
 

Samenvatting DigiShape Partnerberaad – 17 januari 2023 
 

Locatie:   Deltares, Daltonlaan 600, Utrecht 

Tijd:  10:00 - 11:30 uur 

Aanwezig: Marieke Teerds, Joan Staeb (WVL), Hanneke vd Klis (Deltares, vz), Bart van Mierlo (Periplus), 

Johan Gille (HbR), Sabrina Helmyr (Arcadis), Mark van Koningsveld (Van Oord / TUD), Bas 

Kolen (HKV, online), Barbara Schoute (IHM, online), Chris Karman (DigiShape) 

1. Opening 

 

2. Notulen en samenvatting vorige vergadering (19 september jl) (besluit) 

Notulen zijn akkoord bevonden.  

 

3. Strategie 2023+ (discussie) 

Medio november is, naar aanleiding van het vorige partnerberaad, een strategiesessie georganiseerd. 

De uitkomst daarvan is door het kernteam verwerkt tot een basis voor de DigiShape strategie die door 

Chris is toegelicht.  

o Partners onderschrijven de strategie zoals verwoord en zien graag dat de inzet zich richt op 

het operationaliseren ervan om daarmee DigiShape te professionaliseren.  

o In 2022 hebben we ingezet op een strategisch programma ‘digitalisering Noordzee’; dat heeft 

geleid tot nauwe samenwerking in de ontwikkeling van de groeifondsaanvraag Digitale 

Noordzee. Bij honorering daarvan heeft DigiShape wordt DigiShape trekker van een 

omvangrijk deelprogramma om te komen tot een Digital Twin voor de Noordzee. Na dit 

succesvolle traject zien de partners graag dat we gaan inzetten op een vergelijkbaar 

strategisch programma rond watermanagement (zoetwaterbeschikbaarheid / 

waterveiligheid). 

o DigiShape kan een belangrijk vehikel zijn voor grote programma’s; ook zonder eigen juridische 

entiteit. Door het inrichten van een duidelijke governance met een duidelijke DigiShape vlag 

kunnen we gezamenlijk als DigiShape grote projecten en programma’s uitvoeren. Wel van 

belang dat partners in de relevante programma’s dan DigiShape positioneren! 

 

4. Realisatie 2022 en begroting 2023 (besluit) 

o Begroting is akkoord. Resultaat vorige jaren besteden aan extra inzet op communicatie (5 kE) 

en aan seedmoney projecten 

 

5. Voorzitter 2023 

o Er zijn geen partners die zich kandidaat hebben gesteld. De invulling van de voorzittersrol door 

Hanneke wordt erg gewaardeerd en partners zien haar dit graag nog een jaar doen.  

 

6. Mededelingen (ter info) 

o IHM: zal in de toekomst ook de BES-eilanden binnen haar portefeuille krijgen.  

 

7. Sluiting 
Volgend overleg nog niet vastgelegd 


