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Achtergrondinformatie: samenvatting documenten t.b.v. “oogst TFDT”

Aan: TFDT
Van: Nathalie van Dalen
Datum: 12 april 2019

Betreft: Samenvatting documenten t.b.v. “oogst TFDT”

Overzicht documenten
De volgende documenten zijn voor de analyse van de oogst van de TFDT van belang om te analyseren:

1. Samenwerkingsovereenkomst Hoogwaterbescherming – september 2015
2. TFDT-dag (basisteam + experts) Toekomst TFDT – uitwerking 3 opdrachten 9 juli 2016
3. Basisteam – benen op tafel overleg - 16 mei 2017
4. Achterbanbijeenkomst - Sessie ‘Visie op de toekomst’ - 24 oktober 2017
5. Basisteam – benen op tafel overleg ‘Evaluatie en toekomst TFDT’ 21 december 2017
6. Interview JJdW t.b.v. onderzoek leerpunten innovatietraject – december 2017
7. Memo ‘Concept evaluatie SOK en TFDT’ 9 januari 2018
8. Redeneerlijn toekomst TFDT 15 januari 2018 15 januari 2018
9. Bijeenkomst evaluatie SOK Topsector Water – HWBP15 mei 2018
10. Evaluatie uitgebrachte adviezen TFDT 14 oktober 2018
11. Analyse innovatie TFDT – augustus 2019
12. Basispresentatie TFDT (versie januari 2019 Infratech), presentatie jaarplan 2019 incl. dashboard
13. Materclass OI
14. Adviezen TFDT bij “best practices” o.a. Markermeerdijken, Noorder Zijlvest
15. Visie Bouwend Nederland op toekomst TFDT (e-mail Martin Egas) 4 januari 2019
16. Bundeling van drie documenten vanuit de overheid over kennis- en innovatieagenda

Deltatechnologie, Dutch Deltasolutions, kennis en innovatieagenda 2018-2021.

Ad. 1 Samenwerkingsovereenkomst
De samenwerkingsovereenkomst Hoogwaterbescherming is afgesloten in september 2015 met stuurgroep
Hoogwaterbescherming, Topsector Water, brancheorganisaties en kennisinstellingen. De
brancheorganisaties hebben de TFDT in het leven geroepen om overheidsinstellingen toegang te bieden
tot de kennis en expertise van het bedrijfsleven. De TFDT beoogt een bijdrage te leveren door in te zetten
op kosteneffectieve aanbestedingstrajecten, het beperken van overheadkosten, het realiseren van
meerwaarde en het bieden van ruimte voor innovatie.

Mission statement:
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 een lerend vermogen.

Doelstelling samenwerkingsverband: het HWBP-programma beter, sneller en goedkoper te kunnen
uitvoeren. Het samenwerkingsverband zal aan de realisatie hiervan bijdragen door:

1. Innovaties tot uitvoering te brengen door vanuit een gezamenlijke kennisbasis adviezen op maat te
maken voor projecten.

2. Te adviseren welke projectoverstijgende ontwikkelingen nodig zijn, gezamenlijk te leren van de
uitvoeringspraktijk, de onderzoeksagenda daarop af te stemmen en het voortrollende programma
verder te optimaliseren.

3. Partijen bij elkaar te brengen, snel eerste succes te boeken en best practices met elkaar te delen.
4. Meer begrip te creëren voor elkaar bedrijfsculturen, interne werkprocessen en interne

besluitvormingsstructuren.
De focus op concrete projecten en Projectoverstijgende verkenningen is essentieel om noodzakelijke
veranderingen voor het HWBP te bewerkstelligen.
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Ad. 2 TFDT-dag Toekomst TFDT
Dit betreft een tussentijdse evaluatie in juni 2016.
Thema’s betreffen:

· Gelijkwaardigheid
· Begrijpen belangen
· Transparantie
· TFDT + kennisambassadeur
· Projectgerichte adviezen
· Leren uit best pratices
· Periodiek overleg HWBP +

