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Proeftuinen Topsector Water 
& Maritiem

Grote Wateren

Klimaat Adaptatie

Nova Delta

Duurzame Rivieren

DigiShape





Waarderen

Begrijpen

Weten wat de ander doet

Vertrouwen

Samenwerken

Kennen

Weten hoe een ander 
tegen zaken aankijkt

Hechten aan de inbreng 
en mening van de ander

Durven over te laten aan 
de ander

Samen een beter 
resultaat behalen en 
werkplezier beleven





1. AMBITIEUZE, 
SAMENBINDENDE 
DOELSTELLING

- sneller, beter, 
goedkoper



CASUS: Project Overstijgende Verkenningen HWBP

Doelstelling kennis- en innovatieopgave: 

verlagen kosten dijkversterking van € 10-15 naar € 7 miljoen / km

• POV Voorlanden

• POV Dijkversterking Centraal Holland

• POV Kabels en leidingen

• POV Waddenzeedijken

• POV Piping

• POV Macrostabiliteit

• POV Vechtstromen

• POV Gebiedseigen grond



2. EIGENAARSCHAP

betrokkenheid bij het 
bepalen van de 
opgave en focus voor 
kennisontwikkeling en 
innovatie



Gebruikelijke route:

Programma 
formulering

(DGWB)

Beheer 
programma

(RWS) 

Kennis- en 
instrument-
ontwikkeling

(TO2) 

Verkenning en 
planstudies 

(IB’s)

Uitvoering 
(aanne-
mers en 

IB’s)

• Gescheiden rollen

• Inbreng nieuwe kennis en innovaties is lastig



Voorstel nieuwe route:

Programma 
formulering

(DGWB)

Beheer 
programma

(RWS) 

Kennis- en 
instrument-
ontwikkeling

(TO2) 

Verkenning en 
planstudies 

(IB’s)

Uitvoering 
(aanne-
mers en 

IB’s)

Betrek bureaus en 
aannemers als 

kennisleveranciers

Sneller, beter, 
goedkoper



CASUS: PROEFTUIN GROTE WATEREN

Innovatieopgave grondverzet:
• Reductie broeikasgassen
• Circulair
• Kosteneffectiever



3. ROLVERDELING

- bureaus als brug 
tussen wetenschap en 
praktijk



CASUS: HYDROLOGISCH INSTRUMENTARIUM AZURE

Inzet bureaus bij instrumentontwikkeling:

• Toepassingskennis

• Gebiedskennis

• Brug tussen kennisinstituut en klantvraag

• Projectmanagement



4. VERDIENMODEL

- zicht op 
verdienmodel: pijplijn

- bureaus zijn 
kennisleverancier

- kennis is geld waard

- Investeringsbereid-
heid



CASUS: NKWK

• Lange aanloop

• Onduidelijke toepassingsmogelijkheden 

• In kind bijdrage nodig



CASUS: TASKFORCE DELTATECHNOLOGIE

• Grotendeels privaat gefinancierde pre-concurrentiele samenwerking Bouwend 
Nederland, Vereniging van Waterbouwers en Nlingenieurs

• Doel: opdrachtgevers adviseren over snellere, betere en goedkopere projecten

• Innovaties mogelijk maken



5. INKOOP

- NLi als loket

- hoe koop je de 
beste kennis in?

- overheid als 
launching customer 
van innovaties



CASUS: WBI 2017

• NLingenieurs als loket

• Pool van CV’s topadviseurs



CASUS: INNOVATIEVE KUSTLIJNZORG

Innovatieopgave kustsuppleties:

• Reductie broeikasgassen

• Kosteneffectiever



• Geef inzicht in een heldere pijplijn 
met volumes en planning

• Betrek de markt bij het bepalen van 
de kennis- en innovatieopgave. 
NLingenieurs biedt u een loket

• Koppel de kennis- en 
innovatieopgave aan de projecten 
zodat een verdienmodel ontstaat

En: 

• Innoveer op programmaniveau 
buiten kaders van tijd, geld en 
regelgeving

• Wees bereid voor 
kennisontwikkeling te betalen

Een concreet 
voorstel voor een 
stappenplan:


