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Het verbinden van maatschappelijke vragen met economische ambities 
op het gebied van water. Dat was in 2007 het uitgangspunt voor de 
Maatschappelijke Innovatie Agenda Water (MIA Water). Deze agenda 
was één van de maatschappelijke innovatieagenda’s van het Ministerie 
van Economische Zaken (EZ) dat zocht naar vernieuwende oplossingen 
voor maatschappelijke opgaven. 

Als Ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben we in het 
uitvoerings programma van de MIA Water verschillende programma-
lijnen opgezet. We hebben onderzoek gedaan naar de buitenlandse 
behoefte aan Nederlandse expertise, naar het vergroten van de 
instroom van waterdeskundigen en naar het oplossen van innovatie-
blokkades. In de grote innovatieprogramma’s ‘Building with Nature’ 
en ‘Flood Control 2015’ werden wetenschap en praktische toepassing 
nauw met elkaar verbonden. De vaak geroemde ‘motor van de eco-
nomie’, het MKB, werd gestimuleerd en uitgedaagd met een speciale 
SBIR-regeling. In de communicatie bleef de MIA Water bewust op de 
achtergrond. De programma’s zelf stonden centraal.

Activiteiten vonden plaats binnen projecten want het leidende 
principe was: ‘al lerende doen, al doende leren’. Al snel kwamen we 
er achter dat veel maatschappelijke opgaven gewoonweg te complex 
zijn geworden om vanuit één enkel kennisdomein of sector opgelost te 
worden. Het vraagt om samenwerking over de grenzen van sectoren 
en departementen heen, om publieke, private en maatschappelijke 
partners, kortom om co-creatie. De projecten en programma’s leerden 
ons dat niet-technische innovaties minstens zo belangrijk zijn als de 
technische innovaties. Veel energie werd gestoken in het bouwen van 

culturele bruggen en in het steeds maar weer heen en weer bewegen 
tussen fundamenteel onderzoek en commercieel exportproduct. 
 
Sommige dingen zijn gemakkelijker gezegd dan gedaan en dat geldt 
zeker voor samenwerking. Experimenten mislukken vaak en in netwer-
ken lijkt het alsof niemand verantwoordelijk is voor mislukkingen en 
iedereen voor een succes. Doelen lopen uiteen. Een wetenschapper 
wil publiceren, een ambtenaar zijn minister uit de wind houden en een 
bedrijf moet ook concurreren, naast samenwerken. 
 
Maar samengewerkt hebben we! Soms met de vuist op tafel, soms 
gezellig samen een biertje drinkend. Deze brochure verhaalt daarvan. 
Tevreden zijn we, maar we zitten niet stil omdat innovatie een mara-
thon is, geen sprint. Wat de MIA Water begonnen is wordt voortgezet 
in de Topsector Water. Ook in de Topsector Water gaan het vinden van 
oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken én het vergroten van 
de exportkansen samen.

Het kernteam MIA Water begeleidde de uitvoering van de 
Agenda. Dit team bestond uit vertegenwoordigers van kennis
instellingen en grote en kleine bedrijven, die alle actief waren 
binnen de genoemde programmalijnen, en van de rijksoverheid. 
De programmalijnen komen in de hoofdstukken 2 tot met 6 één 
voor één aan bod. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
stelde 35 miljoen euro ter beschikking, bedrijven en kennis
instellingen ongeveer 22 miljoen euro.

PROLOOG

FELIX WOLF
projectleider MIA Water 2007-2012 bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
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De MIA Water heeft zijn rol vervuld
De MIA Water was een prima voorloper van Topsector Water. Het heeft 
de watersector vooruit geholpen en aangetoond dat de watersector 
niet voor niets een topsector is. De MIA Water heeft de basis gelegd 
voor vele innovaties die toen de topsectoraanpak werd ingevoerd, 
direct opgenomen werden in de innovatiecontracten tussen bedrijven, 
kennisinstellingen en overheid. 

Nieuwe rollen, nieuwe instrumenten
De nieuwe rol van de overheid als partner in plaats van subsidiegever 
moeten we nog verder leren invullen. Dit geldt niet alleen voor de 
overheid, maar ook voor de kennisinstellingen en bedrijfsleven. Een 
mooie subsidiepot met geld voor innovatie lijkt aantrekkelijk, maar 
leidt er vaak niet toe dat innovatie een onderdeel gaat worden van de 
hoofdstroom van investeringen. Na de MIA Water lukt het steeds beter 
om innovaties goed te laten landen in de lopende investeringspro-
gramma’s van RWS en waterschappen. 

De watersector voorop
De MIA Water heeft er toe bijgedragen dat de watersector voorop 
loopt ten opzichte van andere topsectoren. We hebben niet alleen 

gewerkt aan prachtige voorbeelden, zoals Building with Nature (BwN) 
en Flood Control 2015 (FC2015), maar ook is de innovatie in de water-
technologie versneld en is de aandacht op het gebied van governance 
vergroot, allemaal belangrijk voor onze export. Voor de toekomst kan 
nog meer de onderlinge samenhang tussen de verschillende deelsec-
toren worden benut, maar ook met andere sectoren.

Innovatie op de kaart
Belangrijk moment vond ik het symposium waarop BwN door de 
Stichting EcoShape, het consortium, werd gepresenteerd na 5 jaar hard 
werken en investeren. Dit symposium zette BwN in één klap nationaal 
en internationaal op de kaart. Verder heeft EcoShape de verbinding 
gezocht met de eindgebruiker en beheerder, RWS en de water-
schappen. Een belangrijke succesfactor om innovaties te laten slagen. 
Belangrijk is nog wel dat de overheden een duidelijke innovatievraag 
durven te stellen. Maar daar wordt aan gewerkt.

De aanpak met de SBIR-regeling leverde succesvolle voorbeelden van 
innovatie op. De pitches van MKB-bedrijven op een bijeenkomst van 
het European Innovation Partnership gaf ook aan de EU collega’s een 
mooi inzicht in onze aanpak en input voor de verder invulling van het 
Europese programma. 

De producten van de SBIR-deelnemers staan op de kaart. Mooi als de 
(vaak jonge) Willie Wortels ook echt kansen krijgen om hun ideeën te 
realiseren. De SBIR heeft bij de MIA Water gewerkt en de benodigde 
resultaten opgeleverd. Die positieve ervaring mogen we niet laten liggen.

De kracht van het MKB
Betrokkenheid van het MKB is ook bij de topsectorenaanpak een 
belangrijk aandachtspunt. De topsectorenaanpak dient er voor te 
waken dat het niet te veel bureaucratie oproept als gevolg van een 
redelijkerwijs ingewikkelde structuur. Flexibiliteit en ruimte voor nieuwe 
jonge ondernemers zijn nodig om verder te komen. De topsectoren, 
ook die van water, moeten hier meer aandacht aan schenken. De zoge-
heten topconsortia voor kennis en innovatie (TKI’s) in de topsectoren-
aanpak moeten voldoende open staan voor nieuwe partners.

Governance in de schijnwerper
Het was een goede keuze om in de MIA Water gedegen aandacht te 
geven aan governance. Aandacht voor governance is belangrijk om 
waterinnovaties te laten slagen. Governance staat nooit los van de 
inhoud. We hebben in Nederland veel governance kennis. Belangrijk 
is dat dit een sterk netwerk wordt, welke ook in het buitenland kan 
worden ingezet. Het Water Governance Centre heeft een mooi begin 
gemaakt. 

1
OP NAAR DE TOP

RENSKE PETERS
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Wat is governance?

Governance in de watersector is alles wat nodig is om water zijn 

plek te geven in de maatschappij. Het is de wijze waarop het 

waterbeheer, de drinkwatervoorziening en de afvalwaterbehande-

ling zijn georganiseerd. Als samenspel van politieke, bestuurlijke, 

sociaal-maatschappelijke, juridische en financiële elementen, 

vormgegeven in de interactie van hiervoor verantwoordelijke 

organisaties.

watergovernancecentre.nl
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Het Water Governance Centre (WGC) brengt partijen bij elkaar zodat die samen de rol van water governance 
voor de samenleving sterker invullen. Het WGC is een netwerkorganisatie die de rol van water governance bij 
watervraagstukken versterkt, in binnen- en buitenland. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om meer interactie tussen 
water en ruimtelijke ordening, zodat voldoende ruimte beschikbaar komt voor opvang van zwaardere buien in 
een toekomst van klimaatverandering. Of om betere afspraken tussen verschillende landen in het stroomgebied 
van een rivier, zodat conflicten over water kunnen worden voorkómen. 