Bereikt:
· Positie bereikt + groeiende
· Duidelijk gezicht en handelsmerkt
· Markt kent publieke processen beter
· Projecten zijn versneld
· Begrip afhankelijkheid Gouden Driehoek met meer eenheid, meer dialoog

Wat willen we nog bereiken:
· Continue stroom van nieuwe projecten met voldoende rendement
· Te weinig projecten worden versneld – urgentie
· Seriematig toepassen van nieuwe technieken
· Samenwerkingsmotor moet standaard zijn
· Van incidentele naar continue nieuwe aanbestedingsvormen en –contracten
· Grotere cirkel van invloed (politiek, directies, meer waterschappen)

Ad. 3 Basisteam – benen op tafel
Drie hoofditems:

· Versnelling: doelstelling TFDT is dat de boeggolf van HWBP projecten niet vooruitgeschoven
worden. Dit betekent bewuster onderscheid maken in type projecten.

· Evaluatie: meer gebruik maken van hetgeen is opgehaald en dit delen.
· Onderdeel van het systeem: TFDT lijkt te zweven tussen Pietje Bel en onderdeel van het systeem.

Ad. 4 Achterbanbijeenkomst – visie op de toekomst
Uit het verslag komen enkele belangrijke punten naar voren:

· Wat moet je bereikt hebben, wil je met een gerust hart stoppen? Wanneer zijn we klaar? Als wij er
niet meer over hoeven praten en waterschappen het zelf gaan doen. Als relatie OG/ON goed zijn
dan TFDT niet meer nodig.

· De TFDT wordt als onafhankelijk gezien.
· Olievlek: oud leden van de TFDT nemen gedachtengoed mee.
· TFDT heeft te maken met vertrouwen en vroegtijdig betrokken raken. TFDT brengt marktvisie in de

praktijk.
· De projectoverstijgende dialoog blijf je nodig houden.
· De TFDT is een prototype!
· We hebben meer succesverhalen nodig.
· Verbinding is belangrijk!

Ad. 5 Evaluatie en toekomst TFDT
Aantekeningen basisteamoverleg december 2017 (komt overeen met 2016). Thema’s:

· Gelijkwaardigheid/ vertrouwen
· Begrijpen belangen
· Transparantie
· TFDT + kennisambassadeur/ kennisinstellingen
· Projectgerichte adviezen
· Leren uit best practices
· Periodiek overleg HWBP +
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Wat willen we bereiken:
· Continue stroom van nieuwe projecten met voldoende rendement
· Te weinig projecten worden versneld – urgentie
· Seriematig toepassen van nieuwe technieken
· Samenwerkingsmotor moet standaard zijn
· Van incidentele naar continue nieuwe aanbestedingsvormen en –contracten
· Grotere cirkel van invloed (politiek, directies, meer waterschappen)

Ad. 6 Interview JJdW
In het kader van De Bouwagenda is Jelke Jan de With geïnterviewd om zo te leren van de TFDT als
vernieuwingstraject.
Als essentieel is aangegeven:

- Vernieuwing komt uit de grenzen van de sector, niet uit de sector alleen.
- De voorzitter van een taskforce moet onafhankelijk zijn en kunnen opereren.
- Van Gouden Driehoek naar Kennisbal: Kennis moet rollen!
- De TFDT neemt een positie in die een individueel bedrijf niet zou kunnen vervullen.
- Door inzet van de TFDT zijn marktconsultaties door overheid niet meer nodig.

Als do’s is het volgende aangegeven:
- Maak tijd vrij om vast te stellen waar de werkelijke problemen zitten en waar versnelling mogelijk is.

