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In 2011 heeft de Spiegelgroep voor het Deltaprogramma in opdracht van de Werkgroep
Innovatieversnelling een aantal werkzaamheden verricht.
De werkzaamheden vallen onder het actiespoor van de werkgroep. Door een actieve bijdrage
vanuit het netwerk van de werkgroep wordt beoogd innovatie in het Deltaprogramma een
impuls te geven.
Bij de Spiegelgroep zijn de volgende personen betrokken uit de werkgroep IV
Corné Nijburg (NWP/WGC)
Johan van der Pol (BNL)
Willem Bruggeman (Deltares)
André Oldenkamp (NLingenieurs)
In 2011 zijn de volgende werkzaamheden verricht
-

Op stellen innovatieparagraaf voor het Delta Programma
In opdracht van Tom Kompier van de staf van het Deltaprogramma heeft de spiegelgroep
drie bijeenkomsten gefaciliteerd over innovatie in het Deltaprogramma. Rode draad in
deze bijeenkomsten is de plaats van innovatie in het Deltaprogramma. Naast de
genoemde personen waren uit het netwerk Deltatechnologie Tom Schilperoort
(Deltares) en Fries Heinis (VWB) aanwezig.
De sessies hebben geleid tot een tekstvoorstel voor de innovatieparagraaf in het
Deltaprogramma. Van dit voorstel is echter maar beperkt gebruik gemaakt.

-

Op verzoek van het DP IJsselmeer (DPIJ) heeft de werkgroep een proces in gang gezet en
gefaciliteerd om iemand uit het bedrijfsleven in het team van het DPIJ te detacheren. Het
beoogde doel is dat de vroegtijdige bijdrage van het bedrijfsleven (met accent op
innovatie) leidt tot een efficiënter proces in het team en dat er een betere aansluiting op
werkwijze en de context van de marktpartijen wordt gecreëerd. Vanuit de werkgroep
hebben Corné Nijburg en André Oldenkamp in overleg met Hetty Klavers van het DPIJ
het kader voor deze detachering en de wijze van evalueren opgesteld. Hiertoe is een
aantal gesprekken met DPIJ gevoerd. Het proces heeft er toe geleid dat er een aantal
kandidaten uit het bedrijfsleven is voorgesteld. Het betrof kandidaten van
ingenieursbureaus en van bouwende partijen, waaruit het team van DPIJ een keuze kon
maken. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat Peter Minnema van Dura Vermeer een half
jaar het team van DPIJ heeft versterkt. De resultaten en ervaringen van de detachering
zijn in een evaluatie terug gemeld in de werkgroep en vastgelegd in een rapportage en
een presentatie. Deze zijn separaat beschikbaar. Voor de detachering heeft de
Werkgroep Innovatieversnelling separaat een deel van het benodigde budget ter
beschikking gesteld (ca 35%), het overige deel is gedragen door de detacherende partij.

-

Tijdens de Kennisconferentie Deltaprogramma Kennisplatform Water 16 juni 2011 is
door de Spiegelgroep een werksessie georganiseerd over de mogelijkheden van de
vroegtijdige betrokkenheid van bedrijfsleven binnen het Deltaprogramma

-

Gecombineerde werksessie innovatoren Deltaprogramma en leden
Spiegelgroep: vrijdag 14 oktober 2011 in Seats2meet in Utrecht over de 14e
businesscase geformuleerd binnen de TopSector Water door kwartiermaker Jan Bout,
Proeftuin Nederland. Bij Deltares is een verkenning gestart om te zien waar in de
praktijk van de deelprogramma’s nu al kansen op innovatie liggen. Het resultaat van die
verkenning is getoetst in de werksessie met de willen innovatoren uit de
deelprogramma’s. De leden van de spiegelgroep innovatieversnelling hebben met namen
de visie uit de gouden driehoek ingebracht. Daarnaast is een korte introductie gegeven
over recente ontwikkelingen op het gebied van innovatie, de bedrijfslevenbrief, de TS
Water en het deltaprogramma en is gesproken over de manier waarop het laaghangend
fruit op het gebied van innovatie kan worden geplukt.

-

Op 27 oktober 2011 hebben leden van de Spiegelgroep input geleverd aan de werksessie
Eco-engineering binnen het Deltaprogramma.