Het WGC richt zich op zichtbaarheid van de Nederlandse kennis op het gebied van governance, verbinding in de 
gouden driehoek, samenwerking tussen partijen die de watersector in het buitenland promoten en een reëel finan-
cieel perspectief voor structurele aandacht voor governance. 

Agentschap NL beschrijft in haar eindrapport over de MIA Water de wijze waarop het WGC de internationale 
positie van de watersector heeft versterkt. Daaruit blijkt dat het WGC een goed werkbaar model heeft ontwikkeld 
om Nederlandse kennis in een andere institutionele en culturele context te plaatsen en daar vervolgens ook weer 
zelf van te leren. 

Het WGC vindt dat de Topsector Water meer aandacht moet geven aan het benutten van de contacten tussen 
overheden om inzicht te bieden in de context en de structuren waarin producten moeten landen ten behoeve van 
Nederlandse kennisinstellingen, andere experts en de EU. Verder moet er volgens het WGC meer aandacht uitgaan 
naar opbouw van capaciteit en het exporteren van het Deltaplan, governance kennis, het kunnen positioneren van 
het bedrijfsleven in nieuw buitenlandbeleid en benutten van de lokale context als ‘verpakking van producten’.

Het Water Governance Centre (WGC) richt zich op institutionele 
aspecten van waterbeheer. Kennis over institutionele condities is nodig 
voor goed waterbeheer. Het waterbeheer heeft zijn autoriteit zonder 
meer te danken aan een sterke basis in de beta-kennis. Maar de effec-
tiviteit van deze kennis-inzet is mede afhankelijk van gamma-kennis. 
Oftewel hoe organiseer je dat technische waterkennis in effectieve 
uitvoering wordt omgezet. Ietwat provocerend gezegd: het gaat om 
organisatorische “hardware” en technische “software”.

Draagvlak voor goed waterbeheer bij gebiedsontwikkeling
In het buitenland wil men van Nederland leren. Ons waterschapsmodel 
en deltaprogramma zijn interessant. Maar alle landen hebben op 
eigen wijze hun waterbeheer geregeld. Zij willen dat verder ontwik-
kelen. In Nederland staan de waterschappen op dit moment vaak ter 
discussie. Die discussie draait om goede governance. Dit laat zich niet 
vereenvoudigen tot een simpele discussie over opkomstpercentages bij 
verkiezingen. Legitimering loopt via vele routes. Dat geldt ook voor de 
Tweede Kamer. Weliswaar kunnen TK-verkiezingen rekenen op hogere 
opkomstpercentages dan waterschapverkiezingen. Maar ook bij de 
Tweede Kamer speelt een legitimering-discussie. De vraag is: hoe levert 
goede governance  
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draagvlak (legitimering) op voor gebiedsontwikkeling en de invulling 
van het waterbeheer daarin. Het WGC heeft hier oog voor en op dit 
gebied goed werk gedaan. Via een tijdschrift, een community, leer-
ervaringen en projecten is onze governance zichtbaar gemaakt.

Brede internationale oriëntatie
Daarnaast is het WGC gericht op ontwikkelingslanden, zoals 
Colombia, Ethiopië. Er is aandacht gegeven aan het organiseren van 
waterbeheer in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Dat is wel 
een moeilijke uitdaging gebleken. Het is ook lastig voor het WGC om 
hier voldoende inkomsten uit te halen om zich hiervoor blijvend in te 
zetten. Een meer stevige oriëntatie op de landen in Europa, en op de 
VS en Australië is nodig. 

Kennis: een belangrijke meerwaarde 
Het WGC heeft zich ingezet om meer waarde te halen uit kennis 
(kennis valorisatie). Dit heeft veel opgeleverd. Door financiële stimule-
ring in het kader van de MIA Water is het WGC in twee jaar tijd vanuit 
zijn oprichting op “vlieghoogte” gebracht. Vooruitkijkend en innovatief. 
Die inzet wordt nu doorgetrokken in het kader van de Topsector Water. 
Daar staat samenwerking in de gouden driehoek centraal. Er ligt nog 
wel een opgave om het kennisveld als geheel in positie te brengen. 
Dit is naar mijn mening tot nu toe te veel op toevallige contacten 
gebaseerd. Het WGC was hiervoor wat te veel een projectenbureau en 
te weinig een netwerkorganisatie. De kenniswereld moet meer zien dat 
je via het WGC-netwerk zaken voor elkaar krijgt.

Kansen pakken met andere sectoren
De samenwerking met ministeries als IenM en BuZa ging goed. 
Jammer dat de rol en bijdrage van het ministerie van EZ wat onder-
belicht is gebleven. Juist in de combinatie van waterbeheer met natuur, 
agrofood en energie liggen grote kansen. Voorbeelden zijn lokale 
combinaties tussen afvalwaterbeheer, energie-efficiency, landbouw en 
natuur. Creatieve oplossingen als klimaatbuffers, etc. bieden agrofood 
een “licence to operate”. Goed voor de landbouw, het milieu, het 
waterbeheer en de economie! Het WGC kan hier nog meer een rol 
spelen. Een ontwikkelingsrichting. Dit vraagt echt bottom up denken; 
geen Haagse notities. Ook de combinatie van mitigatie (beperken van 
klimaatverandering) en adaptatie (meebewegen) biedt kansen. Steden 

die op beide terreinen voorloper zijn kan je met recht Klimaat Actieve 
Steden en zelfs Smart Cities noemen. De afvalwaterketen biedt kansen 
voor energiewinning, bijvoorbeeld voor woningbouwcorporaties. Dat 
vraagt wel integraal beheer in die keten. Een grote uitdaging voor de 
toekomstige governance van het waterbeheer.

Samenwerken is samen dragen
De uitdaging nu voor het WGC is om het eigen verdienmodel op 
orde te krijgen. Daarvoor is een goede aansluiting nodig bij wat er 
in de regio’s gebeurt. Daar inzetten op samenwerken in de gouden 
driehoek. Ontwikkelen van die broedplaatsen moet dan ook leiden 
tot geldstromen voor het WGC. Daarbij kan het WGC veel met en 
via universiteiten doen. Het WGC zou in die beweging meegevraagd 
moeten worden als netwerkpartner. Een netwerkpartner die succesvol 
andere partners betrekt. Het WGC heeft veel credits opgebouwd. Deze 
moeten nu bijdragen aan de continuïteit van het WGC. Daarnaast zal 
een vorm van basisfinanciering nodig blijven. Daarvoor zal een beroep 
op nationale partijen moeten worden gedaan. Vanuit een nationaal 
gefinancierde basis is het WGC ook beter in staat om internationale 
verbindingen tot stand te brengen, zoals met het Water Governance 
Initiative van de OECD. 

Governance is een vak
Van belang is wel dat het WGC blijft werken aan kwaliteitsborging 
van de water governance kennis die Nederland kan uitdragen. Dikwijls 
wordt nog onvoldoende de kern geraakt van waar het in termen van 
governance om gaat. Dat komt mede omdat governance zo’n populair 
begrip is en het begrip door mensen met een beta achtergrond te 
losjes wordt gebruikt. Je moet wel voldoende vakdeskundigen uit 
de gamma disciplines aan tafel hebben om het governance concept 
scherp te houden. Ook de gamma wetenschappen zijn sterk gewor-
teld in de methodologie, dat moet je overeind houden. Governance is 
moeilijker zichtbaar en grijpbaar te maken dan technologie. Dan denk 
ik aan het boek Het Parfum van Patrick Süskind: je hebt mensen als 
Grenouille nodig die in staat zijn “de ogenschijnlijk ongrijpbare geur in 
een flesje te stoppen”. 