Breng hierbij de beslislijn, budgetlijn en regelgeving in kaart.
- Inzetten op een kosteneffectief aanbestedingstraject, beperking van overhead, waardecreatie en

ruimte voor innovatie (uit mission statement TFDT).
- Vroegtijdige marktbenadering waarbij de markt ruimte krijgt tot maximale doelrealisatie. De

voorwaarde voor succes is een goede functionele uitvraag en expertise bij zowel opdrachtgever als
opdrachtnemer (uit mission statement TFDT).

- Focus op concrete projecten is essentieel om de noodzakelijke veranderingen (sneller, beter,
goedkoper; zichtbaar doorlooptijdverkorting) te bewerkstelligen (uit mission statement TFDT).

- Een mission statement gezamenlijk maken en hier aan vast houden.
- Activiteiten zijn precompetitief.
- Inbedding van adviezen bij ontvangende organisaties (nazorg onafhankelijk voorzitter).
- Alliantie bedrijfsleven en overheid om ontwerp te maken. Zorg dat geld wordt vrij gemaakt voor dit

ontwerp.
- Er zijn vaak veel oplossingsmogelijkheden, het is van belang om te helpen dit te ontsluiten.
- Kennisdeling; goede voorbeelden kenbaar maken, webiste, statusnotitie.
- Bedrijven met innovatieve technieken laten samenwerken.
- Geld vrij maken voor voorzitter en ondersteuning.
- Zorg voor achterbanbijeenkomsten; hierdoor bedrijven meekrijgen.
- Met werkgroep/team op projecten werkoverleg houden, niet meer vergaderen op kantoor.
- Denken vanuit systemen (rivieren, kust, kunstwerken en niet vanuit gebiedsindeling bijv. voor het

aanpakken van een rivier die door verschillende gebieden gaat is dit een groot probleem).
- Betrek bij vraagstukken andersoortige partijen bijv. natuurmonumenten.
- Gebruik maken van ontwikkelde versnellingstools TFDT (afwegingskatern geïntegreerde

contractvormen, beleidskader innovatiegericht inkopen, voorbeeldprojectenboek TFDT) en goede
voorbeelden uit de markt.

- Tijdwinst is te behalen in initiatie en verkenningsfase. In deze fase moet gezocht worden naar
maximale vervlechting van planvorming, ro-procedures en contractvorming (geen traditioneel
volgordelijke aanpak).

- Doorgronden van complexiteit van de overheid.
- Continuiteit van mensen in een projectteam.

Ad. 7 Concept evaluatie SOK
Geslaagd:

· Versterken verbinding OG-ON
· Onderlinge samenwerking
· Meer aandacht voor boeggolf
· Aandacht wijze van contracteren
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Onvoldoende geslaagd:
· Verbinding bedrijfsleven, kennisinstellingen
· Verkleinen vooruitschuivende boeggolf
· Toepassen van innovaties
· Maatschappelijke kosten kennisdeling

Aandachtspunt:
· Energie en drive van mensen i.r.t. bedrijfsbelang en maatschappelijk belang (onafhankelijkheid,

werkdruk).

Ad. 8 Toekomst TFDT
Uit dit document is de analyse wat werkt wel/ niet gehaald:

· Constructief kritische inbreng en adviezen aan OG
· Luis in de pels t.a.v. governance
· Met adviezen wordt bij RWS niets gedaan
· Opdrachtgevers hebben voldoende materiaal van TFDT gekregen.
· We zijn onvoldoende vernieuwend t.o.v. drie jaar geleden
· Verschuiving behoefte van projecten naar thema’s zoals duurzaamheid, nieuwe ideeën en

samenwerking in de markt.
De meerwaarde van de TFDT wordt vooral gezien als gesprekspartner, toegang tot de hele markt,
verbinder tussen ontwikkelen van kennis en de toepassing in de praktijk en meedenken op project
overstijgende vraagstukken (marktvisie, innovatie, kennisontwikkeling).

Ad. 9 Bijeenkomst evaluatie SOK Topsector water - HWBP
Wat heeft het opgeleverd/ positief verrast?

