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Agenda

o Inleiding Taskforce Deltatechnologie

o Adviezen en innovaties

o Advies TFDT Sterke Lekdijk
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Nederland is met mensenhanden gemaakt

De rol van de waterschappen is vanaf de 

middeleeuwen belangrijk. Wetgeving, waarbij 

de Rijksoverheid de regie voert, ontstond pas 

na (bijna) rampen.

Bepalende mijlpalen zijn: 

o VOC polders

Beemster en Schermer

o Haarlemmermeer

o Zuiderzeewerken

o Flevopolders

o Deltawerken

o Ruimte voor de Rivier

o HWBP

o Deltaprogramma
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Mission Statement Taskforce Deltatechnologie

TFDT zorgt voor toegang tot de kennis en expertise van het bedrijfsleven met de focus op 

projecten. 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 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 en opdrachtnemer. Dit 

betekent maatwerk per project.

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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Aanpak TFDT

Focus TFDT op:

1. Projecten beter, sneller en goedkoper

2. Innovaties in projecten mogelijk maken

3. Duurzaamheid: dit verandert de randvoorwaarden!

TFDT maakt gebruik van hun ervaring en expertise van de 

gehele branche en staat open voor hun ideeën. 
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Adviezen en innovaties

IJsseldelta

Marker Wadden

Waddenzeedijk

Stadsdijken Zwolle

Gorinchem-Waardenburg

Houtribdijk

Markermeerdijken

Delfzijl-Eemshaven

IJsseldijk Gouda

Zwolle Mastenbroek

HWBP opgave

WS Limburg

Marken

Twentekanaal

Kunstwerken HHNK

Regionale keringen 

West Brabant

KIJK

POV Piping

Multiwaterwerk

HWBP, nHWBP

Ontwerpinstrumentarium

ENW, POV’s

WDOD marktvisie

Succesfactoren:

1. Duidelijke rollen van partijen

2. Investeren in Vertrouwen

3. Ieder project verdient een “Duidelijk gezicht” 

4. Bouwen aan vakmanschap

5. Sturen op capaciteit

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

Oosterschelde 

kering

56%

19%

25%

Type Innovatie

Proces

Sociaal

Product

POV Waddenzee

37%

25%

22%

16%

Type Advies

Marktbenadering

Technisch advies

Kennisdeling

Marktvisie

TFDT ontsluit kennis en expertise van bedrijfsleven, overheid 

(OG) en kennisinstellingen, met de focus op projecten

Sterke Lekdijk

Drontermeerdijk
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Contracten veranderen
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Taskforce Deltatechnologie zorgt in de Gouden Driehoek voor toegang tot de 

kennis en expertise van het bedrijfsleven met de focus op projecten

‘Taskforce 10 voor innovatie’

Toon lef, durf en trots!

1. Stabiel basispakket

2. Goede functionele uitvraag 

met heldere doelformulering

3. Goede risicoverdeling

4. Focus – hou het simpel!

5. Urgentie

6. Investeren in mensen

7. Investeren in kennis

8. Verbinding tussen partijen

9. Heldere rollen

10.Experimenteerruimte

Doel 

• Kostenbesparing

• Snelheidswinst

• Maatschappelijke 

meerwaarde

Goede voorbeelden

• Marker Wadden

• Gorinchem-Waardenburg

• Markermeerdijken

• Kampereilanden
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“Best Practice” - Marker Wadden

Onderwerp Toelichting

Type innovatie Procesinnovatie met ruimte voor productinnovatie.

Lessons learned Contractvorm en planologie waren voldoende ruim opgezet, zodat innovatie mogelijk was. 

Duidelijk doel formuleren i.p.v. (te beperkende) eisen. Dialoog-gesprekken boden mogelijkheden 

om marktideeën te toetsen. Zachte oplossing bood mogelijkheden voor groter oppervlak, meer 

ruimtelijke kwaliteit en grootschaliger bouwmethoden.

Belemmeringen Geen onoverkomelijke. In dialoog met opdrachtgever prima oplosbaar.

Verandering Heeft in de praktijk als ‘bouwteam’ gewerkt met goede sfeer, samenwerking. Toepassing 

techniek uitstekend geslaagd. Formeel RWS-project, maar hand van maatschappelijke partner 

duidelijk aanwezig.

Score “Taskforce 10” Project scoort zeer hoog op “stabiel basispakket”, “functionele uitvraag” en “investeren in 

kennis”. Markerwadden is het hoogst scorende project op de doelen kostenbesparing, 

snelheidswinst en maatschappelijke meerwaarde.

