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Doel van TFDT achterbanbijeenkomst 2020

De bijeenkomst staat in het teken van het uitdragen van de TFDT gedachte en een
vooruitblik naar samenwerking voor de toekomst binnen de Gouden Driehoek.

Delen van de ervaringen binnen de
projecten van Taskforce
Deltatechnologie met de eigen
achterban.

Van gedachten wisselen over de
invulling van het programma van
TFDT voor de komende jaren. Waar
moet de focus op worden gelegd?
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Inhoudsopgave

Presentaties:
o Oogst en boodschap voor de toekomst – Jelke Jan de With
o Visie WDOD op HWBP projecten– Cor Beekmans
o Programmering HWBP – Erik Wagener en Gerben de Jong

Interactieve sessies:
o Visie toekomst Taskforce Deltatechnologie 2020-2022
o Beschouwing kilometerprijs HWBP projecten
o Innovatie Testdijk TFDT – e-bay voor innovaties van de markt
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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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46%

39%

15% Type Innovatie
Proces
Sociaal
Product

KIJK

WDOD marktvisie

Brouwersdam- Grevelingen

IJsseldelta

Stadsdijken Zwolle

Delfzijl-Eemshaven

Sterke Lekdijk

Marker Wadden

Waddenzeedijk

Gorinchem-Waardenburg

Houtribdijk

Markermeerdijken

IJsseldijk Gouda

Zwolle-Olst

HWBP opgave
WS Limburg

Marken

Twentekanaal

Kunstwerken HHNK

Regionale keringen
West Brabant

POV Piping

Multiwaterwerk
HWBP, nHWBP

Ontwerpinstrumentarium
ENW, POV’s

Oosterschelde
kering

POV Waddenzee

53%
13%

18%

18% Type Advies

Marktbenadering
Technisch advies
Kennisdeling
Marktvisie

50%

20%

30%
Klant

WS'n
RWS
HWBP

2-fasen contractmodel HWBP

Meanderende Maas

Noordelijke Maasvallei

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

Vertrouwen, Verbinden, Vakmanschap:
Samen veranderen over de as van projecten
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Presentatie Oogst en boodschap voor de toekomst

Jelke Jan de With
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Oogst TFDT en Boodschap voor de toekomst
TFDT achterbanbijeenkomst 2 juli 2020

Samenwerken voor de toekomst is de titel van deze bijeenkomst. Aan mij de taak om als
vertrekkend onafhankelijk adviseur van Taskforce Deltatechnologie via het verleden wat
bouwstenen voor de toekomst mee te geven.

Hoe moeten we kijken naar de inrichting van Nederland in het algemeen en de bescherming
van onze delta in het bijzonder? De rode draad hierin zijn:

· Waarnemen
· Dromen
· Kiezen en
· Waarmaken.

In het plan van aanpak van TFDT uit maart 2013 staat:

De waterbouwmarkt verandert. Bedrijven groeien steeds meer van monodisciplinaire speler
tot ketenspeler. Het zijn vooral de opdrachtgevers die deze ontwikkelingen aanjagen met
nieuwe en innovatieve aanbestedingsprocessen en contractvormen. Opdrachtgevers dagen
het bedrijfsleven ook expliciet uit om met oplossingen te komen voor maatschappelijke
problemen. Het bedrijvenbeleid van de overheid, met een focus op topsectoren, biedt een
unieke kans om nadere invulling te geven aan de uitdagingen waar wij voor staan. Hier
liggen ook grote kansen voor het bedrijfsleven om het ‘speelveld’ mede vorm te geven. Dit
komt in het bijzonder tot uiting binnen de Topsector Water & Maritiem en daarbinnen het
deelsector Deltatechnologie. Juist de sector Deltatechnologie mag de komende jaren rekenen
op substantiële investeringen door de overheid.
Om hier effectief te kunnen optreden als bedrijfsleven is een bundeling van krachten
noodzakelijk. De huidige situatie laat zien dat de belangenbehartiging binnen de sector
Deltatechnologie versnipperd is en daardoor niet optimaal. Er opereren momenteel in ieder
geval brancheorganisaties die hun activiteiten niet, of in ieder geval onvoldoende,
afstemmen. Dat moet beter!

