
Publieke samenvatting Partnerberaad 9 juli 2020 
 

Aanwezig:  Hanneke van der Klis (Deltares), Michiel Kaatman (van Oord), Katja Portegies 

(Rijkswaterstaat), Kees Pruis (Boskalis), Igor Mayer (BUAS), Dick Schaap (MARIS), 

Barbara Schoute (IHM), Wouter Zomer (BZIM), Edwin Petterson (Periplus), Rina 

Clemens (Wi&Bo), Bas Kolen (HKV), Johan de Jong (MARIN), Mark van Koningsveld 

(Van Oord/TUD), Gert Jan Schotmeijer (Deltares), Chris Karman (vz). 

Afwezig (met kennisgeving): Stefan Aarninkhof (TUD), Sander Steenbrink (Boskalis), Bart van Mierlo 

(Periplus) 

1. Opening 

− Dit is het eerste partnerberaad in de nieuwe setting met 14 partners; iedereen stelt 

zich daarom kort voor. 

 

2. Notulen en samenvatting vorige vergadering 

− Notulen worden ter informatie aangenomen ivm veranderde samenstelling van het 

kernteam 

 

3. Begroting 

− Gert Jan Schotmeijer licht de begroting toe.  

− Het partnerberaad stemt in met de begroting. 

 

4. Samenstelling kernteam 

− Ter voorbereiding van dit partnerberaad is aan de 11 nieuwe partners gevraagd wie, 

naast de founding partners, zitting willen nemen in het kernteam. Dit leidt tot de 

volgende lijst van kandidaten:  

o Van Oord/TUD (Mark van Koningsveld) 

o Deltares (Gert-Jan Schotmeijer) 

o Rijkswaterstaat (Joan Staeb) 

o BZ Ingenieurs en Managers (Wouter Zomer) 

− Het partnerberaad is akkoord met de gevolgde procedure om tot uitbreiding van het 

kernteam te komen en met de voorgestelde samenstelling van het kernteam. 

 

5. Voortgang inhoudelijk programma 

− Naar aanleiding van een toelichting op het programma vindt een discussie plaats 

over strategische positionering van DigiShape. Opgemerkt wordt dat deze tweeledig 

is: enerzijds is er behoefte aan goede duiding van de rol van DigiShape binnen de 

maatschappelijke uitdagingen; anderzijds vervult DigiShape de rol van 

precompetitieve innovatie op de datascience programmalijnen.  

− Het kernteam zal een voorstel maken voor een eenduidig verhaal en doet daarbij een 

beroep op het partnerberaad voor input en suggesties. 

 

6. Mededelingen en sluiting  

− Geen mededelingen 

− Het volgende partnerberaad zal plaatsvinden eind september/begin oktober. 