Voorbeeldproject: Marker Wadden - 30 procesinnovaties, 40 optimalisaties

• Geen MIRT procedure

• 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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“Best Practice” - Markermeerdijken

Voorbeeldproject: Markermeerdijken

• In de buitenwereld is er wellicht niet altijd zicht op de daadwerkelijke resultaten van de alliantie en 

worden deze onderschat.

• De alliantie heeft mandaat gekregen uit de eigen organisatie, los van bestuurlijke inmenging.

• Door ruimte voor innovatie ook technologische innovaties binnen dit project zoals Dijk op Veen, 

Oeverdijk.

Onderwerp Toelichting

Type innovatie Procesinnovatie, wat ook heeft geleid tot productinnovatie. Tevens sociale innovatie.

Lessons learned Alliantievorm heeft geleid tot goede samenwerking OG-ON. Vertrouwen is ontstaan waardoor 

hernieuwde ruimte voor innovatie. 

Belemmeringen Inmenging politieke krachten.

Verandering Binnen de alliantie is alles gericht op samenwerking en gezamenlijke doelen. Dit maakt het werk 

zo veel eenvoudiger in een toch al complexe omgeving.

Score “Taskforce 10” Project scoort zeer hoog op “verbinding tussen partijen”, “investeren in mensen” en “goede 

risicoverdeling”. Op de doelen kostenbesparing, snelheidswinst en maatschappelijke 

meerwaarde scoort dit project hoog.
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Doel: 

Versnellen van innovatie ten behoeve van de versterkingsopgave 

in Nederland: 

“Samen beter, sneller en slimmer”

Urgentie: 

o Tijdige veiligheid; we lopen achter

o Budgetten lopen op: financiering?

o Stand van techniek verder dan traditionele dijkenbouw

Dus: toepassen innovaties om “boeggolf” aan projecten aan te 

kunnen

Toets- en testdijk
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Toets- en testdijk

Project overstijgend 

stimuleren van innovatie

Tweetal hoofdgroepen innovaties

• Bestaande technieken, nog niet toegepast in dijken

• Nieuwe technieken

Bestaande technieken                  toetsen

Nieuwe technieken                  testen
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Advies TFDT Sterke Lekdijk - proces 

o Eerste review: aanpak verkenningsfase (2017)

• Ziet de markt het versneld naar de markt brengen als kans en zijn partijen bereid 

dit in partnerschap aan te gaan? Jazeker! Hiermee wordt de invulling van de 

marktvisie gevolgd. Bereidheid in de markt is groot en in partnerschap zijn risico’s 

beter in beeld en te beheersen

• Tempo haalbaar? Aanpak van dijkversterking kan substantieel sneller en beter 

indien in partnerschap aangepakt.

o Tweede review: inkoopstrategie realisatiefase (2018)

• Vervlechten in de vorm van een PD&C geeft versnelling

• 6x niet tenderen geeft een versnelling

• Kennisdeling en samenwerking o.b.v. gelijkwaardigheid leidt tot efficiënte 

projecten en versnelling.

o Derde review: voorliggende strategie marktbenadering volgens 

innovatiepartnering
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Advies TFDT Sterke Lekdijk 

Optimale samenwerking uitgaande van beschikbare vakmanschap zonder 

overdrachtsverliezen van kennis

Belangrijkste punten uit advies:

o Krachtige tenderprocedure en lage tenderkosten

o In plaats van 6 keer, 1 keer aanbesteden/ tenderprocedure met 3 uitvoerende consortia

o Eenvoud om specifieke MKB bedrijven toe te voegen in het proces

o Ruimte voor innovatie en experimenteren

o Budgetten zijn verspreid over de tijd en beter te beheersen

o Maximale benutting van vakmanschap en kennis door continue stroom van werk

o Geen overdrachtsverliezen door betrokken van alle partijen in alle fasen van het proces

o Gelijkwaardigheid van partijen

o Realistisch verdienmodel getoetst op prestaties, keuze op kwaliteit en vakmanschap

o Prestatiemeting die partijen bij de les houdt, focus op kwaliteit (en niet op prijs)
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Uitdaging: Sterke Lekdijk als icoonproject!



1717

Slimmer, beter en sterker

Vakmanschap boven proces

We moeten ons richten op het DOEN

Dus:

minder praten, meer doen

met de focus op projecten! 

In het probleem ligt de oplossing

Albert Einstein 



@tfdt_nl


