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Voor u ligt het jaarplan 2019 van Taskforce Deltatechnologie.
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Voorwoord

In 2019 dragen we de bereikte resultaten verder uit. Tegelijkertijd blijft een urgente behoefte om de huidige voortgang

van het HWBP programma te versnellen en te optimaliseren. Nadrukkelijk gaan we dit jaar werken aan de
verspreiding van de TFDT gedachte en inbedding hiervan in onze achterban(organisaties).
Ook in 2019 willen we onze ervaringen en opgedane kennis delen. Dit doen we onder andere door masterclasses en
de Gouden Driehoekbijeenkomsten.

Om versneld te komen tot toepasbare innovaties, werken wij onder andere aan de totstandkoming van een Testdijk.

We werken als een team, waarin expertise en netwerk zijn vertegenwoordigd.
Dat is de kracht van TFDT, waar we via projecten de veranderingen bewerkstelligen.
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Op deze dijk kunnen alle partijen van de Gouden Driehoek hun innovaties testen.

In 2013 is Taskforce Deltatechnologie opgericht en 2015 was het jaar waarin de Samenwerkingsovereenkomst HWBP -
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Aanleiding
Topsector Water is ondertekend. 2016 stond in het teken van concretiseren van doelen, continueren van het advieswerk en
bekendheid geven aan de ambitie van TFDT. Op het Deltacongres in 2016 is de TFDT website gelanceerd. 2017 was het
jaar van doorpakken en oogsten. We hebben diverse mooie projectadviezen mogen geven in partnerschap met de
opdrachtgevers. Een geïnspireerde achterbanbijeenkomst eind 2017 met het beeldverslag was basis voor de adviezen in
2018 met duidelijke speerpunten: Innovatie, de boeggolf van HWBP projecten, evaluatie van de uitgebrachte adviezen en
we hebben in de Gouden Driehoek de samenwerkingsovereenkomst geëvalueerd. Belangrijke mijlpaal was een start van de
kennisdelingsreeks: masterclass Dijkontwerp.

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 leidt tot een veel betere verstandhouding en plezierige samenwerking tussen de partijen waardoor
projecten sneller, beter en goedkoper tot stand komen.
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In oktober 2018 is besloten de Samenwerkingsovereenkomst HWBP – Topsector Water met een jaar te verlengen. In de

TFDT zorgt voor toegang tot de kennis en expertise van het bedrijfsleven met de focus op projecten. TFDT wil met
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Mission Statement
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 TFDT 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

Focus op concrete projecten is essentieel om de noodzakelijke veranderingen (sneller, beter en goedkoper) te
bewerkstellingen. TFDT zal in samenwerking met overheidsopdrachtgevers per project een advies opstellen.
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en opdrachtnemer. Dit betekent maatwerk per project.

o

Topsector Water: verdubbeling toegevoegde waarde Nederlandse watersector in 2020

o

Co-creatie in de gouden driehoek: Overheid, Markt en Kennisinstellingen

o

Substantiële investeringen in de nabije toekomst: van RWS en Waterschappen in Waterveiligheid,

12 december 2018

Aanleiding Taskforce Deltatechnologie (TFDT)

o

Effectiever en efficiënter inzetten van het overheidsbudget

o

Behoefte aan bundeling kracht bedrijfsleven

o

Ontsluiten van kennis en bevorderen van vertrouwen

“Taskforce Deltatechnologie neemt een onafhankelijke positie
in die een individueel bedrijf niet zou kunnen vervullen”.
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Deltaprogramma en Deltatechnologie