Het WGC is gestart. Governance vraagt ijzersterke netwerken. Daar kan 
het WGC ook in de toekomst een belangrijke rol in spelen.
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VAN KENNIS 
TOT EXPORT 
IN PRAKTIJK 
GEBRACHT

BUILDING WITH NATURE (BwN)
BwN benut de kracht en dynamiek van de natuur om 
de (water)infrastructuur te bouwen en versterken. Suc-
cesvol voorbeeld is De Zandmotor – een aangelegde 
zandbank aan de Zuid-Hollandse kust.

EcoShape ontwikkelt BwN in een consortium dat bestaat 
uit private partijen, overheden en kennisinstellingen. 
BwN heeft ontwerprichtlijnen uitgebracht. De richtlijnen 
zijn interactief tot stand gekomen in een wiki-omgeving. 

Uit het eindrapport van Agentschap NL over de MIA  
Water blijkt dat PPS consortia heel effectief kunnen 
zijn om kennis door de hele innovatieketen te laten 
stromen. Van kennisontwikkeling tot export en terug. 
Dan moeten belanghebbenden, waaronder gebrui-
kers, wel in een vroeg stadium betrokken worden. 
De inno vatieketen start met conceptontwikkeling 
en loopt door in productontwikkeling. EcoShape 
heeft inzichten opgeleverd over het versterken van 
conceptontwikkeling.

Met BwN zijn we erin geslaagd om een beweging op gang te brengen. 
Van generieke kennisontwikkeling, via pilot-projecten in Nederland en 
Singapore, tot brede internationale interesse. Buitenlandse bezoekers 
kunnen in Nederland de voorbeelden van BwN bezoeken en raken 
enthousiast. Samenwerking in de driehoek (overheid, bedrijven en 
onderzoeksinstituten) leidde tot een gezamenlijk gevoel van eige-
naarschap. De deelnemende bedrijven zijn concurrenten van elkaar in 
de markt, maar werken pre-competitief goed samen, dankzij goede 
afspraken vooraf, een professionele aansturing van het programma met 
het bedrijfsleven aan het stuur en een transparant systeem van infor-
matie-uitwisseling. EcoShape benutte de ruimte die de starre aanbeste-
dingsregels bieden voor pre-competitieve projecten. De partners doen 
mee in de voorbereiding van een project, maar mogen niet later uitge-
sloten worden van de uitvoering vanwege “voorkennis”. Dat vroeg om 
scherp aan de wind zeilen. EcoShape is daar goed in geslaagd. Ook 
milieuorganisaties, zoals de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, zijn via 
samenwerkingsovereenkomsten structureel betrokken. 

Goede samenwerking
Veel verschillende disciplines en culturen werkten in het programma 
samen. Het enthousiasme van het begin is onverminderd blijven 

HUIB DE VRIEND
tot 31 mei 2012 directeur kennis van Deltares
tot 30 juni 2013 directeur EcoShape

MARJOLEIN VAN WIJNGAARDEN
directeur EcoShape

bestaan: vrijwel alle consortiumpartners waren vertegenwoordigd bij 
elke vergadering van de Deelnemersraad. Het resultaat mag er zijn: een 
aantal aansprekende pilotprojecten, een groot aantal wetenschappelijke 
vakpublicaties en rapporten, een via de EcoShape-website toegankelijke 
wiki waarin alle opgedane kennis en ervaring in praktisch bruikbare 
vorm beschikbaar is gemaakt en negentien promovendi, die allen de 
eindstreep halen. Bij de laatste Deelnemersraad bleek dat alle partners 
door willen gaan, ook als er geen subsidie meer is. De reacties van de 
betrokken baggeraars zijn positief, ze doen actief mee en dragen ook 
inhoudelijk wezenlijk bij aan het programma. Dat maakt het makkelijker 
om de BwN-ideeën ingang te doen vinden in hun dagelijkse praktijk. 
Ook Belgische baggeraars zijn inmiddels geïnteresseerd geraakt. Je ziet 
ook een verandering bij handelsmissies. In het verleden waren die te 
inefficiënt om voor de baggerbedrijven interessant te zijn. Mede dankzij 
dit programma gaan die bedrijven nu wel mee. Zij ervaren eigenaarschap 
en zien in de missies mogelijkheden om het BwN-concept uit te dragen. 

Nog niet klaar
Inmiddels is duidelijk dat vier jaar voor een omvangrijk innovatief 
programma als BwN niet lang genoeg is. Het programma is te vroeg 
‘klaar verklaard’. De meeste pilots zijn weliswaar aangelegd, maar
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nog volop in ontwikkeling, dus de monitoring moet doorgaan om er 
optimaal van te leren. Resultaten van BwN worden op dit moment 
door anderen omarmd. Natuurlijk was dat de bedoeling, maar eigenlijk 
zou dit gedachtengoed eerst nog verder moeten uitrijpen, onder 
andere via en aantal nieuwe pilotprojecten. Nu dreigt het gevaar van 
versnippering, iedereen pakt iets van zijn gading en gaat ermee aan de 
slag. In dit stadium verzwakt dat de verdere ontwikkeling van BwN. 

Topkansen
Zonder subsidie in de achterzak aan boord komen bij praktijkprojecten 
in Nederland is lastig, maar internationaliseren is dat ook. In de VS 
komen de Nederlandse baggeraars niet aan bod vanwege de Jones 
Act, een protectionistische maatregel die buitenlandse baggerbe-
drijven achterstelt. In Singapore zijn door de Nederlandse baggeraars 
grote werken uitgevoerd, maar is het moeilijker voor consultants en 
onderzoeksinstituten om binnen te komen. Australië heeft EcoShape 
benaderd omdat ze belangstelling hebben voor bouwen met de natuur, 
maar ook hier vergt het de nodige tijd en energie om daadwerkelijk 
een gezamenlijk programma van de grond te krijgen. Java heeft grote 
problemen met kusterosie en EcoShape ziet goede mogelijkheden 
om die via ‘bouwen met mangrove’ aan te pakken. Met steun van 
de Nederlandse en de Indonesische overheid wordt getracht hier een 
pilot-project op te zetten. Toch is de marketing van BwN nog maar 
net begonnen. Idealiter zou de Topsector Water dit proces begeleiden, 
maar daar merken we vooralsnog weinig van. De innovatiecontracten 
zijn te generiek en te breed, EcoShape is daar nauwelijks in beeld, 
ook al geldt het als voorbeeld ‘avant la lettre’ van samenwerken in de 
driehoek. Ook de TKI-subsidieregeling levert EcoShape hoegenaamd 
niets op, omdat we BwN ontwikkelen samen met het bedrijfsleven 
(co-creatie), in plaats van dat het bedrijfsleven geld neerzet bij de 
kennisinstituten om onderzoek voor hen uit te voeren. 

Een cultuur van innoveren
Waterveiligheid kan goedkoper en doelmatiger bereikt worden. Maar 
dit vraagt een cultuur die openstaat voor nieuwe technieken. Experi-
menteerruimte is nodig. Niet alleen op grote schaal, maar ook gekop-
peld aan de projectuitvoering van waterwerken. Per project moet je de 
mogelijkheden van BwN concreet maken. De overheid participeerde 
weliswaar in de eerste fase, maar bracht daarbij de eigen specifieke 

expertise, met name op het gebied van bestuurlijke en besluitvor-
mingsprocessen, onvoldoende in. Een convenant met RWS en de Unie 
van Waterschappen was een belangrijke stap voorwaarts, maar dat 
gaat nog niet ver genoeg. Het convenant werkt op strategisch niveau, 
maar je moet ook toegang krijgen tot de direct verantwoordelijken 
voor concrete uitvoeringsprojecten, want daar moet het uiteindelijk 
gebeuren. Mensen moeten op de werkvloer hun nek uitsteken, maar 
dat doen ze niet zomaar. Projectleiders staan onder grote druk om 
hun project binnen de gestelde tijd, binnen het beschikbare budget 
en met zo weinig mogelijk risico uit te voeren. Een financiële bijdrage 
helpt dan om als EcoShape aan te kunnen takken bij die projecten, 
BwN-ideeën in te brengen en al doende van die projecten te leren. 
Zonder zo’n bijdrage vallen partijen al gauw terug op ‘proven 
technology’ en wordt er niet geïnnoveerd. Kampioenen op politiek 
en bestuurlijk niveau kunnen in concrete gevallen dit tij doen keren. 
Zij kijken immers verder dan een enkel project en zijn dus gevoelig 
voor leren van een project om het bij andere projecten nog beter te 
kunnen doen. Bovendien zijn zij in de positie om verbanden te leggen 
over individuele projecten heen. Zo heeft Lenie Dwarshuis, destijds 
gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland, een doorslaggevende rol 
gespeeld bij de realisatie van de Zandmotor, en Deltacommissaris Wim 
Kuijken bij de versterking van de Prins Hendrikdijk op Texel: buitendijks 
met zand in plaats van binnendijks met een brede berm tegen de dijk.