Om de belangen van het bedrijfsleven binnen de sector Deltatechnologie goed te behartigen
worden de bestaande krachten gebundeld binnen een Taskforce Deltatechnologie (verder
TFDT). De TFDT fungeert daarmee als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven op dit
speelveld en ondersteunt de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in het Kernteam
Deltatechnologie.
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Waarnemen

Als we naar infrastructuur- en gebiedsprojecten kijken kunnen we niet anders dan
constateren dat ze erg complex zijn, een lange looptijd hebben en er in de meeste gevallen
hoge kosten mee gemoeid zijn. Dat was ook al in de jaren negentig het geval toen ik als
directeur bij Boskalis in dienst kwam. In de jaren daarvoor had ik in de GWW al de nodige
ervaring opgedaan bij de totstandkoming en uitvoering van grote projecten. En altijd weer
zag ik projecten op dezelfde manier ontstaan. Bureaucraten bereiden projecten tot in de
kleinste detail voor en pas daarna worden bedrijven en burgers betrokken waarna na een
heel lang en stroperig traject bestuurders het uiteindelijke besluit nemen. Een bijkomend en
zeer vertragend aspect was het gebrek aan vertrouwen tussen publieke en private partijen.

De bruggenbouwers in onze wereld zijn niet alleen letterlijk maar ook spreekwoordelijk
broodnodig. Ik zag het destijds dan ook als een uitdaging om een veranderingsproces in gang
te zetten Ik geef toe, ik betreed daarmee het terrein van dromen.

Dromen

Wat die verandering betreft vormde daarvoor het Grensmaasproject een eerste stap. Mijn
passie voor het project was er van begin af aan. De Grensmaas bood ons namelijk een
uitgelezen kans iets moois te creëren. Namelijk Limburg veel schoonheid geven met een
rivier die veel natuurlijker door het landschap kronkelt te midden van nieuwe natuur waar ik
zo van hou.

Daarnaast was dit uitgelezen kans om het ordinaire beeld van aannemers en
grindproducenten die alleen maar oog hebben voor snelle winsten te veranderen. De
betrokken GWW-bedrijven en ingenieursbureaus zagen de complexiteit van de Grensmaas
als een uitdaging waar alle betrokken partijen bij kunnen winnen. Dat is erg belangrijk bij elk
grootschalig project met een ingewikkeld samenspel. Cruciaal is dat het samenspel niet
gebaseerd is op oude rolpatronen. Die bouwen weerstand op en beperken de creatieve
inbreng. De Grensmaas staat als een symbool voor de verandering van denken. De zorg voor
veiligheid in combinatie met extra ruimtelijke kwaliteit met niet op de laatste plaats
betrokken bewoners.

Grootste lessen:

· Er moet niet meer gescheiden gehandeld worden tussen privaat en publiek
· Processen moeten flexibel worden ingericht
· Overheden moeten een eenheid vormen: Het publieke huis op orde!

Er moet een breder draagvlak voor grote projecten worden gevormd. Het boek “Fysica van
Samenwerking” van Ad de Rooij was hier een inspiratie. De waarde-verhogende complexe
projecten kunnen alleen tot stand komen als er sprake is van een creatieve wisselwerking
tussen Bestuurder, Bureaucraten, Bedrijven en Burgers (4B’s). Uitgangspunt is een nauwe
samenwerking tussen betrokken partijen en een vertrouwen richting consortia die de ruimte
krijgen om innovatieve plannen te maken. En het consortium met het beste plan kan aan de
slag. Op deze manier wordt de creativiteit van het Nederlandse bedrijfsleven zowel bij de
ontwikkeling als bij de uitvoering van grote projecten veel beter benut.
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Kiezen

Vanaf 2013 is er met een klein team van de Taskforce veel werk verricht, zijn de eerste
belangrijke adviezen gegeven en is er gewerkt aan het tot stand brengen van een
samenwerkingsovereenkomst HWBP in het zogenaamde directeuren overleg van de Gouden
Driehoek. Samen met het programmabureau en kennisinstellingen is de handschoen
opgepakt. Het was een gezamenlijke uitdaging. Niet eenvoudig, maar het is ons gelukt! Een
periode waar ik met plezier en trots op terugkijk.