Hoe
o
Projectadviezen geven in verbinding / samenspel met overheid
o
Maximaliseren van het lerend vermogen door bestaande kolommen te doorbreken
o
Verandering op gang brengen in houding en gedrag waardoor versnelling kan worden
bereikt
o
Opereren in het netwerk op een transparante wijze met experts uit de markt
o
Wegen zoeken voor toepassen innovaties (technisch, proces, aanbestedingsvorm,
contracten)
o
Inzetten van de jongere generatie vergroot het bereik van het gedachtengoed van TFDT
en sluit nog beter aan “Het Nieuwe Deltawerken” van nu
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Wat
Advisering van opdrachtgevers en eigen achterban in de precontractuele fase door een onafhankelijk team
samengesteld uit medewerkers, die de verschillende marktpartijen vertegenwoordigen
Dit team heeft de energie en drive om zich als ambassadeur in te zetten voor het gezamenlijke doel, in de
overtuiging de “bestaande kolommen” samenwerkingsgericht en integraal bij elkaar te brengen.
Het programma van de HWBP moet gelijkmatig, voorspelbaar en tijdig worden gerealiseerd
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Doel Taskforce

Topsectoren

Agri & Food

Creatieve
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High Tech
Systemen &
Materialen
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Life Sciences
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Tuinbouw
Uitgangsmaterialen.

Water
Maritiem
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De Taskforce binnen het Topsectorenbeleid

Kernteams

Bureau TKI
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Programma
commissie

Programma
Bureau

Nationaal Kennis/ en
Innovatieprogramma
`Water en Klimaat` NKWK

Werkgroepen van
Kernteam Deltatechnologie

Taskforce
Deltatechnologie
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Topconsortium
voor Kennis en
Innovatie
Deltatechnologie

BEDRIJFSLEVEN

opdracht

Stuurgroep:
Hendrik Postma
Erik Wagener
Martin Egas
Katheleen Poels
Leo Zwang
Edwin Lokkerbol
Harry Wisse

Hendrik Postma (vz)
Martin Egas
Alex Hekman

KENNISINSTELLINGEN
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OVERHEID

TFDT
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Kernteam Deltatechnologie

Kees Brandsen
Hetty Klavers
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Maarten Smits
Annemieke van der Kooij

Het Samenwerkingsverband
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Samenwerkingsovereenkomst
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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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Opdrachtgever,
kennisambassadeur, TFDT

Aanpak
‘basispakket’

Opdrachtgever,
TFDT

Marktbenadering

Opdrachtgever,
TFDT

Procedures

Opdrachtgever,
TFDT

Organisatie

Opdrachtgever,
TFDT

Taskforce
Deltatechnologie

Kennis
Ambassadeur

Project
Deltaprogramma
HWBP

Overheid

Innovatie
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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 TFDT en de
kennisambassadeur een trekkende rol.
Zij betrekken andere partijen binnen het
Samenwerkingsverband bij de
uitwerking.
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Verkenning
kennisvragen
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Werkwijze

Verbinden Vertrouwen Vakmanschap
12 december 2018

TFDT
Basisteam:

Tempo houden

Sturen op kwaliteit
Gezonde markt
Optimale samenwerking tussen OG en ON
Betere kennisdeling en samenwerking
Ruimte voor innovatieve oplossingen
Denken vanuit de systemen

Jeroen Terlingen
Paul Vogelaar
Jelke Jan de With
Jauk Stroo
Leo van Dijk
Gerben de Jong
Hans Pohlmann
Jan Put
Alwin Teeuwen
Jana Steenbergen-Kajabová
Martien Berk
Gert-Jan Meulepas

Expertteam
Secretariaat:
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Astrid Kampinga

Werkplezier

POV Waddenzee

Delfzijl-Eemshaven

Type Innovatie

Waddenzeedijk

Proces

34%

Kunstwerken HHNK

IJsseldelta
Houtribdijk
Markermeerdijken

Stadsdijken Zwolle

Marken

IJsseldijk Gouda

Product

14%

WDOD marktvisie
Multiwaterwerk
HWBP, nHWBP
Ontwerpinstrumentarium
ENW, POV’s

Twentekanaal

Type Advies
Sterke Lekdijk

KIJK
Gorinchem-Waardenburg
Oosterschelde
kering

17%

POV Piping

Regionale keringen
West Brabant
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Marktbenadering