· Verschillende werelden beter begrijpen
· Snelheid waarmee samenwerking vorm en inhoud heeft gekregen
· Doorwerking procesinnovaties op vlak van aanbesteding
· Open en transparant in samenwerking
· Totale resultaat in veranderingsproces m.n. door voorbeelden van de uitgebrachte adviezen.

Adviezen middels projecten is een succes.

Wat had je van SOK verwacht en is er niet van gekomen?
· Nog geen innovatiepartnerschap
· Onderwerpen als grondonderzoek, monitoring en LCC zijn nog niet van de grond gekomen
· Verlaging tenderkosten
· Verhoging tempo technische innovaties door grootschalige proeftuinen
· Relatie waterschappen-markt op collectief niveau blijft achter bijv. communities voor inkoop/

contractmanagement
· Kleine groep kent de SOK

Samenvattend:
· Voor de gezamenlijke kennisontwikkelingen is het goed dat er een SOK is, dat biedt een kapstok

voor initiatieven zoals Allrisk.
· Goed dat de PoV’s er zijn, dat breng structuur voor het projectoverstijgend leren.
· We kunnen nog meer profijt halen uit de verbinding in projecten.
· Het gaat er om dat kennisontwikkeling landt in het generieke aanpak (leidraden, instrumenten,

software) zodat de projecten daar weer gebruik van kunnen maken. Daarin is nog wel een stapje te
maken.

Ad. 10 Evaluatie uitgebrachte adviezen van de TFDT
Dit document is verwerkt in het dashboard van de TFDT:
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Ad. 11 Analyse innovatie
Op basis van de analyse van brondocumenten is geconcludeerd dat vijf jaar na een van de eerste
adviezen van TFDT over het stimuleren van innovatie binnen het HWBP, de genoemde punten nog steeds
relevant zijn. Deze betreffen samengevat de “Taskforce 10 voor Innovatie” – toon lef & durf op de
volgende tien punten:

1. Stabiel basispakket (informatie/ data) samenstellen als start van de verkenningsfase
2. Goede functionele uitvraag met een heldere doelformulering
3. Goede risicoverdeling – accepteer dat innovatie ook kan misgaan en kom tot een goede

risicoverdeling
4. Focus - hou het simpel!
5. Urgentie
6. Investeren in mensen
7. Investeren in kennis
8. Verbinding tussen partijen - laat d.m.v. best practices zien dat het ook anders kan
9. Heldere rollen
10. Experimenteerruimte

Binnen de adviezen van TFDT komen Marker Wadden, Markermeerdijken, GOWA en Kampereilanden als
“best practices” naar voren die het hoogste scoren op de punten van de “Taskforce 10 voor innovatie” en
op de uiteindelijke doelen van innovatie (kostenbesparing, snelheidswinst, maatschappelijke meerwaarde).

De belangrijkste lessen uit de evaluatie van adviezen van TFDT betreffen:
· Betrek vroegtijdig de markt; dialooggesprekken bieden mogelijkheden om marktideeën te toetsen.
· Formuleer het doel en evt. het faalmechanisme, maar niet de methoden/ werkwijzen/ eisen.
· Contractvormen als alliantie, DBFM en bouwteam bieden meer ruimte voor innovatie en goede

samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
· Vertrouwen tussen partijen biedt ruimte voor innovatie.
· Voor alle partijen: toon lef, durf en trots!

De belangrijkste belemmeringen die zijn waargenomen binnen de adviezen van TFDT betreffen:
· Traditionele houding.
· Bestuurlijke inmenging, politieke krachten.
· Procedures en regelgeving.
· Geld en tijd, vooral bij tenders van grote projecten.
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Kennis delen is een belangrijke voorwaarde voor het stimuleren van innovatie. Vanuit alle betrokken
partijen is het van belang om hier meer ruimte aan te geven. Dit zal een uitdaging worden gezien beperkte
capaciteit, budget, concurrentieoverwegingen en overige belangen bij de verschillende partijen. De
betrokken brancheverenigingen binnen TFDT kunnen hier een stimulerende en verbindende rol in vervullen.
Ter overweging worden de aanbevelingen van TFDT t.a.v. innovatie dan ook afgesloten met een vraag:

 “Waarom hebben we geen tijd om te leren, maar wel om fouten twee keer te maken?”

