
Publieke samenvatting DigiShape Partnerberaad 15 december 2020 
 

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

Aarninkhof (TUD), Sander Steenbrink (Boskalis), Bart van Mierlo (Periplus), Wouter 

Zomer (BZIM), Rina Clemens (Wi+Bo), Bas Kolen (HKV), Mark van Koningsveld (Van 

Oord/TUD), Gert Jan Schotmeijer (Deltares), Joan Staeb (RWS), Chris Karman (vz) 

Afwezig (met kennisgeving): Michiel Kaatman (van Oord), Katja Portegies (Rijkswaterstaat), Johan de 

Jong (MARIN), Dick Schaap (MARIS) 

1. Opening 

− Vergadering is geopend om 13:00.  

 

2. Notulen en samenvatting vorige vergadering 

− Notulen en de samenvatting van het overleg van 9 juli zijn doorgenomen en zonder 

wijzigingen akkoord bevonden. 

 

3. Voorzitterschap Partnerberaad 

− Cf de samenwerkingsovereenkomst wijst het partnerberaad een eigen voorzitter 

aan. Hierdoor is het PB actiever is betrokken bij het agenderen en kan deze 

voorzitter zich (meer nog dan we van elke partner verwachten) als ambassadeur van 

DigiShape op kan treden.  

− Het beraad besluit dat een voorzitter tenminste één jaar deze rol op zich neemt 

(daarna mag een nieuwe partner zich kandidaat stellen) en dat Hanneke van der Klis 

(Deltares) deze rol als eerste vervult. 

 

4. Resultaten 2020 en Focus 2021 

− Voorzitter geeft een toelichting op de resultaten die behaald zijn in 2020. Het beraad 

geeft aan dat in 2020, ondanks de tegenslagen door Corona, veel voortgang is 

bereikt. 

− Het plan voor 2021 is besproken en akkoord bevonden voor verdere uitwerking door 

het kernteam. Een aantal aanvullingen zijn gedaan, waaronder het geven van ruimte 

aan de nieuwe generatie, door het uitschrijven van challenges met een klein budget.  

 

5. Financiele stand van zaken 

− Het beraad gaat akkoord met het verslag over 2020 en de (voorlopige) begroting 

voor 2021. 

 

6. DigiShape irt TKI/KIA sleuteltechnologieën en andere PPS calls 

− DigiShape kan de witte vlekken binnen de TKI en missie programmering invullen. Dit 

is ook een wens vanuit de TKI Deltatechnologie.  

 

7. Trekkers programmalijnen 

− Voorzitter licht de rol van de programmatrekkers toe en geeft aan dat er nog 4 

vacatures zijn. De partners zullen binnen hun organisatie actief op zoek gaan naar 

kandidaten om deze rollen in te vullen. 

 

  



8. Mededelingen 

− Partners hebben informatie uitgewisseld. 

 

9. Sluiting 

− Volgend partnerberaad is nog niet gepland. 

− De vergadering wordt gesloten om 14:30 uur. 

 

 