46%
20%

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

Sociaal

Technisch advies
Kennisdeling

HWBP opgave
WS Limburg

Marktvisie

17%
Wat gaat goed:
1. Basisgegevens
2. Nieuwe contractvormen
3. Vervlechtingsprocedures
4. Openheid gouden driehoek
5. Versnelling

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

51%

Zwolle Mastenbroek
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Adviezen en innovaties
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Bereikt

Sturing

•
•
•
•

Kennisdeling

• Evaluatie Samenwerkingsovereenkomst, met blik op de toekomst
• Masterclass Dijkontwerp – Markermeerdijken (80 deelnemers)
• Toenemende deelname bijeenkomsten Gouden Driehoek
(3 bijeenkomsten met gemiddeld 65 deelnemers)

Voorbeeld
projecten

•
•
•
•
•
•

Voortzetting Topsectorenbeleid
Verlenging Samenwerkingsovereenkomst
Uitbreiding basisteam met MKB bedrijven
Verder toegenomen waardering van TFDT als vertegenwoordiger
van het bedrijfsleven

WS Limburg: Waterkeringen Limburg Werkpakket 1 en 2
HWBP: Analyse innovatie ‘Taskforce 10 voor innovatie’
HWBP: Boeggolf geagendeerd bij programmadirectie
WVL : Inkoop marktexpertise OI
WZZL : Drontermeerdijk
HHSK : Inkoopstrategie KIJK
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Onderwerp
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Belangrijkste successen in 2018
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Initiëren uitvraag kennisvragen in de Gouden Driehoek
•
Werkgroep programmering OI
•
Pilot cases OI en aanpassing schematiseringshandleidingen

o

Kennisdeling
•
Gouden Driehoekbijeenkomsten
•
Inhoudelijke Masterclasses
•
‘Taskforce 10 voor innovatie’
•
Stimuleren innovatie binnen POV 2.0
•
Evaluatie projecten en delen van ervaringen

o

HWBP: van boeggolf naar continue stroom projecten

o

Vervangingsopgave natte kunstwerken

o

Kansrijke projecten:
•
Marktbenaderingsstrategie Sterke Lekdijk (HDSR)
•
Marktbenaderingsstrategie Zwolle-Olst (WDOD)
•
Verdere ontwikkeling marktbenaderingsstrategie HWBP projecten
(WS Limburg)
•
Marktbenaderingsstrategie KIJK (HHSK)
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o
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Door te zetten activiteiten in 2019

1. Testdijk
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Nieuw op de agenda van 2019

2. Betrekken jongeren
3. Duurzaamheid
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4. Borgen gedachtengoed TFDT
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De markt adopteert een dijk om hier testen te kunnen uitvoeren om te komen tot
toepasbare innovaties.
• Wat we geleerd hebben in de eerdere POV’s kan hier ook worden getest
• Ook kan het Ontwerp Instrumentarium (OI) o.b.v. uitkomsten van de testen
worden versterkt.
o Hogescholen en universiteiten betrekken om de testdijk toegankelijk
te maken voor jongeren en koppeling maken met vraagstukken als
duurzaamheid, virtueel bouwen, e.d.
o Budget ter beschikking stellen vanuit bedrijven, overheid en
kennisinstellingen. Tevens gebruik maken van TKI-gelden waarbij
kennisinstellingen en bedrijfsleven gezamenlijke aanvragen doen.
Actie 2019: opstellen projectplan door werkgroep en opstarten Testdijk.
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Focus op Testdijk TFDT: Projectoverstijgend stimuleren van innovatie

Vanuit deelnemende bedrijven in basisteam wordt een jonge collega voorgesteld

o

Op basis van CV’s wordt een team van jongeren samengesteld

o

Jongeren zijn bij aanmelding < 30 jaar

o

Ideeën:
•

Visie op jaarplan

•

Betrekken in werkgroepen

Actie 2019: opstellen en implementeren actieplan door werkgroep.
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o
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Betrekken jongeren bij TFDT

o

Agenderen subsidiabiliteit
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Duurzaamheid

