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Aanwezig:  Hanneke van der Klis (Deltares, vz), Igor Mayer (BUAS), Barbara Schoute (IHM), Peter Thijse 

(MARIS), Rina Clemens (Wi+Bo), Mark van Koningsveld (Van Oord/TUD), Gert Jan Schotmeijer 

(Deltares), Joan Staeb (RWS), Bart van Mierlo (Periplus), Johan Gille (PoR), Sander Steenbrink 

(Boskalis), Johan de Jong (MARIN), Wouter Zomer (BZIM), Sabrina Helmyr (Arcadis), Stefan 

Aarninkhof (TUD), Chris Karman (DigiShape, verslag) 

Afwezig:  Michiel Kaatman (vervangen door Mark van Koningsveld, van Oord), Bas Kolen (HKV), Katja 

Portegies (Rijkswaterstaat), Dick Schaap (vervangen door Peter Thijse, MARIS) 

1. Opening 

− Welkom aan Sabrina Helmyr, aanwezig namens Arcadis die per 1 januari is ingestapt als 

partner van DigiShape 

 

2. Notulen en samenvatting vorige vergadering (2 juli december jl)  

− Samenvatting was eerder per mail goedgekeurd.  

− Uitgebreide verslag is doorgenomen en goedgekeurd 

 

3. Terugblik 2021: focus op projecten  

− Chris geeft een toelichting op de ontwikkeling van projecten en geeft aan hoe de complexiteit 

van de projecten is toegenomen sinds de initiatie van DigiShape. Een actueel overzicht van 

het Digishape portfolio is hier te vinden: https://trello.com/b/Zu81e4yu/programmalijnen . 

Wijzigingen kunnen via Chris worden doorgegeven. 

 

4. Integrale innovatieprojecten  

− Op verzoek van het partnerberaad heeft het kernteam zich gebogen over een aanpak voor 

het identificeren van onderwerpen die zich lenen voor de ontwikkeling van integrale 

innovatieprojecten. Chris licht de resultaten en de voorgestelde aanpak toe, waarbij het 

kernteam adviseert om met drie parallelle trajecten te starten: Digitalisering Noordzee, 

Grondwerende constructies en het DigiShape Open Source Platform.  

− Conclusie: goede keuze van clusters, ingeslagen weg akkoord voor de partners. Partners 

kunnen aanhaken of zelf een onderwerp aandragen waarbij we dan gaan kijken wie nog meer 

met die onderwerpen aan de slag zijn. 

 

5. Financiële basis en dekking 2021  

− Gert-Jan licht de financiën toe (zie ook de bijlagen). Het partnerberaad geeft haar akkoord op 

de realisatie 2021 en de begroting 2022.  

 

6. Voorzitter 2022 

− Het partnerberaad besluit dat Hanneke van der Klis nog een jaar de voorzittershamer zal 

hanteren. 

 

7. Sluiting 
Er is nog geen volgend overleg gepland.  

https://trello.com/b/Zu81e4yu/programmalijnen

