
Publieke Samenvatting DigiShape Partnerberaad 2 juli 2021 
 

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

Sander Steenblik (BZIM), Rina Clemens (W+B), Bas Kolen (HKV), Katja Portegies 

(Rijkswaterstaat), Dick Schaap (MARIS), Mark van Koningsveld (Van Oord/TUD), Gert 

Jan Schotmeijer (Deltares), Joan Staeb (RWS), Bart van Mierlo (Periplus), Johan Gille 

(PoR), Chris Karman (DigiShape, verslag) 

Afwezig:  Sander Steenbrink (Boskalis), Stefan Aarninkhof (TUD), Johan de Jong (MARIN), 

Wouter Zomer (vervangen door Sander Steenblik, BZIM), Michiel Kaatman 

(vervangen door Mark van Koningsveld, beide van Oord) 

1. Opening 

− Agenda akkoord 

 

2. Notulen en samenvatting vorige vergadering 

− Notulen zijn zonder wijzigingen akkoord bevonden. 

 

3. Activiteiten eerste halfjaar 2021 

− Een korte discussie naar aanleiding van de verschillende werksessies en het DigiShape 

symposium, leidt tot de conclusie dat een volgende stap nodig is in de wijze waarop we 

binnen DigiShape met projecten omgaan. Dit wordt in het volgende agendapunt verder 

besproken. 

 

4. Focus op grote programma’s / flagship projecten 

− Chris licht toe hoe het kernteam is gekomen tot het voorstel om grotere programma’s of 

projecten te ontwikkelen. Kernpunt daarin is dat medewerkers van partners, betrokken bij de 

verschillende cases, moeite hebben om voldoende prioriteit te geven aan deze cases om ze 

ook echt uit te kunnen werken.  

− Binnen het partnerberaad is er enige discussie of het ontwikkelen van grotere 

innovatieprojecten wel zal leiden tot het beoogde resultaat. Innovaties gaan om details en 

kleine dingen. DigiShape kan een platform zijn waar we mensen kunnen verrassen, vanuit 

korte tijdlijnen (grote projecten duren te lang). Tegelijkertijd is het wel belangrijk om focus te 

kunnen aanbrengen op een selectief aantal thema’s. Een mix van grote en kleine projecten 

wordt als waardevol gezien. 

− Contact en gesprek met eindgebruiker is belangrijk; we moeten zorgen dat het voor hen 

aantrekkelijk is om hun uitdagingen binnen DigiShape te brengen. Als we de juiste 

onderwerpen hebben, kan DigiShape veel meerwaarde bieden. 

− Lopende projecten moeten ook actiever een verbinding houden met DigiShape, waarbij het 

goed is om zichtbaar te maken welke rol DigiShape heeft gespeeld bij het tot stand komen 

ervan.  

− Kernteam zal de lead nemen in de verdere uitwerking, zodat het partnerberaad in het tweede 

overleg dit jaar een besluit kan nemen. 

 

5. DigiShape cursusaanbod 

− Rina licht toe dat ze met een werkgroep aan de slag is om het aanbod te inventariseren van 

cursussen die beschikbaar gemaakt kunnen worden aan het DigiShape netwerk. Het aanbod 

van verschillende partijen is veelal erg divers, daarmee interessant. Cursus Excel2.0 wordt 

getest rond de zomer. Daarna komt aanbod op de DigiShape website. Uitnodiging aan alle 

partners om aan te vullen. 

 

 



6. Financiële basis en dekking 2021 

− Toelichting door Gert-Jan. Kernvraag: volgend jaar krijgen we met de begrote 

partnerbijdragen, waarvan een deel als in-kind inzet wordt aangeboden, de begroting niet 

rond. Voorstel is dat partners deze tijd inzetten op concrete taken die nu door de aanjager 

worden ingevuld terwijl die niet tot zijn kerntaken horen. Hierdoor kunnen we de aanjager 

voor minder uren inhuren en maken we de begroting sluitend.  

− PB is akkoord met het voorstel.  

 

7. Mededelingen 

− Partners hebben informatie uitgewisseld 

 

8. Sluiting 

− Volgend partnerberaad is nog niet gepland. 

− De vergadering wordt gesloten om 11:32. 

 

 


