

Bereikt

Sturing

Overheid neemt deel in stuurgroep TFDT
Beschikbaarheid betrokken experts toegenomen

Kennisdeling

Ontwerp Instrumentarium
 OI samenwerking in de gouden driehoek
 Plan van aanpak: Visie op scopeverbreding OI
 Zakelijk kader samenwerking
Pilot keileem
Lancering Website TFDT

POV

Macrostabiliteit

Voorbeeldprojecten

Rijkswaterstaat:
HHNK
WS Rivierenland:

Markerwadden
Markermeerdijken
Gorinchem-Waardenburg
Schoonhovenseveer-Langerak
WS Brabantse Delta: Regionale keringen Middengebied
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Belangrijkste successen in 2016

o

o

o

o
o
o
o
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OI samenwerking in de gouden driehoek
•
Visie op scopeverbreding OI
•
Zakelijk kader samenwerking
Implementatie marktvisie
•
Koppeling met SWW (samenwerking waterschap werken = incl. inkoopkolom)
•
Koppeling met inkoop RWS
•
Houding en gedrag in eigen achterban
Kennisdeling
•
POV’s
•
Projectervaringen waaronder volgen van lopende projecten
•
Evaluatie adviezen
•
IJkdijk en Floodcontrol
Vervangingsopgave natte kunstwerken
MultiWaterWerken
Toepassen innovaties
Project KIJK
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Lopende projecten 2016

Verkenning kansrijke projecten 2017
o
o
o
o
o
o
o
o
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o
o

Ravenstein Lith (WS Aa en Maas)
Venlo – MIRT verkenning (gemeenten i.o. WL)
Lauwersmeer (WS Noorderzijlvest)
Hollandse IJssel (RWS) in relatie tot KIJK (HHSK)
Sterke Lekdijk (Noordelijke Lekdijk) (HDSR)
C-keringen vervolg op POV Centraal Holland
C-keringen HHNK
De Zuidelijke Maasvallei-systeemdenken in
waterveiligheid
Rivierklimaatpark IJsselpoort (Zuidelijke IJssel)
Vervangingsopgaves (HWBP) kunstwerken
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o
o
o
o
o

o
o

10

Prioritering HWBP 2018 en verder
Agenderen stagnatie van voortgang HWBP
Evaluatie Samenwerkingsovereenkomst
Ruchtbaarheid geven aan Community of Practice flood risk management
Effectiever netwerken in de Gouden Driehoek en kennisdeling zoals bijv.:
• Gouden Driehoek Overleg
• Deltacongres, NKWK, Waterbouwdag, Marktdag waterschappen,
Dijkwerkersdag en markt & innovatiedag in elkaar schuiven,
• POV dag, KPR netwerkconferentie, landelijke beoordelingsdag,
inspectiewaterkeringsdag
• Infratech, etcetera
Contractering HWBP zoals bijv. Waterschap Limburg
Community of Practice marktbenadering/contractmanagement
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Issues op onze agenda

Samenwerkingsovereenkomst
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Het Samenwerkingsverband
Hoogwaterbescherming levert een bijdrage aan
maximale waarde creatie en tegelijkertijd het
beperken van de maatschappelijke kosten, door
in te zetten op onderling vertrouwen en toegang
tot kennis en expertise voor de HWBP-projecten,
waarbij tevens ruimte wordt geboden voor het
toepassen van kennis en innovaties en een zo
vroeg mogelijke marktbenadering. Het
samenwerkingsverband streeft naar een op
kosten efficiency gericht programma met lerend
vermogen.
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Verkenning
kennisvragen

Opdrachtgever,
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Opdrachtgever,
TFDT
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Opdrachtgever,
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Opdrachtgever,
TFDT

Deltaprogramma
HWBP
Organisatie
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Opdrachtgever,
TFDT

Opdrachtgever,
kennisambassadeur, TFDT

TFDT en de Kennisinstellingen spelen
een proactieve rol, zodat hun inbreng in
het hele traject vanaf het vaststellen van
de kennisvragen tot de doorvertaling
naar toepasbare en geaccepteerde
techniek is geborgd.
Daarbij kan flexibel worden geput uit
een grote pool van experts.
Door dit dicht bij het Programmabureau
te organiseren, kunnen enerzijds de
juiste onderwerpen en issues sneller
worden benoemd en anderzijds kunnen
deze ook sneller naar bruikbare
resultaten worden gebracht.
Bij de adviezen hebben de TFDT en de
kennisambassadeur een trekkende rol.
Zij betrekken andere partijen binnen het
Samenwerkingsverband bij de
uitwerking.
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Werkwijze

Kennis en innovatie instrumenten voor Sneller-Beter-Goedkoper

Programmeren
Instrumenten

Aanpak Taskforce Deltatechnologie

HWBP Fases
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Programma

• Demonstratieprojecten
• Experiment

Project - Verkenning

Planstudie

Advies
• Kansenscan HWBP
• Handreiking innovatie
Marktbenadering

Toetsen en
beschikken

Review
• Reviewsjabloon K&L
• Reviewteam

Programma

Project Verkenning

Programmeren

Kansenscan
HWBP
werksessie

Review en
toetsen en
beschikken

• Kansenscan
HWBP
• Werksessie
risico’s met TFDT
• Handreiking
innovatie
• Marktbenadering

• Reviewsjabloon K&L
• Reviewteam

Scope ontwerp

Marktuitvraag

Realisatie

• 100% subsidie

Planstudie en Realisatie

POV’s

Instrumenten

• Demonstratieprojecten
• Experiment

Uitvoering en
verkenning
• Basispakket en
creatieve sessie
• ENW advies
• Begeleidingsgroep

Target verkorting
doorlooptijd
van 6 à 8 jaar
naar 4 à 5 jaar

Uitvoering
• Basispakket en creatieve sessie
• ENW advies
• Begeleidingsgroep

100%
subsidie

MER – Ontwerp - Realisatie
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Aanpak HWBP

HWBP Fases

Prestatie-indicatoren
o

o
o
o

o

Betere kennisdeling en samenwerking en meten en evalueren doelbereik:
•
Bundeling kennisbijeenkomsten met Gouden Driehoek
•
Opkomst Gouden Driehoekoverleg
•
2-jaarlijkse enquête Gouden Driehoekoverleg
Tempo houden:
•
Marktoutlook met omvang en planning inzichtelijk maken
Gezonde markt:
•
Beoordeling aanbestedingsaanpak waardering kwaliteit en Kansen/Risico’s
Ruimte voor innovatieve oplossingen
•
POV voortgang
•
Beoordeling aanbestedingen op ruimte voor innovatie
Uitdragen goede voorbeelden
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De exacte prestatie-indicatoren zullen nog uitgewerkt worden.

14

Middelen die we inzetten
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Onder andere:
o Website
o Publicatie adviezen
o Gouden Driehoek overleggen
o Branche bijeenkomsten
o Social media
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“TFDT neemt positie in die een individueel bedrijf nooit zal kunnen vervullen”

