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Samenwerking in de Gouden Driehoek: de samenwerkingsovereenkomst met HWPB blijft het uitgangspunt waarbij de
samenwerking in de Gouden Driehoek verder is verbeterd.
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.
Betrouwbare programmering: inzet op een betrouwbare, regionale programmering. Stabiliteit, continuïteit, langdurige
samenwerking en stimuleren van innovatie krijgen hierdoor de ruimte.
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.
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.
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Door de stuurgroep en betrokken partijen is besloten om de Taskforce Deltatechnologie (TFDT) voort te zetten. Voor u ligt het
plan 2020 - 2022 van de TFDT. De focus-punten betreffen:
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Voorwoord

In 2013 is Taskforce Deltatechnologie opgericht en 2015 was het jaar waarin de Samenwerkingsovereenkomst HWBP -
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Inleiding Taskforce Deltatechnologie (TFDT)
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. In 2019 zijn de adviezen voortgezet waarbij in de Gouden Driehoek is gewerkt
een aanzet voor een format met repeterende procedure. Hierbij is ook een advies geïmplementeerd in een concrete uitvraag.

In de Samenwerkingsovereenkomst HWBP – Topsector Water 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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Tevens zijn diverse presentaties t.b.v. kennisdeling op het terrein van innovatie verzorgd.

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,
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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
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Mission Statement
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 en duurzaamheid.

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.
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Doel Taskforce

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
TFDT zet zich in voor het creëren en behouden van een aantrekkelijk werkveld door
inzet van jongeren.
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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

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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De Taskforce binnen het Topsectorenbeleid
Water
Maritiem

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:
Marjolein van Wijngaarden
Erik Wagener
Martin Egas
Katheleen Poels
Leo Zwang
Andrea Vollebregt
Harry Wisse

Marjolein van Wijngaarden(vz)
Martin Egas
Alex Hekman

KENNISINSTELLINGEN
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OVERHEID

TFDT
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Kernteam Deltatechnologie

Hetty Klavers
Klaas Groen
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Peter van den Berg
Dieuwke Voorhoeve

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
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TFDT

Verbinden Vertrouwen Vakmanschap

Tempo houden
Basisteam:

Sturen op kwaliteit

Gezonde markt
Optimale samenwerking tussen OG en ON
Betere kennisdeling en samenwerking
Ruimte voor innovatieve oplossingen

Rik Beekx
Gerben de Jong
Martijn de Jong
Jeroen van der Klooster
Jan Put
Jana Steenbergen-Kajabová
Menno Steenman
Jaap van der Weele

Expertteam
Secretariaat:

Denken vanuit de systemen

Astrid Teeuw
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Werkplezier
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Koehool - Lauwersmeer
Waddenzeedijk
Holwerd aan Zee

14%

POV Waddenzee

Delfzijl-Eemshaven

Wieringerhoek
Kunstwerken HHNK
Houtribdijk
Ijsselmeerdijken

Sociaal

Product

Zwolle-Olst

Multiwaterwerk
HWBP, nHWBP
Ontwerpinstrumentarium
ENW, POV’s

49%

WDOD marktvisie
Twentekanaal
2-fase contracten HWBP

Type Advies

19%
19%
14%

Marktbenadering
Technisch advies
Kennisdeling
Marktvisie

Sterke Lekdijk

KIJK
Brouwersdam- Grevelingen
Oosterschelde
kering
Ws Scheldestromen

Gorinchem-Waardenburg
POV Piping

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

50%

HWBP opgave
WS Limburg

20%
Wat gaat goed:
1. Basisgegevens
2. Nieuwe contractvormen
3. Vervlechtingsprocedures
4. Openheid Gouden Driehoek

Klant

30%

WS'n
RWS
HWBP

Wat kan beter:
1. Helderheid opgaven
2. Goede voorbeelden
3. Afwijken van HWBP / MIRT
4. Benadering vanuit systeem
5. Transactiekosten
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Meanderende Maas
Regionale keringen
West Brabant
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Proces

IJsseldelta

Stadsdijken Zwolle

IJsseldijk Gouda

48%
38%

Gebiedsontwikkeling Den Oever

Marker Wadden
Markermeerdijken
Marken
Oostvaardersoevers

Type Innovatie
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Adviezen en innovaties
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Beeld 2019

Beeld 2020

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 gezonde stroom van werken.