Er blijven uitdagingen
De beoogde synergie met het programma Flood Control 2015 is 
onvoldoende gerealiseerd. EcoShape ziet dat als een gemiste kans, zeker 
nu bouwen met de natuur in relatie tot dijkversterking een belangrijk 
aandachtspunt lijkt te worden. Ook de onderwijskant is nog niet wat het 
zou moeten zijn: een wiki is niet voldoende, inbedding in het reguliere 
onderwijs en gerichte cursussen zijn nodig. Samen met diverse onder-
wijsinstellingen (TUDelft, Wageningen Universiteit, Delta Academy) en 
met steun van de Gemeente Dordrecht wordt hier hard aan gewerkt. 

Kortom, BwN is een prachtig voorbeeld van hoe je succesvol kan 
innoveren. In vier jaar tijd zijn veel aansprekende resultaten geboekt. 
Dat was zonder de MIA Water nooit gelukt. Maar BwN nu “klaar 
verklaren” zou te vroeg zijn. Internationale kansen dienen zich nu aan. 
Die moeten we gezamenlijk pakken!

FLOOD CONTROL 2015 (FC 2015)

Ook FC2015 laat zien hoe Nederland met een gezamen-
lijke inspanning in staat is om vanuit kennis en informatie 
producten te ontwikkelen die internationaal baan-
brekend zijn. 

Het programma FC2015 is gericht op verbetering 
van waterveiligheid wereldwijd. De grootste winst 
ligt in het transparant maken van het samenspel van 
dijk, beslissers en de omgeving. Zo heeft FC2015 een 
dashboard ontwikkeld dat early warning-informatie 
uit verschillende bronnen toegankelijk maakt. Het 
dashboard geeft aan welke early action mogelijk is 
met strategische, tactische en operationele informatie 
en per jaar, maand, week, dag, uur, onderverdeeld 
naar niveau van alarm. De innovaties leiden tot 
betere besluitvorming, meer zelfredzaamheid en 
minder schade bij (dreigende) overstromingen. Met 
deze methodieken als onderlegger heeft FC2015 ook 
opleidingen en crisistrainingen ontwikkeld, gebruik 
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Vanaf het begin werkt Flood Control 2015 (FC2015) met een klank-
bordgroep. Dat werkte heel goed. Techneuten komen met fantastische 
mogelijkheden. Maar wat kan je daar mee als waterschap? Een idee 
kan briljant zijn, maar toch praktisch niet uitvoerbaar blijken. De 
confrontatie van innovatie en techniek met de echte praktijk heeft 
tot prachtige producten geleid, die de uitvoering van het Hoog Water 
Beschermings Programma (HWBP) beter, sneller en goedkoper kunnen 
maken. Zoals het Early Warning Dashboard, dat op een gebruikers-
vriendelijke manier complexe early warning-informatie vertaalt in 
gerichte managementinformatie op strategisch, tactisch en operatio-
neel niveau. Een beetje te vergelijken met de buienradar. De diverse 
producten zijn ontwikkeld in de praktijk van Waterschap Groot-Salland 
(WGS) en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). 
Hun deelname borgt ook de eerste afzet van de producten in Neder-
land.

Goed oefenen noodzaak
Onlangs speelde een situatie waarvoor de crisisstaf Rotterdam-Rijn-
mond bijeengeroepen werd. Opnieuw werd me duidelijk hoe 
afhankelijk je in crisissituaties bent van goede informatie. Het helpt als 
je al een keer kennis hebt gemaakt met alle aspecten die in een water-
gerelateerde crisissituatie een rol spelen. Oefenen met gemeenten 
samen is écht belangrijk. De producten van FC2015 gaan daar enorm 
bij helpen!

Dijkversterking op maat
Nederland bespaart veel geld als dijken alleen worden versterkt als 
dit nodig is. Goede monitoring van de kwaliteit van de dijken maakt 
een scherpe planning van investeringen mogelijk. Belangrijk in deze 
tijd. Stichting IJkdijk, lid van het consortium FC2015, ontwikkelt de 
monitoringsystemen voor dijken de komende jaren verder. 

De MIA Water: praktisch innoveren
De MIA Water heeft veel betekend voor FC2015. Het belangrijkste 
leeraspect was de samenwerking tussen bedrijfsleven, wetenschap 
en gebruikers. De grote effectiviteit daarvan is gebleken. Juist door 
die samenwerking zijn meters gemaakt. Toen de MIA Water het 
programma mogelijk maakte, gingen de partijen er ook echt voor. 
Mooi is ook de directe aansluiting van FC2015 op het HWBP. Vanwege 

de deelname van Waterschap Groot Salland en Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier was ook direct de link gelegd naar het 
opnemen van een concrete lijst van projecten in het HWBP. FC2015 
maakte het mogelijk om projecten te prioriteren op basis van objec-
tieve criteria. Mooi hierbij is dat het HWBP zelf ook een budget heeft 
voor innovatie. Opgave is wel om met elkaar uit te knobbelen wat 
innovatie binnen het HWBP precies inhoudt.

Oproep
Zeker is FC2015 interessant voor Nederland. Maar nog veel interes-
santer is de potentie van de producten voor risico’s rond de Mississipi 
of de Jangstekiang. De samenwerkende partijen moeten nu gezamen-
lijk naar buiten treden in de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Duits-
land. Maar dit vraagt veel van ze. Ze houden de kaarten daarom tegen 
de borst. Versnippering dreigt hierdoor. Logisch voor de korte termijn, 
maar voor de lange termijn onhandig. Een systeem is nodig om de 
samenwerking te managen en te borgen. Afspraken over financiering 
horen daarbij. Grote ingenieursbureaus hebben alle disciplines in huis. 
Samenwerken met kleine gespecialiseerde bureaus gebeurt daarom 
niet vanzelf. Daarom doe ik de samenwerkende partijen de oproep 
om verder te kijken dan vandaag. Niet investeren in samenwerking is 
penny wise maar pound foolish. 

Nederland heeft een traditie van samenwerken. In 1876 leidde een 
crisis in de landbouw onder leiding van Vorsterman van Oyen tot de 
oprichting van een coöperatie Welbegrepen Eigenbelang. Het zou 
goed zijn als de huidige crisis opnieuw leidt tot co-opereren!

JAN GELUK
dijkgraaf Waterschap Hollandse Delta en
voorzitter van de klankbordgroep Flood Control 2015

makend van serious gaming. De producten zijn ingezet 
in Groot Salland, Jakarta en New Orleans. Alle kennis 
en producten zijn toegankelijk gemaakt met mobiele 
apps, een jaarlijks projectenboek, het boek met 
resultaten FC 2015, presentaties op symposia en een 
algemene brochure.

11



12



4
EEN TOPSECTOR 
VRAAGT TOPMENSEN 

De watersector heeft een omvangrijke groeiambitie. 
Deze groeiambitie kan alleen gerealiseerd worden, 
als er voldoende mensen met de benodigde 
topkwaliteiten zijn. Een goede aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt is hiervoor cruciaal. 
Hiervoor zijn meer en structurele verbindingen tussen 
werkgevers en onderwijsinstellingen nodig. Een 
groot aantal partners heeft binnen de MIA Water 
gezamenlijk een Human Capital Agenda opgesteld 
én onder coördinatie van NWP activiteiten opgezet 
om hier uitvoering aan te geven. Daarmee is de 
watersector een voorloper binnen de topsectoren. 