In dezelfde periode is er een aanvang gemaakt met de professionalisering van de Taskforce.

De eerste Achterbanbijeenkomst heeft plaatsgevonden op 1 april 2014. De voortgang, focus,
organisatie en resultaten zijn in beeld gebracht!

Ruim 2 jaar na de oprichting van de Taskforce ondertekenden we in Strandpaviljoen Struin in
het zonovergoten Schoorl de Samenwerkingsovereenkomst
Hoogwaterbeschermingsprogramma-Topsector Water. Hierin stond voor het eerst helder
beschreven hoe projecten voortaan sneller, goedkoper en vooral ook beter uitgevoerd
kunnen worden. Bij de ondertekening zei ik destijds dat de driehoek veel te statisch is. Het
moet een kennisbal worden die voortrolt over de projecten. En dat kan door alle aanwezige
kennis samen te bundelen en binnen die bal volledige gelijkwaardigheid uit te stralen. Naar
elkaar, maar ook naar buiten toe. We moeten het oude denken en doen loslaten. Alle
partijen, zowel de markt, de kennisinstellingen en de overheden zijn gelijk en van
toegevoegde waarde.

Een gezonde argwaan is niet verkeerd, maar transparant samenwerken is de beste manier
om ‘het Nieuwe Deltawerken’ te laten slagen. Het bedrijfsleven heeft recht op een gezond
rendement. Om dit te bereiken moet de proceskant en de onderzoeken veel efficiënter,
zodat er meer budget vrijkomt voor de uitvoering van projecten. Bovendien moeten we trots
zijn op wat we doen en dat samen uitstralen. Goede voorbeelden moeten worden
ontwikkeld en navolging krijgen. Aan alle deze intenties moeten we invulling geven. Dat
betekent dat we elkaar beter moeten leren kennen. Dat we opener zijn over de manier van
werken, over de kosten en dat we eerlijker naar elkaar moeten zijn over de fouten die we
maken.

Het is een weg van zoeken en ondervinden.  De tuin van mij en mijn vrouw, die onze lust en
leven is, een paradijs zoals u wilt is plaats geweest waar ontelbare onderhandelingen zijn
gevoerd.

Ik wil de tuin als metafoor gebruiken voor het veranderingsproces dat we de afgelopen
decennia hebben doorgemaakt. In mijn tuin is het een kwestie geweest van dromen,
bedenken, proberen, mislukken, toch in die nieuwe soort geloven en dus doorzetten. Dat is
ook de weg die het Hoogwaterbeschermingsprogramma doorloopt en de rol die de
Taskforce heeft gehad. Uiteindelijk willen we bewerkstelligen dat de overheid het doel, de
functionaliteit formuleert en niet de oplossing.

Een dergelijke verandering gaat telkens gepaard over wat ik gemakshalve noem de as van de
projecten. Daarvoor worden binnen de Taskforce teams samengesteld die advies geven over
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de projecten. Deze teams zijn een zeer belangrijke factor voor het succes. Het tot stand
komen van een advies gebeurt in samenspraak met het IPM team van desbetreffend
waterschap zodat er uiteindelijk een gedragen advies ontstaat. Doorgaans vergt dit een
periode van 3 tot 6 maanden.

Toen TFDT in 2013 begon, werd nog 80 procent van de projecten aanbesteed volgens de
traditionele RAW systematiek. De overheid formuleerde grotendeels de oplossing en
voorschreef in bestekken elke stap die in de uitvoering moet worden gezet. Inderdaad, niet
creatief en het leidt zeker niet tot vernieuwing.