Continue stroom van projecten
nog niet bereikt, wel
geagendeerd.

Met inspanningen “Tempo
houden – Tempo maken” blijft dit
onder aandacht

Te weinig projecten worden versneld – dit heeft ook te maken met
bovenstaande
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.

Gefragmenteerd beeld.
Waterschappen nog niet
gewend om financieel
risicovolle projecten te
managen.

Nadrukkelijk onderwerp van
diverse werkgroepen (o.a.
werkgroep kilometerprijs,
contracten en regeling)

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

Initiatief ligt bij TFDT en een
deel van de waterschappen.
Governance is aandachtspunt.

De situatie is nog niet optimaal
door COVID19-problematiek
maar we zien positieve
ontwikkelingen in de hele breedte
van de gouden driehoek

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

Goede stappen t.a.v. nieuwe
contractvormen gemaakt.

Met de introductie van 2-fase
contracten is de positieve trend
doorgezet

Grotere cirkel van invloed (politiek, directies, meer waterschappen)invloed is aanzienlijk toegenomen en daar willen we meer focus –
verdieping in de relatie met eigen achterban.

Olievlek moet groter worden.

De nieuwe werkwijze van TFDT
begint haar vruchten af te
werpen.
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Ambitie geformuleerd in 2017
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Ambities 2017 – update 2020

Verbinden, Vertrouwen, Vakmanschap
Thema 2:
Samenwerking
in Gouden
Driehoek

•
•
•

Duurzaamheid
Innovatie

•

Marktbenaderingsstrate
gie & contractvorm
Betrouwbare
programmering

Thema 3:
Gebiedsontwikkelingen

•
•

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Programmatische aanpak Grote Wateren
Programma uitvoering Kaderrichtlijn Water

15

Koppelen
sectorale opgaven
Systeemaanpak en
verspreiden
gedachtengoed
TFDT - Plan 2020-2022

Programma’s

Werkgroepen

Thema 1:
Duurzaamheid
& Innovatie
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Focuspunten TFDT in (werk)thema’s 2020-2022

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

o
o
o
o

Goede voorbeelden en ‘lessons learned’ uit adviezen TFDT verzamelen en ontsluiten van
contractvormen die innovatie stimuleren en belonen. Vervolgens stimuleren van deze
contractvormen waarbij het van belang is ruimte voor een testomgeving te realiseren.
Stimuleren dat in het hoofdproces gelijk na de voorverkenningsfase naar de markt wordt
gegaan om ruimte voor innovatie te realiseren.
Stimuleren van financiële prikkels voor innovatie bij zowel opdrachtgevers als
opdrachtnemers.
Stimuleren van het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen.
Uitdragen “Taskforce 10 voor innovatie”.

Belangrijke punten uit HWBP kennis en innovatieagenda:
o
Investeren in kennis en innovaties die bijdragen aan de realisatie van de programmadoelen.
o
“Innovaties zijn geen luxe voor het HWBP, maar pure noodzaak. Zonder kennis en innovaties kan de opgave van het HWBP niet
tijdig, binnen budget en efficiënt gerealiseerd worden” .
o
Innovaties binnen het HWBP zijn noodzakelijk voor het binnen budget en tijd realiseren van de opgave:
•
In 2050 moeten 500 kunstwerken en meer dan 1100 km dijken aan norm voldoen
•
Besparingen momenteel 160 mln. euro op investering van ruim 90 mln euro (2018)
•
Potentiële besparingen zijn een veelvoud hiervan
Bron: presentatie HWBP Kennis- en Innovatieagenda, 04-07-19
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Thema 1: Innovatie

Ambitie: : contractvormen die duurzaamheid stimuleren en belonen (waaronder ruimte voor een testomgeving),
nieuwe verdienmodellen en project “durven dromen” met ongevraagd advies over innovatieve aanpak van een gebied.
Goede voorbeelden en ‘lessons learned’ uit o.a. adviezen TFDT verzamelen en ontsluiten in relatie tot
contractvormen die duurzaamheid stimuleren en belonen. Vervolgens stimuleren van een deze contractvormen.

o

Agenderen subsidiabiliteit duurzaamheid bij HWBP.

o

Toepassen van financiële prikkels voor duurzaamheid bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.

o

Duurzaamheid moet een begrip worden in de uitvraag.