Het doel van de agenda is dat werkgevers een 
aantrekkelijk carrièreperspectief bieden, samen 
opleidingen en traineeships aanbieden, techniek en 
de watersector promoten en hun werknemers (bij)
scholen, trainen en uitwisselen. Overheden, bedrijven 
en kennis- en onderwijsinstellingen realiseren samen 
een excellente kennis- en opleidingsinfrastructuur 
met doorlopende onderzoeksprogramma’s. De 

excellente kennis en opleidingsmogelijkheden 
worden internationaal gepromoot. Voor studenten 
en buitenlandse werknemers worden belemmeringen 
weggenomen om in Nederland aan de slag te gaan.

De watersector heeft de jongerencampagne 
Waterwonderen ontwikkeld, met waterambassadeurs 
als middelpunt. Ook zetten werkgevers en onderwijs 
zich gezamenlijk in om de opleidingen goed aan te 
laten sluiten bij de behoefte in de arbeidsmarkt, 
bijvoorbeeld binnen de Centres of Expertise 
Watertechnologie en Deltatechnologie en het Centrum 
voor Innovatief Vakmanschap Water.

In Noord-Nederland hebben de partners van de 
Watercampus een doorlopende leerlijn tot stand 
gebracht. Wetsus heeft een 3-daags programma 
ontwikkeld voor de basisscholen in de omgeving. 
Met proefjes in de klas, een excursie en een 
afsluitende toets. Allemaal onder begeleiding van een 
waterprofessor. Wetsus hoeft bijna geen PR meer te 

doen. De scholen in de omgeving melden zich direct 
aan. In het voortgezet onderwijs wordt dit opgevolgd 
met lesmateriaal voor vakdocenten, maar ook door 
voorlichting te geven aan scholieren die voor een 
profiel- of studiekeuze staan. En daarbij worden ook 
de ouders benaderd. De rol van vooral de moeders 
blijkt belangrijk.

Uit het eindrapport van Agentschap NL over de MIA 
Water blijkt dat de partners in het programma Human 
Capital Water & Delta veel hebben geïnvesteerd in 
de profilering en marketing van de watersector in 
het onderwijs en de samenwerking van sector en 
onderwijs hierbij. Uit de geanalyseerde gegevens 
lijken de investeringen in Human Capital zich te gaan 
uitbetalen, zowel in instroom van leerlingen als in 
het aantal en de kwaliteit van de opleidingen. Een 
structurele inzet blijft nodig.
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De Human Capital Agenda gaat over mensen in de watersector. 
Nederland is internationaal koploper. Maar kan de bedrijfstak groeien? 
Willen jonge mensen in deze sector werken? Zijn de opleidingen goed 
genoeg? Werken we op de goede manier samen?

Veel kansen voor verbetering
Voor de start van het programma Human Capital binnen de MIA 
Water waren de drie bloedgroepen maritieme technologie, delta-
technologie en watertechnologie gescheiden. Jonge mensen die niet 
binnen één van de bloedgroepen hun plek konden vinden, verlieten 
de watersector als geheel. De sector kon ook moeilijk jonge mensen 
met gouden handjes vasthouden. Bedrijven werden wel bij onderwijs 
betrokken, maar dit ging zelden verder dan het geven van gastlessen. 
De watersector kent aantrekkelijke publieke en private werkgevers. 
Maar de Human Capital Agenda’s waren gescheiden, terwijl het voor 
medewerkers in publieke functies belangrijk is dat zij ook privaat 
hebben gewerkt. 

Meters maken
De Human Capital werkgroep van de MIA Water had veel kennis en 
ervaring. Zij hebben van de Human Capital Agenda een succes gemaakt. 

THECLA BODEWES
voorzitter stuurgroep Human Capital Water

Hier bouwt de Topsector Water op door. De universitaire technische 
studies op het gebied van water zitten nu vol. De financiële crisis heeft 
hier overigens ook wel aan bijgedragen. Hierdoor kiezen jongeren eerder 
voor opleidingen met goede baankansen. Toch is het op dit moment 
moeilijk voor net afgestudeerden om in onze sector aan de slag te gaan. 
Werkgevers zouden nu juist moeten investeren in traineeships om deze 
groep aan zich te binden. Specifiek hiervoor is het Nationaal Water-
traineeship ontwikkeld. Naast werken, coaching en training maken de 
trainees kennis met de brede watersector, door met hun medetrainees 
aan projecten bij verschillende organisaties te werken. Voor jonge profes-
sionals met internationale ambitie biedt het Young Expert Programme 
Water de mogelijkheid voor 2 jaar in het buitenland aan de slag te gaan. 
Zo investeren we in het verjongen van ons internationale waternetwerk. 
Goed voor onze toekomstige internationale betrekkingen!

Doorstromen via netwerken
Naast het aanbieden van aantrekkelijke studies is het belangrijk dat 
de watersector als geheel mensen opleidt en ook binnen de sector een 
passende werkplek biedt. Uitgangspunt hierbij is een leven lang leren. 
Leerlingen doen op deze manier interesse op en stromen optimaal 
door. Van basisschool naar middelbare school naar MBO, HBO en 
universiteiten. Niet alleen de knappe koppen, maar ook de gouden 
handjes zijn van groot belang. Die gouden handjes zoeken vaak 
opleidingen en werk in hun eigen regio. Bedrijven moeten voor hun 
continuiteit dus investeren in het opleiden en binden van deze jonge 
mensen in hun eigen omgeving. Een goed voorbeeld is de proeftuin 
Water Regio Zwolle, waarin een netwerk is ontwikkeld tussen scholen 
en bedrijven. In dit netwerk wordt versneld kennis ontwikkeld, toege-
past, doorontwikkeld en waar mogelijk vermarkt, waardoor de regio 
als proeftuin Water op de kaart is gezet. 

Doorstromen is goed voor Nederland en goed voor studenten. De 
leerstof moet naast lessen van praktijkmensen ook informatie over 
mogelijkheden voor doorstromen bevatten. De drie bloedgroepen 
moeten overlappen. Dubbelingen in studies worden uit de curricula 
gehaald. De afzonderlijke Human Capital Agenda’s met ieder hun 
eigen cultuur kregen een verplichte link met een gezamenlijke Human 
Capital Agenda. Deze Agenda is goed ontvangen en geldt als voor-
beeld voor de andere sectoren. 

Blijvende aandacht nodig
Voor de komende tijd is het van belang om de Human Capital 
Agenda zo hoog mogelijk in de topsectorenaanpak te verankeren. 
Inzet op opleiding van jonge mensen en zittende personeel moet 
vanzelfsprekend zijn. In de Topsector Creatieve Industrie zijn partijen 
voor Human Capital een budgettair commitment aangegaan. Zou dit 
voor Topsector Water ook mogelijk zijn? De topsector zelf moet ook 
zorgen voor verbreding van netwerken. Dat is nodig voor permanente 
vernieuwing en verbetering van de aanpak.

De betrokkenheid bij de Human Capital Agenda de afgelopen jaren 
was groot. Al zou de Topsector Water niet doorgaan, dan nog wordt 
de Human Capital Agenda afgemaakt. Ieder jaar zijn de betrokkenen 
geïnformeerd en rond de tafel gevraagd. Iedereen kwam! Alle onder-
wijsniveaus waren betrokken. Samenwerken lukt goed, maar er blijft 
ook altijd ruimte voor maatwerk. Dat moet ook in de toekomst zo zijn!14
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ARNOLD LOBBRECHT
Directeur HydroLogic BV en indiener van HydroCity

Met de aanbesteding Small Business Innovation Research 
(SBIR) Klimaatadaptatie en Water daagde het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu ondernemers uit transsectorale 
innovaties te ontwikkelen die het adaptieve vermogen van 
het water systeem positief beïnvloeden. De SBIR is eigenlijk 
een competitie. De inzendingen met de meeste potentie 
worden beloond. De SBIR richt zich primair op kleinere 
onder nemers (midden- en kleinbedrijf). 