Wat hebben we tot nu bereikt: De TFDT heeft inmiddels een flink aantal adviezen
uitgebracht. Per project hebben we telkens de beste aanpak en aanbestedingsvorm onder
de aandacht gebracht. Zo is bij de Marker Wadden een Plan, Design, Construct & Maintain
contract geadviseerd. De Marker Wadden is een uniek natuurgebied in ontwikkeling. In
opdracht van Natuurmonumenten (NM) zijn natuureilanden met zand, klei en slib uit het
Markermeer aangelegd. Op de nieuwe eilanden met natuurlijke oevers komt nieuwe natuur
tot ontwikkeling die draagt bij het natuurherstel in het Markermeer. Kortom, een
natuurparadijs voor vissen en vogels en een aantrekkelijk recreatie-eiland. De TFDT
adviseerde NM om de markt voldoende ruimte te geven om de doelstellingen van de Marker
Wadden maximaal te kunnen realiseren.

Op verzoek van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft de TFDT
zich gebogen over vragen als wat is de meest optimale marktbenadering voor het project
Markermeerdijken. Hoe kan het project maximaal ingebed worden en bijdragen aan het
systeem van het Markermeer. Het HHNK vroeg de TFDT actief mee te denken en te
adviseren over het wegnemen van belemmeringen, innovatie in het project mogelijk te
maken en een optimale samenwerking te bereiken tussen de betrokken partijen. Dit was na
afloop van het adviseringstraject de terugkoppeling van het HHNK:

De Taskforce Deltatechnologie heeft rondom het project Markermeerdijken gefunctioneerd
als een extern klankbord als het gaat om de keuzes van de marktbenadering voor het project.
Een groot voordeel van de TFDT was en is dat het daadwerkelijk functioneert als niet
partijgebonden vertegenwoordiger van de gehele markt. Het advies van de TFDT om in hoog
tempo aan te besteden en bij een alliantie de uitvraag een doelvraag te laten zijn is door ons
opgevolgd.

De TFDT bepleit een twee fasen contractaanpak. Opzet hiervoor hebben we met Waterschap
Rivierenland (WSRL) en WDO Delta gemaakt. Dit nieuwe procesaanpak is aan diverse
waterschappen geadviseerd. Naast het HHNK met betrekking tot de Markermeerdijken zijn
andere voorbeelden het WSRL met Gorinchem Waardenburg en het Hoogheemraadschap
Stichtse Rijnlanden met de Sterke Lekdijk.

Een vroegtijdige marktbenadering is hier de sleutel tot succes. Dit leidt tot het beste
ontwerp met de laagst mogelijke kosten door het benutten van het vakmanschap, ruimte
bieden voor innovatie en een optimale risico en planningsbeheersing. Dit levert in de
aanbesteding de tijd- en geldwinst op.
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Waarmaken

De TFDT zit inmiddels ruim in de fase van het waarmaken. Als we terugkijken op de periode
die achter ons ligt is het terecht om te concluderen dat alle betrokken partijen  positief
tegenover het versnellen staan. Een parallelschakeling van het adviestraject en selectie van
de uitvoerende partijen met een vroegtijdige marktbenadering levert de meeste tijdwinst op
en biedt de meeste kansen voor een goede verdeling van de risicobeheersing. Dit in plaats
van een volgtijdelijke aanpak. De praktijk laat ook zien dat de door ons gegeven adviezen
weliswaar passen in de versnellingsgedachte en wensen van de opdrachtgevers, maar soms
door interne procedures bij de beheerders nogal eens worden bemoeilijkt.

We zien ook dat nieuwe contractvormen zoals Design, Construct & Maintain en
samenwerkingen in vormen als allianties en bouwteams steeds gebruikelijker zijn. Dit alles
leidt tot effectievere procedures met een efficiënte inzet van menskracht, tijd en geld.
Tevens is er bij de opdrachtgever meer aandacht voor risico’s en een gezond verdienmodel
voor de markt.

En hoe gaat het nu met de kennisdeling? De Gouden Driehoek bijeenkomsten dragen
duidelijk en aantoonbaar bij aan meer openheid in uitwisseling van kennis tussen de
gelederen. Deze hebben we samen met het secretariaat en betreffende waterschappen met
altijd met veel plezier georganiseerd.  Deze lijn wordt uiteraard voortgezet.