o

Duurzaamheid via as van projecten in de praktijk brengen.
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Thema 1: Duurzaamheid
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Ambitie: de samenwerkingsovereenkomst met HWPB blijft het uitgangspunt waarbij de samenwerking in de Gouden
Driehoek verder wordt verbeterd op de aspecten gelijkwaardigheid, begrijpen van elkaars belangen en transparantie.
De samenwerkingsovereenkomst met HWPB blijft het uitgangspunt waarbij de samenwerking in de Gouden
Driehoek verder wordt verbeterd:
•
Samenwerking tussen opdrachtgever-opdrachtnemer: jaarlijkse evaluatie op de aspecten
gelijkwaardigheid, begrijpen van elkaars belang en transparantie (conform methodiek in “Evaluatie Oogst
TFDT”): ambitie is verhogen cijfers richting 8.
•
Nauwere samenwerking tussen marktpartijen onderling is een aandachtspunt.
•
Samenwerking hogescholen en universiteiten uitbouwen, specifiek op thema’s duurzaamheid, toekomst
watersector.

TFDT - Plan 2020-2022
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Thema 2: Samenwerking in de Gouden Driehoek
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Ambitie: (gevraagde en ongevraagde) adviezen aan opdrachtgevers over voorgenomen projecten waarin door
middel van een repeterende aanpak en contractvormen met goede voorbeelden (via 2-fasen en portfolio
aanpak) is 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.
Hiertoe wordt ontwikkeld:
•
2-fase aanpak o.a. op basis van evaluatie van de TFDT adviezen TFDT innovatiepartnerschap. Dit wordt gecombineerd met de aanpak
en evaluatie van eerdere adviezen van de TFDT.
•
Contractvormen met goede voorbeelden: evaluatie van de alliantie en
innovatiepartnerschap wordt verwerkt in de repeterende aanpak met
bijpassende contractvorm.
•
Inzet op een gebundelde aanpak per regio. Hierbij staan we voor een
regionale aanpak met oog op innovatie en langdurige samenwerking.

*Om de transitie naar een financieel gezonde, concurrerender, innovatievere, kosteneffectievere en duurzamere Nederlandse GWWsector mogelijk te maken, is er zowel voor Rijkswaterstaat als voor de marktpartijen een belangrijke rol weggelegd. Rijkswaterstaat
kan als grote opdrachtgever samen met andere opdrachtgevers deze transitie aanjagen, via een viertal oplossingsrichtingen:
o
selectief risico verlagen door de prijs van de bouwfase pas op een later moment vast te zetten (2 fasen proces)
o
een portfolio-aanpak introduceren
o
effectievere randvoorwaarden creëren over het hele portfolio van Rijkswaterstaat
o
het stimuleren van toetreding en inbreng en samenwerking van meer technologisch georiënteerde partijen
Bron: Toekomstige opgave RWS – rapport McKinsey, mei 2019
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Thema 2: Marktbenaderingsstrategie/ contractvormen

Ambitie: : een betrouwbare, regionale programmering waardoor er meer ruimte ontstaat voor stabiliteit, continuïteit,
langdurige samenwerking en stimuleren van innovatie.

TFDT zal met HWBP en waterschappen in gesprek gaan over een betrouwbare, regionale programmering
waardoor er meer ruimte ontstaat voor stabiliteit, continuïteit, langdurige samenwerking en stimuleren van
innovatie.
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Thema 2: Betrouwbare programmering

20

Ambitie:. Opgedane kennis en ervaring inzetten voor het verbinden van de opgaves vanuit het systeemdenken.

o

21

Gedachtengoed van TFDT wordt verspreid naar
andere gebieden van watermanagement vanuit het
systeemdenken o.a. rivieren, natte kunstwerken.
Taskforce Deltatechnologie en de wijze van
samenwerking binnen de Gouden Driehoek is
namelijk een innovatie op zich. Hetgeen aan kennis
en ervaring is opgedaan, is breder toepasbaar dan
alleen in binnen het HWBP.
In verschillende (aanpalende) programma’s/
maatschappelijke opgaven ontstaan/ spelen
vergelijkbare vraagstukken waarbij de expertise en
jarenlange ervaring van TFDT zodanig ingezet kan
worden dat hier een versnelling gerealiseerd kan
worden.

o

Het systeemaanpak is het leidend principe

o

Project “durven dromen” met ongevraagd advies over
innovatieve aanpak van een gebied (zie ook thema 1).