Voor de tender Klimaatadaptatie en Water zijn uit 100 
voorstellen uiteindelijk zeven innovatieve MKB-projecten 
geselecteerd:  
• Zwerfvuil uit de rivier van SK International BV en  

Investments in Sustainable Innovations BV
• Climate Game Engine van Tygron Serious Gaming BV
• CapDi - verwijderen zout uit afvalwater rioolwater-

zuivering van Voltea BV
• Tested on Texel - landbouw op zilte grond van Zilt 

 Proefbedrijf TMNP BV
• Klimaatadaptieve drainage - KAD van Future Water BV
• HydroCity van HydroLogic BV en NEO BV
• Auto-flood barrier van Dutchdam BV

Uit het eindrapport van Agentschap NL over de MIA 
Water blijkt dat de SBIR veel cross sectorale kansen heeft 
verzilverd. Het MKB blijkt hiervoor een goede neus te 
hebben. De SBIR-projecten hebben concrete producten 
opgeleverd, die grotendeels succesvol zijn. Zowel nationaal 
als internationaal. De projecten hebben zowel binnen als 
buiten het waterdomein verbindingen gelegd.

5
SMALL BUSINESS INNOVATION 
RESEARCH (SBIR)  
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ARNOLD LOBBRECHT
Directeur HydroLogic BV en indiener van HydroCity

“De SBIR-regeling is een op innovatie gerichte onderzoeksfinanciering 
van de overheid. De SBIR uitvraag Klimaatadaptatie en Water startte 
met een stevige competitie tussen bedrijven in twee fasen en alleen 
de meest onderscheidende ideeën maakten kans. Werd je geselec-
teerd, dan was er ook een volledige financiering voor het idee. Het is 
de beste op innovatie gerichte regeling die ik ken.” Zo opent Arnold 
ons gesprek over zijn ervaringen met de SBIR.

Innovatie als antwoord op een knellend probleem
Echte innovatie ontstaat bij een knellend probleem, buiten de 
comfortzone van de dagelijkse business. Op momenten van crisis zie 
je dat duidelijk: bedrijven moeten met minder geld meer doen om hun 
klanten te behouden. Of ze moeten, om hun markt te vergroten, met 
een noviteit komen die hun klanten winst oplevert. Het plannen van 
een innovatie is naar mijn smaak onmogelijk omdat je dat knellende 
probleem niet kunt plannen. De SBIR stelt ondernemers in staat met 
goede ideeën een sprong te maken die ze zonder die regeling niet 
voor elkaar zouden kunnen krijgen en met de financiering krijgen ze 
de mogelijkheid om de zogenaamde ‘valley of death’ te passeren. 

Nieuwe manier van samenwerken
Onze belangrijkste ervaring in de MIA Water was het ontwikkelen 
van een nieuwe manier van samenwerken. Die samenwerking is een 
belangrijke sleutel tot verdergaande specialisatie van ons bedrijf 
gebleken. Tot dan toe zagen we dat de concurrentieverhoudingen in 
de markt die samenwerking belemmerden. We pakken dat nu anders 
aan; door meer ruimte te geven aan andere bedrijven - ‘in te schikken’ 
en ons te concentreren op waar we echt onderscheidend in zijn: 
Waterbeheer en ICT. Die samenwerking is ook voor het werken in het 
buitenland de enige optie. Het past niet om als Nederlandse partijen 
elkaar te beconcurreren in het buitenland. En er is ruimte genoeg voor 
alle Nederlandse aanbieders van waterkennis en kunde. 

Neem het HydroCity-concept, in het SBIR project ontwikkeld door een 
consortium aangevoerd door HydroLogic BV en NEO BV, waarbij we 
de gehele stedelijke hydrologische kringloop gedetailleerd in beeld 
brengen. Voor alle onderdelen van die kringloop zijn er wel weer 
bedrijven, onderzoeksinstellingen en ook waterbeheerders, die speci-
fieke kennis en ervaring inbrengen. Met de aanpak van één HydroNET 
web-portal voor stedelijk waterbeheer bereiken we dat verschillende 
aanbieders van data, informatie en kennis allemaal een eigen plek 

krijgen en hun diensten in een samenhangend geheel aanbieden. Dat 
doen we door middel van een HydroStore waarin de informatiedien-
sten worden geëtaleerd. Geïnteresseerde klanten kunnen die diensten 
beproeven en besluiten of ze deze gaan gebruiken: soms gratis, soms 
betaald. Het hele concept lijkt op dat van de iPhone en de AppStore 
van Apple. Verschil is dat we ons niet beperken tot apps voor de mobiel, 
maar ook applicaties via web-portals beschikbaar maken èn dat de 
aanbieders ook de data van andere leveranciers kunnen gebruiken.

Nederlandse steden als proeftuinen
Veel stedelijke gebieden in de wereld groeien in hoog tempo rondom 
oude kernen, waarbij wordt aangesloten op bestaande waterinfrastruc-
tuur. In die oude kernen ontbreekt het vaak aan de capaciteit om ook 
de aanvoer en afvoer van water naar en van buitengebieden mogelijk te 
maken. Als daar geen rekening mee wordt gehouden, zijn toenemende 
stedelijke wateropgaven het resultaat. Klimaatverandering doet daar 
nog eens een schep bovenop. Een knellend probleem.
In Nederland groeien de steden niet zo hard, maar worden wel veel 
klimaatadaptieve maatregelen beproefd zoals: infiltratie van regenwater, 
water vasthouden met extra groen op daken en gevels, afleiden van 
oppervlakkig afstromend water naar terreinen waar het geen kwaad 
kan. Dat maakt dat steden in Nederland kunnen dienen als prachtige 
proeftuinen voor het uitproberen van maatregelen die wij in het buiten-
land aanbieden. Daar zijn de problemen nogal eens een orde groter dan 
bij ons en de maatregelen sorteren daar nog meer effect dan bij ons. 

Gemeente Amersfoort was, mede vanwege noodzakelijke bezuinigingen, 
op zoek naar innovaties waarmee het waterbeheer efficiënter kan 
worden uitgevoerd. In HydroCity is veel informatie ten behoeve van een 
verbeterd stedelijk waterbeheer succesvol ontsloten en toegepast in 
modellen en dashboards voor analyses. Hiermee kan de gemeente de 
effectiviteit bepalen van geplande maatregelen en krijgt ze handvatten 
om het beleid aan te scherpen en effectiever om te gaan met de 
beschikbare middelen. Er is een convenant gesloten tussen de SBIR 
partijen HydroLogic en NEO, en de gemeente. Deze voorziet in voort-
gaande samenwerking op het gebied van innovatie in de waterketen.

Het succes van SBIR en het vervolg
We zijn erin geslaagd met een sterk consortium producten te 
ontwikkelen en aan te bieden via de HydroNET web-portal. Hoog-
waardige applicaties staan nu in de etalage, gereed voor gebruik 

door gemeenten en waterschappen: dashboards met historische 
en operationele informatie; beslissingsondersteunende applicaties 
voor alarmering van beheerders; online overstromingsmodellen en 
stedelijke wateroverlastverwachtingen. Ons aanbod reikt over de 
Nederlandse grenzen in Ierland, Australië en Zuid-Afrika en het hele 
concept loopt enorm goed! 

Vertegenwoordigers van waterschappen, gemeenten, adviesbureaus 
en kennisinstellingen hebben HydroCity geselecteerd als mooiste 
ICT-toepassing in de watersector. Het onderliggende HydroNET van 
HydroLogic heeft in 2013 ook nog eens de Nationale ICT Innovatie 
Award 2013 gewonnen. Een eerbewijs uit de ICT-wereld. Dit succes 
was nooit bereikt zonder de unieke samenwerking en de SBIR die 
deze samenwerking mogelijk maakte. 