Ad. 12 Basispresentatie TFDT, presentatie jaarplan
In de basispresentatie (versie januari 2019 voor Infratech) en het jaarplan 2019 staat ook de mission
statement genoemd (zie onder 2.1) waarin kernwoorden zijn: beperken maatschappelijke kosten, ruimte
voor innovatie, vroegtijdige marktbenadering, goede functionele uitvraag, focus op concrete projecten,
samenwerking.

Punten die worden benadrukt in de presentaties:
· De TFDT neemt een onafhankelijke positie in die een individueel bedrijf niet zou kunnen vervullen.
· Gouden bal, werkwijze gericht op verkenning kennisvragen, aanpak basispakket, marktbenadering,

procedures, organisatie, innovatie.
· Cirkels met het team: tempo houden, sturen op kwaliteit, gezonde markt, optimale samenwerking

OG-ON, betere kennisdeling en samenwerking, ruimte voor innovatieve oplossingen, denken
vanuit systemen, werkplezier.

· Samenwerking OI
· Marktbenadering innovatief
· Contractvorm alliantie
· Sneller – Beter – Goedkoper ( anders inrichten proces)
· Dashboard TFDT

Vraagstuk in jaarplan: hoe borgen gedachtengoed TFDT? Wanneer is TFDT volgens OG-ON overbodig?
Borgen aansluiting van TFDT met achterban, voortleven samenwerking in Gouden Driehoek op lange
termijn, borgen implementatie van de uitgebrachte adviezen.

Ad. 13 Masterclass OI
Op woensdag 27 juni 2018 heeft TFDT in samenwerking met de Alliantie Markermeerdijken en de
kennisinstellingen een Masterclass Dijkontwerp gehouden. Sinds vorig jaar zijn de nieuwe normen voor
waterveiligheid op basis van overstromingsrisico’s van kracht. Het bijbehorende ontwerpinstrumentarium
(OI) is al lange tijd volop in ontwikkeling. Voor lopende en nieuwe projecten is dat een uitdaging: hoe ga je
daar mee om met deze veranderende leidraden en wijzigende rekenregels. Het is duidelijk dat er brede
behoefte bestaat aan het delen van kennis en ervaring met de nieuwe regels die is opgedaan in projecten.
Enkele punten uit de sessies:

· historie van het OI, de rollen van het Rijk, Waterschappen, Kennis en de markt, wat is het OI?
· inzicht in het proces, ontwikkeling en praktijkervaringen o.b.v. het project
· toepassingen OI2014v4: faalkansruimteverschuiving, omgaan met NWO’s, overslagdebiet.

Ongedraineerde schuifsterkte: parameter bepaling, dijken op veen methodiek

De verschillende oplossingen worden toegelicht beeld gebracht, maar ook het krachtenveld van
bestuurders en omgeving. Het doel van de alliantie:

· Oplossen van het veiligheidsprobleem  
· De bestuurlijke afspraak is: Dijk Veilig in 2021  
· Tenminste voor 50 jaar bescherming bieden  
· Vertrekpunt: VOPP en omgevingsafspraken  
· ‘Dijken op Veen 2’ meenemen in ontwerpoplossing  
· Aandacht voor ‘Bewezen sterkte’.  

Als afsluiting werden de opgedane ervaringen gedeeld:  
· Door het te doen doe je ervaring op  
· Inhoud op tafel  
· Samen oppakken loont  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· Zorg dat je voldoende expertise mobiliseert  
· Stel het doel scherp  
· Hou focus, laat je niet afleiden  
· Zorg dat het mogelijk is om te anticiperen  
· Betrek de beheerder erbij  
· Laat besluiten nemen op verschillende niveaus  
· Have fun!  