Zuid
Westelijke
Delta
IJssel /
Marker-meer

Kunstwerken

TFDT

Kust

Rivieren

“Denken vanuit systemen”
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Thema 3: Gebiedsopgaves
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o

Verbinding tussen de marktpartijen, de opdrachtgevers en de kennisinstellingen
versterken en borgen middels kennisuitwisseling en verzwaring van
communicatie tussen de partijen. Deze interactie moet gemeengoed zijn zodra
TFDT eindigt. Marketing en communicatie rondom TFDT en bijeenkomsten
worden geïntensiveerd komende jaren.

o

Het gedachtengoed van TFDT wordt daarnaast verder verspreid bij
waterschappen en achterban branches door middel van het geven van nieuwe
adviezen.

o

Jongeren worden betrokken bij adviezen en werkgroepen van TFDT
om zo het gedachtengoed en de werkwijze van TFDT verder te
verspreiden onder een nieuwe generatie.

o

Promoten aantrekkelijkheid van het werkveld voor jonge generatie:
“War of talent”

januari 2021

Ambitie:. gedachtengoed is verder verspreid bij waterschappen, achterban branches en jongeren. TFDT draagt bij aan
het aantrekkelijk houden van het werkveld voor de aankomende generatie professionals.
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Thema 3: Verspreiden gedachtengoed
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Uitwerking thema 3: “Verspreiden gedachtengoed”
De adviezen die tot op heden TFDT heeft opgesteld, zowel in
opdracht van RWS, HWBP, Natuurmonumenten en diverse
waterschappen hebben we waardevolle palet aan goede
voorbeelden opgebouwd en hebben we waardevolle concepten
uitgedacht die in de lijn met onze mission statement een positieve
impuls voor de branche hebben betekent en betekenen.

Voor de invulling van deze ambitie zullen we naast onze reeds
opgebouwde netwerken nadrukkelijker hulp van de stuurgroep
inroepen in de initiatie fase van de projecten.
Voor de invulling van de werkgroepen zal de gebruikelijke werkwijze
worden toegepast: lead vanuit de basisteam en aanvulling vanuit de
experts.
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Vanuit de systeemgedachten is de tijd rijp om de imago van de het
Nederlands GWW sector een impuls te geven en vanuit de
opgedane kennis ook een impuls te geven aan de projecten
gerelateerd aan andere relevante rijksprogramma’s.

januari 2021

Organisatie:
Stuurgroep TFDT
Bouwend Nederland, Vereniging van Waterbouwers,
NL-ingenieurs en HWBP

TFDT team adviezen
per project:
lid basisteam, jongeren,
experts

Thema/werkgroep
Lid basisteam,
jongeren, experts

Thema/werkgroep
Lid basisteam,
jongeren, experts

Thema/werkgroep
Lid basisteam,
jongeren, experts

Basisteamleden minimaal 1 d pwk
Flexibele schil 0,5 d pwk
Jongeren 0,5 d pwk
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• Onafhankelijke voorzitter
+ basisteam 7 personen,
1d pwk
• Secretariële
ondersteuning 2d pwk
• Ondersteuning extern op
thema- en projectbasis

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Statusrapportages TFDT
Professionalisering Taskforce Deltatechnologie – 24 oktober 2014
Presentatie ‘Continuïteit middels professionalisering’ – 20 mei 2015
Samenwerkingsovereenkomst HWBP – Topsector Water – 29 september 2015
Uitwerking TFDT sessie ‘Toekomst TFDT’ – 9 juni 2016
Beeldverslag achterbanbijeenkomst ‘TFDT werken in de Gouden Driehoek’ - 24 oktober 2017
Sessie ‘Visie op toekomst TFDT’ tijdens achterbanbijeenkomst - 24 oktober 2017
Procesaanpak evaluatie - 21 december 2017
Interne memo concept evaluatie - 9 januari 2018
Presentatie ‘Toekomst TFDT’ - 15 januari 2018
Innovatie Taskforce Deltatechnologie, 27 augustus 2018
HWBP Projectenboek 2019 – Beter, slimmer, sterker
Jaarverslagen HWBP
Rapportage Toekomstige opgave RWS van McKinsey
Oogst van de TFDT, resultaten werkgroep 2 mei 2019

januari 2021
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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

https://www.linkedin.com/company/taskforce-deltatechnologie

Afbeeldingen met dank aan @Carof-Beeldlevernaciers