We zijn we er nog niet helemaal. De transitie die is ingezet vergt nu eenmaal meerdere jaren
voordat deze volledig is uitgevoerd. Duidelijk is wel dat een cultuuromslag om sneller en
beter te gaan werken meer dan noodzakelijk is. Zo’n cultuuromslag is bijvoorbeeld ook nodig
om de grenzen optimaal op te kunnen zoeken waar bijvoorbeeld de Marktvisie van de
Waterschappen ruimte voor geeft. We merken op dat in de waterschapscultuur meer
vrijheid en ruimte lijkt te bestaat dan bij Rijkswaterstaat. Waterschappen bewegen
makkelijker en sneller, maken keuzes , er is meer ruimte voor veranderingen en ze kunnen
eigen initiatieven nemen. Het is dan ook niet voor niets dat  waterschappen en
marktpartijen het gedachtengoed van de TFDT omarmen en op punten als
gelijkwaardigheid/vertrouwen, elkaars belangen kennen en transparantie hoog scoren. TFDT
heeft inmiddels aan de helft van de waterschappen adviezen uitgebracht.

Ik hoor het u denken, er zijn nog vele opdrachtgevers te bereiken. De olievlek of noem het
de  cirkel van invloed moet groter worden! De marktpartijen moeten dit stimuleren en
optreden als ambassadeurs.

Tussen waarnemen en waarmaken zit een enorme verandering.  De TFDT heeft veel bereikt
en daar kunnen we trots op zijn. In de komende periode is het de uitdaging om de ingezette
lijn voort te zetten en de gezamenlijke doelen te bereiken.

Ik heb er alle vertrouwen in dat dit met het huidige team van de TFDT gaat lukken. Vanaf het
begin heb ik mij verwonderd over het vakmanschap, kennis, kunde en vooral het
enthousiasme van de teamleden. Samen met openheid en vertrouwen maakt dit het team
sterk!

Jelke Jan de With
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Presentatie Visie WDOD op HWBP-projecten

Cor Beekmans
Programmamanager HWBP bij WDOD
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Visie WDOD op HWBP-projecten

o Voortrollend programma
o Hoogste urgentie eerst!
o Stabiele flow voor circa 20 jaar
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Visie WDOD op HWBP-projecten

Projecten achter elkaar schakelen:

o Optimale kennisoverdracht en leren door
de tijd.

o Optimaal gebruik van de beschikbare
capaciteit / bezetting van ervaren
projectleden.
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Visie WDOD op HWBP-projecten
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Presentatie Programmering HWBP

Erik Wagener & Gerben de Jong
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Presentatie Programmering HWBP
Wat gaat goed:
o Diverse waterschappen zijn snel aan de slag gegaan

met een aanzienlijke opgave, vaak ook met de
adviezen van TFDT.

o TFDT blijft in gesprek met HWBP en de waterschappen
om de aanbestedingsplanning inzichtelijker te maken:
Opstellen planning marktbenadering.

Wat kan beter:
o Optimalisatie doorlooptijd totstandkoming

beschikkingen: Kunnen we hiermee nog tijd
“verdienen”?

o Stimuleren programmatische aanpak.
o Meer waterschappen bereiken.
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Presentatie Programmering HWBP

Uitdagingen van de samenwerking in de
Gouden Driehoek:
o Wederzijds begrip van de processen en

de nodige inspanningen.
o Van elkaar accepteren dat we nog aan

het leren zijn, zowel opdrachtgevers als
opdrachtnemers.

o Verander mee! Er is een aanzienlijke
werkvoorraad. Hier leren accepteren dat
aanbestedingen soms anders verlopen.
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Presentatie Programmering HWBP

Samenwerken betekent ook uit traditionele rollen stappen

We zitten allemaal in een leerproces: respecteer dat!
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Conclusies plenaire presentaties



2020

Parallelsessie 1

Visie toekomst TFDT 2020-2022
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Focuspunten plan TFDT 2020-2022
o Samenwerking: de samenwerkingsovereenkomst met HWPB blijft het uitgangspunt waarbij de samenwerking in

de Gouden Driehoek verder is verbeterd.
o Marktbenaderingsstrategie/ contractvormen: door middel van (gevraagde en ongevraagde) adviezen aan

opdrachtgevers over voorgenomen projecten wordt, door middel van een repeterende aanpak en
contractvormen met goede voorbeelden (via 2 fasen en portfolio aanpak), ingezet op kosteneffectieve
aanbestedingstrajecten, beperken van overheidskosten, realiseren van meerwaarde en ruimte bieden aan
innovatie. Hierbij staan we voor een regionale aanpak met oog op innovatie en langdurige samenwerking.

