
 

 

 

 

 
 

Nieuwsbrief Stuurgroep TFDT – augustus 2016 
 
De TFDT is sinds het voorjaar van 2013 actief en heeft sindsdien verschillende 
opdrachtgevers succesvol bijgestaan in het innovatief naar de markt brengen van projecten. 
Functionerend binnen de Topsector Water stelt zij de kennis van de markt (lees: de leden 
van de brancheorganisaties Vereniging van Waterbouwers, Bouwend Nederland en NL 
Ingenieurs) ter beschikking aan Nederlandse opdrachtgevers. 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 waarde creatie, ruimte voor 
innovatie en een kosteneffectief aanbestedingstraject. In de afgelopen 3 jaar heeft de TFDT 
meerdere adviezen verstrekt over met name vroegtijdige marktbenadering waarbij de markt 
ruimte krijgt tot maximale doelrealisatie door bij concrete projecten de noodzakelijke 
veranderingen (sneller, beter en goedkoper) te bewerkstellingen. Daarnaast zijn bijdragen 
gegeven aan kennisprojecten en pilots.  
 
In september 2015 is een Samenwerkingsovereenkomst getekend door de Topsector Water, 
de drie Brancheverenigingen, de Stuurgroep van het HWBP-programmabureau en de 
Kennisinstellingen, waarin afgesproken is dat de TFDT gedurende tenminste 3 jaren haar 
bijdrage zal geven aan één van de majeure huidige waterbouwkundige programma’s in 
Nederland: het Hoog Water Beschermings Programma. De doelstelling van het HWBP is de 
betere, snellere en goedkopere doorloop van projecten. Voor het behalen hiervan is tevens 
een goede en tijdige afstemming met de diverse kennisprogramma’s cruciaal. De TFDT zal 
ook daar bijdragen aan leveren. 
 
Ten behoeve van een meer professionele begeleiding hebben de brancheorganisaties de 
Stichting TFDT opgericht. Deze Stichting en de Programmadirectie HWBP hebben samen 
een Stuurgroep ingesteld voor de aansturing en ondersteuning van de TFDT. 
 
Er is nu een nieuwe fase aangebroken welke gericht is op ‘oogsten’. We willen nog bereiken 
dat er een continue stroom van nieuwe projecten sneller en beter met voldoende rendement 
op de markt komt, waarbij de onzekerheden beter beheerst kunnen worden. Nog te weinig 
projecten worden vroegtijdig op de markt gebracht. 
 
Voor deze fase is de organisatie van de TFDT enigszins aangepast zonder dat het zijn 
prikkelende vernieuwende rol verliest. Er een dagelijks bestuur ingesteld, bestaande uit 
Henrike Branderhorst en Arjan Keuzenkamp, die de taken van voorzitter Jelke Jan de With 
overneemt. Jelke Jan de With zal betrokken blijven in de rol van adviseur en daarbij de 
onafhankelijkheid van de TFDT borgen en het dagelijks bestuur ondersteunen bij de 
uitvoering van hun taken. De secretariële ondersteuning wordt gegeven door Astrid 
Kampinga en zij is bereikbaar via secretariaat@taskforcedeltatechnologie.nl. 
 
De Stuurgroep heeft veel waardering voor hetgeen de TFDT in de afgelopen jaren heeft 
bereikt. Met name voor de vastberadenheid, kennis en innovatiekracht van Jelke Jan de 
With om de TFDT op de kaart te zetten. Dit alles heeft de afgelopen periode voor de nodige 
tastbare resultaten gezorgd. Wij, de Stuurgroep, hebben er het volste vertrouwen in dat deze 
prikkelende innovatieve rol door het TFDT-team onverminderd zal worden voorgezet 
waardoor ook in komende periode weer de nodige stappen worden gezet om te komen tot 
een blijvende duurzame renderende Nederlandse waterbouwsector.  
 
 

 