Het rapport Dijken op Veen (DoV) heeft op een aantal punten tot een andere zienswijze geleid over de
sterkte van veen, maar ook van klei. In de ontwerpfase is ruimte voor een nieuwe aanpak door het delen
van kennis. Ook het denken vanuit de verschillende systemen en het werken met rekenmethodieken is
toegelicht en besproken.

De gehanteerde uitgangspunten zijn goed in beeld gebracht. Er is dus ruimte om aan de ‘knoppen’ te
draaien, maar ook iedere dijk heeft zijn bijzondere eigenschappen. De klei onder het veen blijkt echter
maatgevend te zijn. Er is software ontwikkeld die aansluit op het internationale systeem van rekenen.

Ad. 14 Adviezen TFDT bij “best practices”
Lessons learned Markermeerdijken: Alliantievorm heeft geleid tot goede samenwerking OG-ON.
Vertrouwen is ontstaan waardoor hernieuwde ruimte voor innovatie. Belemmering: inmenging politieke
krachten.
Alliantie als contractvorm:

• 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.

Noorderzijlvest – geen document hierover <nog invoegen?>
Nog andere adviezen of verwijzen we hier naar analyse binnen innovatie? Of zit dit juist al in het document
onder punt 10?

Ad. 15 Visie Bouwend Nederland op toekomst TFDT
Wat is er bereikt (punten presentatie Arjan Keuzenkamp):

· Adviesaanvragen van vrijwel alle waterschappen betrokken bij het HWBP
· Kennisdeling en netwerk via Gouden Driehoek bijeenkomsten
· Actieve betrokkenheid bij ontwikkelen OI
· Actieve betrokkenheid bij POV’s, programmering HWBP, netwerkevents
· Samenwerkingsprogramma HWBP
· Input Multiwaterwerken en Getijdecentrale Brouwersdam

De marktgroep Deltabouwers van Bouwend Nederland onderschrijft nut en noodzaak van de TFDT. Vraag
is of TFDT dat moet doen als luis in de pels of als onderdeel van het systeem. We kunnen binnen de
samenwerking nog zeker een jaar door, zonder dat daar geld bij moet. We kunnen wel alvast nadenken
over wat moet gebeuren na 2020; projectoverstijgende dialoog is zeer belangrijk.

Ad. 16 Bundeling drie documenten vanuit overheid over kennis- en innovatieagenda
De vraag is even of deze documenten in de “oogst van de TFDT” meegenomen moeten worden, omdat dit
documenten vanuit de overheid betreft. Het signaal wat deze documenten afgeven is dat bij de “oogst/
evaluatie” gesproken moet worden over de rol van de overheid bij stimulering van kennisdeling en
innovatie.



Onderdeel van Topsector Water & Maritiem
www.taskforcedeltatechnologie.nl

Evaluatie en ambitie TFDT
aantekeningen werkgroep

18 april 2019
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Gelijkwaardigheid / Vertrouwen

Markt – OG 2012, 2016, 2017:
o Aan begin zwaar onvoldoende (3) – gepolariseerd (wederzijds

wantrouwen)
o Nu voldoende – intentie is er en is ook in de markt merkbaar,

marktvisie is gedeeld (6+)
o Ambitie- zoals in marktvisie

2019:
o Het is nog gefragmenteerd, want bij sommige opdrachtgevers is cijfer

hoog en bij sommige opdrachtgevers is het nog niet opgepakt doordat
zij moeite hebben om veranderingen door te voeren. Daarom cijfer 7.

o Waterschappen verdienen pluim, andere wijze van samenwerken en
gelijkwaardigheid zijn zichtbaar.