o Betrouwbare programmering: inzet op een betrouwbare, regionale programmering. Stabiliteit, continuïteit,
langdurige samenwerking en stimuleren van innovatie krijgen hierdoor de ruimte.

o Innovatie en duurzaamheid: inzet op contractvormen die innovatie en duurzaamheid stimuleren en belonen
(waaronder ruimte voor een testomgeving), nieuwe verdienmodellen en project “durven dromen” met ongevraagd
advies over innovatieve aanpak van een gebied.

o Verspreiden van gedachtengoed: Gedachtengoed is verder verspreid bij waterschappen, achterban branches
en jongeren. Zo ook naar andere gebieden van watermanagement.

We werken als een team, waarin expertise en netwerk zijn vertegenwoordigd. Dat is de kracht van TFDT, waar we via
projecten de veranderingen bewerkstelligen.



2222

Visie toekomst TFDT 2020-2022

Taskforce Deltatechnologie is klaar met HWBP?
wanneer er sprake is van ………

o Betrouwbare programmering: 2 jaar voor aanbesteding fasen
contract geen wijziging meer in aanvang
Ø Zou fijn zijn, maar een jaar voor start realisatie lijkt

realistischer.

o Contractvorm: Toepassing van fasen contract op > 75 % van de
HWBP-opgaven
Ø Nobel streven, maar laat het geen dogma worden. Er zijn

projecten die te weinig complex zijn voor de fasen structuur;
doe dat dan ook niet.

o Inzet MKB: In fasen contract fatsoenlijke betrokkenheid
(regionaal) MKB
Ø Laat dat organisch groeien; maak geen regels.
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Visie toekomst TFDT 2020-2022
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Interactieve sessie 2

Beschouwing kilometerprijs HWBP-projecten
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De marktvraag zal in dijkversterking komende jaren
verdubbelen t.o.v. huidige vraag, en zal nog jarenlang
aanhouden. De markt kan het wel aan en ziet deze
groei al een tijdje aankomen.

Het is nu van belang deze groei niet als een
“boeggolf” vooruit te zien schuiven. Ofwel “Aan de
slag!”

Beschouwing kilometerprijs HWBP-projecten

Kloppen de budgetten?
Huidig kengetal van 7mio/km is gebaseerd op Koswat ramingen, met de kennis van ca.
2014..een dijk is niet de ander en daardoor grote verschillen tussen de projecten.
o Als TFDT (de markt) willen we inzicht geven in wat de afgelopen projecten werkelijk

hebben gekost. Hiervoor oproep mee te helpen. TFDT gaat een opzet maken voor
doorsnedes waarop “eenvoudig” een kengetal ingevuld kan worden. Onze data gaan
we delen. Aanwezigen tonen interesse om mee te doen. Komend jaar gaat TFDT
deze inventarisatie verder uitwerken.



2626

Beschouwing kilometerprijs HWBP-projecten
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Interactieve sessie 3

Innovatie testdijk TFDT – e-bay voor
innovaties van de markt
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De “Taskforce 10 voor Innovatie” Toon lef, durf en trots!
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

Doel
• Kostenbesparing
• Snelheidswinst
• Matschappelijke meerwaarde

Goede voorbeelden
• Marker Wadden
• Gorinchem- Waardenburg
• Markermeerdijken
• Sterke Lekdijk
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Innovatie testdijk TFDT

Conclusies en aandachtspunten voor
stimuleren innovatie:
o Verbeteren verbinding tussen HWBP

en de waterschappen.
o Stimuleren programmatische aanpak

binnen HWBP (niet alleen binnen de
projecten) - rol van KIA verkennen.

o Markt zelf alerter op de kansen waar
“testdijk”-locaties benut kunnen
worden
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Innovatie testdijk TFDT
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Innovatie testdijk TFDT



Afbeeldingen met dank aan @Carof-Beeldlevernaciers
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