MKB samen met grote bedrijven
Een belangrijke les in het samenwerken was om de kracht van grote 
partijen zoals de Nederlandse ingenieursbureaus te combineren met 
de kennis van het gespecialiseerde MKB. De eerste reflex van grote 
bedrijven is: zelf doen. We hebben nu geleerd dat je op die manier 
niet kunt innoveren. Daarom is op dit moment ons adagium: vind de 
juiste partners en geef elkaar de ruimte. In de praktijk bleek de koud-
watervrees snel voorbij. Alles ten dienste van een gezamenlijk groter 
aandeel in de internationale markt.
We zijn gaande het project nauwelijks drempels tegen gekomen. Wel 
is de harde einddatum van SBIR jammer. We zijn van een onderzoeks-
project naar een op innovatie gericht samenwerkingsverband gegaan 
en je ziet dat andere partijen nu ook aanhaken. Naar mijn mening 
zou Agentschap NL deze fase goed kunnen ondersteunen met het 
faciliteren van op innovatie gerichte bijeenkomsten voor kennisuit-
wisseling van ondernemers en voor het algemeen bekend maken van 
onderzoeksresultaten in Nederland en in het buitenland. 

Het belangrijkste dat de SBIR heeft ons heeft opgeleverd is een 
aantoonbare nieuwe manier van samenwerken die internationaal 
essentieel is voor succes: het met gespecialiseerde partijen ontwik-
kelen en aanbieden van elkaar aanvullende waterdiensten en 
producten, via slimme ICT. 
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6
LEREN INNOVEREN: 
LESSEN EN SUCCESSEN

De betrokkenen bij de MIA Water hebben een schat aan 
ervaring opgedaan in het delen van successen, het signaleren 
van innovatiehobbels en het vinden van manieren om de 
innovatiehobbels toch te slechten. Zij hebben langs twee 
routes gezamenlijk geleerd:
• binnen en tussen projecten in de werkgroep  

Innovatieversnelling
• tussen programma’s in het kernteam MIA Water 

LEREN INNOVEREN IN DE WERKGROEP 
INNOVATIEVERSNELLING
De werkgroep Innovatieversnelling heeft signalen verzameld en gekeken 
hoe ze konden helpen door zelf acties uit te voeren of vragen anderen 
dat te doen. Dat gebeurde via kennisuitwisseling, actieve benadering 
van contacten in het netwerk van inhoudelijke experts, beslissers en 
bestuurders en het makelen en schakelen binnen de watersector. 

De werkgroep heeft zich gericht op het actief verder brengen van 
projecten, het leren door projecten te evalueren en het delen van de 
opgedane kennis en ervaring. De werkgroep heeft de informatie bijeen-
gebracht in een waardevolle wiki-omgeving (snellerinnoveren.nl). 

TNO en de TU-Twente evalueerden het opdoen van kennis en ervaring 
in de MIA Water. In de evaluatie onderscheiden ze zes belangrijke 
innovatiehobbels en beschrijven ze de oplossingen die in de praktijk 
hiervoor zijn gevonden:
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1: Risicomijdend gedrag en omgaan met risico’s
Hoe los je het op? 
• Benoem de risico’s gezamenlijk en openhartig
• Ontwikkel ‘what if’ scenario’s
• Ontwikkel arrangementen ter sturing en beheersing van risico’s
• Beloon risicodragend gedrag in alle betrokken organisaties

2: Wet- en regelgeving (cultuur en procedures)
Hoe los je het op? 
• Voer een bij de situatie passende governance assessment naar 

beleidskader en wet- en regelgeving uit
• Verken/creëer op voorhand ‘work arounds’, als de eerste signalen 

van stagnatie en mogelijk vastlopen opdoemen 
• Zoek en vind de kansen, focus niet enkel op de knelpunten. Reali-

seer je dat één of meer generieke belemmeringen altijd op je pad 
zullen komen, soms zelfs tegelijkertijd en steeds opnieuw

3: Competenties en versnipperde kennis
Hoe los je het op? 
• Grondige oriëntatie op de noodzakelijke kennis op voorhand
• Houd de mogelijkheid open om het pallet betrokken disciplines, 

betrokken organisaties en experts gaande de rit aan te passen
• Zorg vroegtijdig voor het kennisarrangement en kennismanagement
• Let erop dat er sommige innovatieprojecten zowel abstracte kennis (op 

systeemniveau) ontwikkeld als concrete kennis toegepast moet worden.
• Grondige oriëntatie op de noodzakelijke competenties op voorhand
• Houd de mogelijkheid open om het palet betrokken competenties, 

betrokken organisaties en experts gaande de rit aan te passen
• Zorg vroegtijdig voor het juiste kennisarrangement en kennis-

management

4: Onvoldoende oog voor terugverdienmodellen
Hoe los je het op?
• Erken dat ieder partij zijn eigen terugverdienmodel hanteert
• Speel in op de terugverdienmodellen
• Wees creatief in (co-) financierings- en incentive modellen
• Besef dat baten in de toekomst een discontovoet kennen ten 

opzichte van kosten nu

5: Gebrek aan urgentie
Hoe los je het op? 
• Frame de innovatie als veelbelovend voor urgente problemen bij de 

probleemeigenaar
• Zoek gedreven enthousiaste champions die anderen kunnen  

inspireren en meenemen
• Tracht lange termijn knelpunten en korte termijn baten overtuigend 

te verbinden

6: Gebrek aan experimenteerruimte
Hoe los je het op?
• Zoek zo concreet mogelijk waar en hoe de relevante experimenteer-

ruimte gevonden kan worden
• Doe een praktische assessment (verkennen) naar waar de 
 experimenteerruimte gevonden kan worden
• Monitor de praktische experimenteerruimte voortdurend tijdens de 

ontwikkeling van een innovatie-initiatief (Project, Pilot)

Agentschap NL schrijft in haar eindrapport over de MIA 
Water dat het wegnemen van innovatiehobbels nog niet 
aan de orde is.  Het ging in de MIA Water vooral om het 
leren omgaan met belemmeringen, zodat ze minder worden 
gevoeld. Dat is goed gelukt. De betrokkenen bij de MIA 
Water hebben veel geleerd over de innovatiehobbels en 
hebben de kennis en praktijkervaring goed ontsloten.

LEREN EN INNOVEREN IN HET KERNTEAM 
MIA WATER

De programmatrekkers van de MIA Water hebben regelmatig leerer-
varingen uitgewisseld. Het betrof ervaringen met samenwerken in de 
driehoek, met het leren door te doen en met het ruimte scheppen voor 
innovatie. De volgende lessen kwamen naar boven:

Over samenwerken:
• Investeer tijd en energie in de samenwerking. Verbind de partners 

met vertrouwen, waarbij persoonlijke belangen ondergeschikt zijn 
aan de projectambitie. Het in één ruimte samenwerken en veel 
aandacht voor communicatie over kansen helpt hierbij.

• Bind samenwerkende partijen aan een gezamenlijk programma. 
Dit kan in een traject dat start met intentieovereenkomsten en leidt 
tot een Set van Afspraken dat bestuurlijk door de partijen gedragen 
wordt en waarin de partijen (financiële) verantwoordelijkheid nemen 
en business cases van de partners op elkaar worden aangesloten.

• Stuur op een effectief en efficiënt samenwerkingsproces. Niet iedereen 
hoeft overal over mee te praten. Partijen kunnen tijdelijk op afstand 
staan om later weer aan te sluiten. Bij complexe afwegingen kan een 
neutrale procesbegeleider uitkomst bieden. Ook het organiseren van 
een goed escalatiepad (stuurgroep?) bij problemen is van belang.

• Ga uit van groeimarkten en ga daarom niet op kennis zitten, maar 
deel kennis om de ontwikkeling te versnellen. Groei is bij innovatie 
belangrijker dan concurrentievoordeel.

Over leren door te doen:
• Betrek de eindgebruikers aan de voorkant bij programmering en 

uitvoering (bijvoorbeeld in proeftuinen). Help bij adoptie van de 
innovatie. 

• Leg ontwikkelingen en voortgang gedetailleerd vast. Goede moni-
toring op factoren die innovatie bevorderen helpt om draagvlak te 
houden, ook als successen uitblijven.

• Zorg voor adaptieve (jaarlijkse) programmering die goed inspeelt 
op een veranderende context.

• Leg al vroeg de link met het uitvoerende werkveld binnen de 
samenwerkende organisaties.