o TFDT brengt marktvisie al enige tijd in praktijk via as van projecten.
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Begrijpen belangen

Markt – OG 2012, 2016, 2017:
o Aan begin zwaar onvoldoende (2) –twee werelden
o Nu onvoldoende (4)– er is meer begrip maar er wordt nog niet naar gehandeld (5)
o Ambitie- handelen naar begrip

2019:
o Zeker al voldoende (7), beginnen begrip te krijgen en elkaar te waarderen (we

maken stappen in piramide van vertrouwen).
o We begrijpen elkaar, maar boeggolf komt er aan en dit moet op ambtelijk niveau

beter landen.
o Binnen TFDT: adviseurs en uitvoerende bedrijven zijn in eerste twee jaar tot elkaar

gekomen. Nu laatste twee jaar vooral gericht op MKB, generaties (jongeren).
o TFDT rol van aanjager. Sneller en krachteriger kunnen opereren in speelveld.
o De “omgeving” is een nadrukkelijkere rol gaan spelen (participatiemaatschappij).
o Ambitie: we willen echter voor een 8 of 9 gaan!
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Transparantie

Markt – OG 2012, 2016, 2017:
o Aan begin zwaar onvoldoende (2) – gepolariseerd (wederzijds wantrouwen)
o Nu juni 2016 onvoldoende (5)–trendmatige verbetering duidelijk zichtbaar (7)
o Ambitie-volledige transparantie (transparantie kan je ook koppelen aan de

momenten waar dat concurrentiepositie van de (markt)partijen niet schaadt)

2019:
o Transparantie OG-markt is niet significant veranderd, 7. Wel op onderdelen met

betrokken partijen stappen gemaakt. Vanuit kokers lukt het nog niet volledig om
transparant te zijn.

o Als TFDT transparant.
o TFDT bewaakt ook grens in transparantie markt-OG.
o Ambitie: manier waarop de TFDT dit doet moet wel met de tijd mee gaan.
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TFDT+ kennisambassadeur/ kennisinstellingen

2012, 2016, 2017:
o Aan begin geen relatie – juni 2016
o Nu juni 2016 voldoende (6+)– wel zijn kennisinstellingen meer gericht op het halen

dan brengen er is weinig veranderd sinds 2016 – beeld dat het zelfs mogelijk
verslechterd is (4)- algemeen beeld

o Ambitie

2019:
o Situatie met Deltares onveranderd (4), advies aan hen is om vooral op

systeemniveau onderzoek doen.
o TFDT meer op projecten gericht, maar bij kennisinstellingen meer langere termijn en

dit is soms lastig te combineren. Benutten wij voldoende de mogelijkheden?
o Ambitie: nieuwe contacten universiteiten en hogescholen verder uitbouwen, frisse

wind in contacten met kennisinstellingen, netwerk creëren om capaciteit te vergroten
i.v.m. boeggolf. Combinatie Blue Brains.
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Projectgerichte adviezen

2012, 2016, 2017:
o Aan begin was er niets
o Nu juni 2016 voldoende (6+)–nadrukkelijke verbetering (7+)
o Ambitie- in inhoud moeten we nog verbeteren minimale hoeveelheid adviezen per

jaar nodig om dit te uitdragen (ca 4?): OG zijn “aangestoken” door gedachtengoed
van bewuste keuzes voor de contractvormen waar de transparantie en
gelijkwaardigheid tot uiting komt)

2019:
o Adviezen blijven constant 7+.
o Adviezen moeten beter landen bij bestuur waterschappen, geen ondersteuning van

programmabureau, RWS (bij begin op hoogste niveau RWS, nu minder).
o Beter evalueren van projecten (vanuit TFDT, scherper krijgen door met

opdrachtgever te spreken).
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Leren uit Best Practices