Duurzaamheid bij Programmabureau:

o

Oppakken vanuit jongeren TFDT

o

Voorbeeldenboek: Duurzaamheid
binnen HWBP-projecten

Actie 2019: opstellen en implementeren projectplan door werkgroep
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Sober, robuust en duurzaam

o

Beantwoording van de vraag: Wanneer
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Borgen gedachtengoed TFDT

is TFDT volgens OG en ON overbodig?

o

Borgen aansluiting van TFDT met haar
achterban

o

Borgen voortleven samenwerking in de

Gouden Driehoek op lange termijn
Borgen implementatie van de
uitgebrachte adviezen
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o
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Onder andere:
o Website www.taskforcedeltatechnologie.nl
o Publicatie adviezen
o Statusrapportages
o Gouden Driehoekbijeenkomsten
o Masterclasses
o Achterbanbijeenkomsten
o Social media
@tfdt_nl
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Communicatiemiddelen die we inzetten
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MME,NGK

RWS (WVL)
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KT
KT

Waterschappen

Martien
Berk

OI/WBI
Inventarisatie projecten komende jaren HWBP/Deltaprogramma
Kunstwerken incl. HWBP
Jaarplan TFDT 2019
Young TFDT, selecteren en programma samenstellen

Frank
den Heijer
HWBP
Progr.

Werkgroepen:

Expertteam

27 november 2018
Gert-Jan
Meulenpas
Gerben
de Jong
Leo
van Dijk
Jan
Put
Hans
Pohlman
Jauk
Stroo
Jana
Steenbergen
Jeroen
van Tellingen
Paul
Vogelaar
Jelke Jan
de With
Astrid
Kamminga

Overzicht werkgroepen TFDT

Vacature IB

KT

DvdW
KT

KT

KT

Projecten:
Krachtige IJsseldijken (KIJK, HHSK)
Marktbenaderingsstrategie Sterke Lekdijk
Zwolle-Olst
Marktbenaderingsstrategie HWBP WS Limburg
Drontermeerdijk

KT

HMO, KSCH

HHSK

KT

HMO

HDSR

KT

Vacature

WDOD

HS/RR/NGK

WZZL

KT

WSL
KT

POV2.0 / Innovatie

KT

DvdH

Gouden Driehoekbijeenkomsten
Website

KT
KT

Evaluatie:
Evaluatie adviezen TFDT - update
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KT
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Kennisdeling:
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Overleggen
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Statusrapportages TFDT

o

Professionalisering Taskforce Deltatechnologie – 24 oktober 2014

o

Presentatie ‘Continuïteit middels professionalisering’ – 20 mei 2015

o

Samenwerkingsovereenkomst HWBP – Topsector Water – 29 september 2015

o

Uitwerking TFDT sessie ‘Toekomst TFDT’ – 9 juni 2016

o

Beeldverslag achterbanbijeenkomst ‘TFDT werken in de Gouden Driehoek’ - 24 oktober 2017

o

Sessie ‘Visie op toekomst TFDT’ tijdens achterbanbijeenkomst - 24 oktober 2017

o

Procesaanpak evaluatie - 21 december 2017

o

Interne memo concept evaluatie - 9 januari 2018

o

Presentatie ‘Toekomst TFDT’ - 15 januari 2018

o

HWBP Projectenboek 2019 – Beter, slimmer, sterker
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Bronnen

De beweger moet eerst verandering voelen
en het vorderen ervan ervaren,
om de veranderingsoperatie te kunnen doorzetten en
– waar nodig – het veranderen te ‘veranderen’.
Dick Raaijmakers (1930-2013) uit De methode (1985)
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Een beweger zet de wereld onder druk
om haar te bewerken.
Het doel van het bewerken is:
de wereld veranderen.
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De beweger voelt de wereld

@tfdt_nl