• Durf te stoppen. Van de honderd start-ups van innovaties breken er 
maar een paar definitief door.  

Over ruimte scheppen voor innovatie: 
• Benut de mogelijkheden om in lerende bijeenkomsten een uitvraag 

van een aanbesteding mede door marktpartijen te laten bepalen.
• Denk niet te klein en vier successen. Laat deze (inter)nationaal zien 

(jaarlijks evenement?). Maak ze bekend bij professionals, hoger 
onderwijs, bestuurders en het brede publiek.

• Focus op concrete tools en oplossingen voor concrete problemen.
• Zoek versterking door multifunctionaliteit en het betrekken van 

andere sectoren (“meerfrontenaanpak”).
• Breng verwachtingen van de innovatie vroeg in bij langlopende 

programma’s van deelnemende partijen (zoals HWBP2).
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Lessen uit de MIA Water praktijk en aanbevelingen voor succesvolle 
nieuwe kennis- en innovatieprogramma’s - 7 vragen die vaak niet 
worden gesteld en 7 maal een ongevraagd advies: 

1. Hoe vind je de juiste balans 
tussen verdieping van de weten-
schappelijke kennisbasis en 
toepassen van de kennis?
Werken in het EcoShape consortium 
- kennis ontwikkelen door toepassing in projecten - vroeg van de 
partners een omslag in denken en houding: meer ondernemerschap bij 
kenniswerkers en bedrijven die meer in onderzoek geïnteresseerd zijn. 
De kennisinstellingen zien nu dat hun werk rendeert en internationaal 
erkenning krijgt, bedrijven geven aan dat ze een voorsprong hebben 
verworven op de concurrentie en daarmee tenders winnen.

Aanbeveling: Definieer kennis- en innovatietoepassing nadrukkelijk 
als doel van het programma. Stuur daar op en reserveer daarvoor 
specifieke middelen. 

2. Heb je voldoende flexibiliteit  
om tijdens de rit de inhoud en 
werkvorm aan te passen aan de 
ontwikkelingen van buiten?
Het wegvallen van een deel van het budget van de MIA Water door 
bezuinigingen dwong een aantal programmalijnen tot herijking. 
Desondanks lukte het toch dicht bij de beoogde resultaten uit te komen. 
Stimulans hierbij was de kennisuitwisseling binnen het Kernteam MIA 
Water. Vanuit die gezamenlijke basis kon het Kernteam ook nadrukkelijk 
een stempel drukken op het advies voor het topsectorenbeleid. 

Aanbeveling: Definieer een helder doel voor kennis- en innovatiepro-
gramma’s, maar geef ruimte op weg naar dat doel.

3. Hoe zorg je voor vraagarticulatie 
en co-creatie?
Bedrijven en overheden in de watersector 
zijn door het programma Human Capital 
Water en Delta actief betrokken, om er 

samen met het onderwijsveld voor te zorgen dat opleidingen en instroom 
van professionals aansluiten op hun behoeften. Hoewel de conjunctuur er 
nu niet naar is, zien zij toch de noodzaak om gezamenlijk te investeren in 
het verbeteren van bekendheid en imago van de watersector.

Aanbeveling: Organiseer vraagarticulatie door de eindgebruiker zo 
vroeg mogelijk te betrekken, zodat deze inzicht krijgt in zijn toekom-
stige behoefte aan professionals.

4. Kun je van kennisvalorisatie een 
expliciete opgave maken?
Innovatiekansen op het raakvlak van 
water met andere sectoren zijn geïn-
ventariseerd via een SBIR-uitvraag. Met 
dit instrument was een strenge selectie aan de poort mogelijk: zijn 
dit producten waar de eindgebruiker op zit te wachten en maken de 
ondernemers voldoende aannemelijk dat zij erin gaan slagen de inno-
vatie op de markt te brengen? Deze SBIR kende een hoog slagingsper-
centage: zeker vijf innovatiekansen werden verzilverd.

Aanbeveling: Toets vroegtijdig in je programma de commerciële haal-
baarheid van innovaties en durf niet-kansrijke innovaties te schrappen.

5. Hoe krijg je commitment van  
de eindgebruiker? 
Belangrijk binnen het netwerk van 
Flood Control 2015 voor het bereiken 
van eindgebruikers waren de eigen 
consortiumpartners en de lokale overheid. Onder het regime van de 
subsidieregeling betaalden bedrijven voor de helft mee, maar hadden 
lokale overheden geen eigen financiële inbreng in projecten. Die 
inbreng zou meer commitment en prioriteit voor de gezamenlijke 
innovatieprojecten hebben opgeleverd.

Aanbeveling: Het commitment van eindgebruikers bij kennis en innova-
tieprogramma’s stimuleer je door betrokkenheid bij de vraagarticulatie, 
financiële bijdragen en een actieve rol tijdens de uitvoering van het 
programma.

6. Hoe stimuleer je out-of-the-box 
denken en werken?
Samengesteld uit leden van diverse 
pluimage, met een ruim mandaat voor 
experimenteren en een groot onderling 
vertrouwen, blijkt in de Werkgroep Innovatieversnelling openlijk 
gesproken te kunnen worden over belemmeringen bij innoveren en 
samenwerken. Belangrijke les uit de vaak verrassende gesprekken: zet 
een bonus op vernieuwende aanpakken. 

Aanbeveling: Beloon samenwerking met onverwachte partijen, 
aandacht voor cross-sectorale vraagstukken en aandacht voor nieuwe 
en betere vormen van leren.

7. Hoe houd je regie op een  
innovatieprogramma?
Na zijn oprichting heeft het Water 
Governance Center een storm-
achtige periode doorgemaakt waarin 
zich vele projectmogelijkheden aandienden. Na de vliegende start en 
de noodzakelijke verkenning van het werkveld moesten strategie en 
werkwijze gaandeweg worden bijgestuurd. De WGC Programmaraad 
heeft daar op een transparante manier sturing aan gegeven en focus 
aangebracht. 

Aanbeveling: Reserveer financiële ruimte op programmaniveau voor 
synergie tussen de projecten en zet een goed monitoring- en evaluatie-
systeem op om het programma tussentijds op inhoud en proces bij te 
sturen en om te leren van elkaar.

FLEXIBEL IN HET HOE

LEGITIMITEIT

EINDGEBRUIKER 
BETREKKEN

RICHTING GEVEN

HET MAG MISLUKKEN

JUISTE STIMULANS

KENNISONTWIKKELING 
ÉN TOEPASSING
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8
EN VERDER… 

Innoveren gaat niet vanzelf. 
Waar loop je zoal tegenaan?

1. Risicomijdend gedrag en omgaan met risico’s
2. Wet en regelgeving (cultuur en procedures)
3.  Competenties en versnipperde kennis
4. Onvoldoende oog voor terugverdienmodellen
5. Gebrek aan urgentie
6. Gebrek aan experimenteerruimte

Hoe ga je met deze hobbels om?

1.  Kijk op www.snellerinnoveren.nl hoe de watersector dit 
heeft gedaan. Download de brochure ‘Leren Innoveren 
in de watersector. Lessen om door te geven’.

2. Bekijk de resultaten van de MIA Water in meer detail op 
innovatiewater.pleio.nl.

3. Behoefte om uw casus tegen het licht te houden van 
ervaringsdeskundigen op het gebied van innoveren in 
de watersector? Neem contact op met de werkgroep 
Innovatieversnelling via info@snellerinnoveren.nl.

4. Behoefte om uw kennis te delen en het proces van 
innovatie te ervaren aan de hand van een reëel case?  
Speel dan de serious game ‘Vindingrijk’. 

 Aanvragen via de werkgroep Innovatieversnelling via 
info@snellerinnoveren.nl.

 Door de game te spelen ontdekt en ervaart u waar 
relevante kennis te vinden is voor uw eigen situatie, 
welke interactie tussen de verschillende rollen van 
ondernemers, kennisinstellingen en overheden van 
belang is. De game is een teamprestatie waarin naast 
de digitale omgeving ook de fysieke interactie tussen de 
spelers een grote rol speelt.
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