2012, 2016, 2017:
o Aan begin was er nauwelijks iets (1)
o Nu juni 2016 voldoende (6)–nadrukkelijke verbetering  (7+)
o Ambitie- de OG en de brancheorganisaties hebben de “hulpconstructies” niet meer

nodig

2019:
o Leren uit Best Practices is hoog 8, maar marketing is laag 6.
o Best practices – we leren er van, maar hoe land kennis hierover bij achterban? Op

site legitimeert, maar TFDT doet onvoldoende aan marketing.
o Onvoldoende steun brancheorganisaties en kennisdeling richting leden.
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Periodiek overleg HWBP+

2012, 2016, 2017:
o Aan begin was er geen (0)
o Nu juni 2016 voldoende (6) – veel meer voorbeelden vanuit overheid, openheid met

HWBP gekomen – er is behoefte aan overleg met onafhankelijke
marktvertegenwoordiging (7)- waterschappen bewegen en PB HWBP mist
daadkracht en aansluiting naar de beheerders (dat is zelfs verslechterd en er is ook
geen feedback naar HWBP over dit beeld)

o Ambitie- goudendriehoeksoverleg vanuit TFDT te organiseren wordt overbodig
(overgenomen door HWBP? / UvW? Xx?)

2019:
o Vanuit Gouden Driehoek organiseert TFDT een overleg/ bijeenkomst. Niveau

verhoogd (7+), maar als TFDT aan trekken. Inhoud en opkomst is goed, impact, 8+.
De balans in voorbereiding, gedragenheid tussen partijen is onvoldoende (ligt alleen
bij TFDT).

o PB HBWP is door bemensing niet aangehaakt. Waterschappen wel aangehaakt.
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Wat  willen we bereiken – ambitie 2017
o Continue stroom (nieuwe) projecten met voldoende rendement  (belemmering van

OI wordt overschat) – procesmatige belemmering is aard van de financiering
(subsidie voorwaarden en verlening t.o.v. HWBP-2) wat is een gezond stroom van
werken

o Te weinig projecten worden versneld – dit heeft ook te maken met bovenstaande
o Seriematige toepassing van nieuwe technieken – nog geen verbetering (zie o.a. de

vragen vanuit de markt die we krijgen) – hier willen we meer bereiken- behoefte
aan anders (opener)denken – dit zal ons speerpunt moeten zijn komend jaar

o “Samenwerkingsmotor” moet standaard zijn (zie ook laatste punt van de evaluatie)-
initiatief bij HWBP als platform waar de vertegenwoordigers ook vanuit de markt
en kennisinstellingen zullen blijven (met mogelijk andere samenstelling vanuit de
brancheorganisaties)

o Van incidentele naar continue nieuwe aanbestedingsvormen en contracten –
contractvormen die passen bij de doelen

o Grotere cirkel van invloed (politiek, directies, meer waterschappen)- invloed is
aanzienlijk toegenomen en daar willen we meer focus – verdieping in de relatie
met ons eigen achterban
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Wat  willen we bereiken – ambitie 2019
Op basis van voorgaande sheets zijn te bereiken punten:
o Boeggolf laten landen op ambtelijk niveau.
o Elkaars belangen kennen verhogen naar cijfer 8 of 9.
o TFDT transparantie van informatie en marketing vernieuwen// intensiveren.
o Beter evalueren van projecten.
o Verbinding tussen partijen in de Gouden Driehoek versterken.
o Nieuwe contacten universiteiten en hogescholen verder uitbouwen, frisse wind in contacten met

kennisinstellingen, netwerk creëren om capaciteit te vergroten i.v.m. Boeggolf.
o Adviezen naar partijen in Gouden Driehoek:

• Branches: versplintering tegen gaan, onvoldoende steun bij kennisdeling richting
achterban.

• Rol Deltares minder in productie/ toetsing, maar zou op systeemniveau onderzoek moeten
doen.

• Constante teams bij betrokken partijen.
• Stuurgroep TFDT moet op hoogste niveau gesprek over TFDT.
• HWBP aanwezig in overleg.
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