
 

Notulen DigiShape Partnerberaad – 19 september 2022 
 

Aanwezig:  Mark van Koningsveld (TUD), Sabrina Helmyr (Arcadis), Peter Thijsse (MARIS), Johan Gille 

(HbR), Maurice de Kok (van Oord), Marlies Sikken (SmartPort), Rina Clemens (W+B), Hanneke 

vd Klis (Deltares, vz), Marieke Teerds (RWS), Joan Staeb (RWS) + online: Sander Steenbrink 

(Boskalis), Bas Kolen (HKV), Wouter Zomer (BZIM) 

Afwezig: Bart van Mierlo (Periplus), Johan de Jong (MARIN), GertJan Schotmeijer (Deltares) 

1. Opening 

– Voorzitter opent de vergadering om 15:00 uur en heet de aanwezigen (zowel fysiek als 

online) welkom. Speciaal welkom aan de nieuwe vertegenwoordigers (Marieke, Marlies, 

Maurice). 

 

2. Notulen en samenvatting vorige vergadering (19 januari jl) – bijlagen 1 en 2 

– Aanwezigen gaan akkoord met de notulen 

 

3. Doelen en resultaten: waar staan we? 

– CK deelt de oorspronkelijke doelen van DigiShape en geeft een overzicht van de resultaten 

(zie bijlage). Naar aanleiding hiervan vind een discussie plaats, die door de voorzitter wordt 

samengevat: We missen nog een aantal partijen, met name Waterschappen, 

watertechnologie en ICT. Daarnaast kunnen we als DigiShape ‘ondeugender’ zijn en meer 

proactief met voorstellen komen. Aanwezigen worden uitgedaagd met voorstellen te komen.  

 

4. Mandaat programma manager – bijlage 3 

– Na introductie door CK spreken de deelnemers over het voorstel. Het nut wordt ingezien 

maar mandatering lijkt wel ingewikkeld te worden: wat houdt een mandaat in (zonder de 

individuele projectvoorstellen al te kennen) en wat zijn de consequenties. Kernteam wordt 

gevraagd dit goed uit te werken en met een voorstel te komen. Oproep aan de partners is 

gedaan om juridische ondersteuning te leveren. 

 

5. DigiShape Learning Community 

– In verband met tijdgebrek is dit onderdeel vervallen. Kernteam gaat hier verder mee aan de 

slag om in het volgend partnerberaad opnieuw te agenderen. 

 

6. Mededelingen 

– Er zijn geen mededelingen 

 

7. Sluiting 
Volgend overleg op 17 januari, van 10:00-11:30 uur (locatie ntb) 


