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Taskforce Deltatechnologie (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 
en het beperken van de maatschappelijke kosten 
door in te zetten op een kosteneffectief 
aanbestedingstraject, beperking van overhead, waarde-
creatie 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. Dit betekent maatwerk 
per project.

Focus op concrete projecten is essentieel om de 
noodzakelijke veranderingen (sneller, beter en goedkoper) 
te bewerkstellingen. De TFDT stelt in samenspel met 
overheidsopdrachtgevers per project een advies op. 
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Samenwerkingsovereenkomst
Het Samenwerkingsverband 

Hoogwaterbescherming levert een bijdrage 

aan maximale waardecreatie

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.



TFDT ontsluit kennis en expertise van 
bedrijfsleven, overheid (OG) en kennis-
instellingen, met de focus op projecten

25 adviesvragen

IJsseldelta

Markerwadden

Lessons learned:
1. Rollen van partijen
2. Vertrouwen
3. Kartrekkers
4. Vakmanschap
5. Capaciteitstekort

Wat kan beter:
1. Helderheid opgaven
2. Goede voorbeelden
3. Afwijken van HWBP/ MIRT
4. Benadering vanuit systeem
5. Transactiekosten

Wat gaat goed:
1. Basisgegevens
2. Nieuwe contractvormen
3. Vervlechtingsprocedures
4. Openheid gouden driehoek
5. Versnelling
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Presentatie Lessen uit Marker Wadden

Roel Posthoorn
Projectdirecteur Markerwadden

Droom 2030
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Pijlers projectfilosofie Marker Wadden

• Droom verlangen als vertrekpunt

• Ambitie sneller, beter en goedkoper 

• Innovatie inhoud en proces, ruimte laten

• Risico’s beheersen i.p.v. vermijden

• Ondernemend focus op kansen en energie

• Doelrealisatie focus op uitvoering

• Voortvarendheid als onderscheidende succesfactor

• Samen Werken best team approach, vakmanschap, vertrouwen
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Wat is anders bij Marker Wadden?

30 proces innovaties, 40 optimalisaties

Voorbeelden:

• Geen MIRT procedure

• Regie opdracht raadgevend ingenieursbureau

• Trechteren in 2 stappen

• DB(M) contract, zonder referentieontwerp

• Functioneel uitvragen = ruimte bieden voor innovatie

• Modulair contract

• Financiering, publiek en privaat, in stappen, projectrekening
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Presentatie Waterveiligheid in Limburg:

Succesvol realiseren met maatwerk en tempo

Patrick van der Broeck
Dijkgraaf Waterschap Limburg
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Dijkversterkingen Waterschap Limburg

• Meerdere projecten

• HWBP: Programmatische aanpak 15 dijktrajecten

• Maaswerken: prio en sluitstukkade 15 dijktrajecten

• Waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit

• Vroegtijdige betrokkenheid omgeving



11

Conclusies t.a.v. versnellingsagenda Limburg

• Laat de opgave leidend zijn

• Verplaats je in de bewoners van het gebied

• Investeer in draagvlak

• Pas je organisatiestructuur aan op de opgave

• Communiceer het urgentiebesef en maak tempo:

“Haast je als je tijd hebt, dan heb je tijd 

als je haast hebt.”
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Presentatie Samen creëren we meer:

Dijkversterking Gorinchem - Waardenburg

Jan van Dijk & Gert-Jan Goelema
Partners Graaf Reinald Alliantie
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Marktbenadering Gorinchem - Waardenburg

• Keuze voor moment van betrekken markt => bij de verkenning

• Keuze voor omgang met markt => contact voor contract (samenwerking als 

uitgangspunt)

• Contractvorm => alliantie-overeenkomst

• Aanbestedingsstrategie => concurrentiegerichte dialoog

“De markt én wij” i.p.v. “de markt tenzij”



14

Bij inkoopplan studie naar oorzaken faalkosten
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Samenwerking in Alliantie
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Ervaring aanbesteding

Een goed begin is het halve werk

• Goed over nagedacht vanuit OG/ON

• Vroegtijdige start en kennisdeling

• Gedreven samenwerkende en inhoudelijke teams

• Veel prio aan soft skills

• Lerende organisatie tijdens traject

• Verwachtingsmanagement
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Conclusies plenaire presentaties over samenwerking
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Interactieve sessie 1

Visie op toekomst Taskforce Deltatechnologie
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Visie op toekomst TFDT

• Wat moeten we bereikt hebben, willen we met een gerust hart stoppen? Doelen 

vaststellen!

• We zijn nog niet klaar; het gedachtengoed moet nog verder worden verspreid. 

• De TFDT heeft een grote meerwaarde in de verbinding, onafhankelijk advies en 

verbeteren van samenwerking. 

• De TFDT brengt de Marktvisie in praktijk.

• Lessen TFDT projectoverstijgend delen in SWW.

• Het is tijd om te gaan oogsten! 
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Visie op toekomst TFDT
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Interactieve sessie 2

Versnellingsambities & (bestuurlijke) dilemma’s
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Conclusies aandachtspunten bij versnellingsambities & (bestuurlijke) dilemma’s:

• Visueel maken probleemstelling

• Duidelijke doelstellingen

• Vroegtijdig betrekken van de markt

• Nieuwe contractvormen

• Doelrealisatie

• Vakmanschap en vertrouwen

• Risico’s beheersen

• Sneller, beter en goedkoper

Versnellingsambities & (bestuurlijke) dilemma’s
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Vervolg aandachtspunten versnellingsambities & 

(bestuurlijke) dilemma’s
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Versnellingsambities & (bestuurlijke) dilemma’s gezien vanuit 

verschillende perspectieven
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Interactieve sessie 3

Ontwerpinstrumentarium
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Ontwerpinstrumentarium
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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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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!




