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Sociale innovatie in de praktijk

Uitwisseling met 
meerwaarde

Door Meindert Kappe

“W
aar water is, wordt gebouwd. 
Zeker in het dichtbevolkte 
Nederland. Waar we nooit klaar 
zijn en altijd moeten innoveren 

en verbeteren om oplossingen te vinden op de vier-
kante meter. Waterschappen hebben daarin een 
grote verantwoordelijkheid. Wij zijn vaak opdracht-
gever van grote projecten”. Aan het woord is Arnoud 
van Vliet, secretaris-directeur van Waterschap 
Hollandse Delta. “Adviesbureaus zijn hierin vaak de 
opdrachtnemer en kunnen uitstekend helpen. 
Kennis over water en innovatie is hier volop aanwe-
zig. In Nederland is ontwerpen met water gemeen-
goed geworden”, zo vult Jacco Buisman, directeur 
bij adviesbureau Movares, aan.

“door vroeg met elkaar in 
gesprek te komen voorkom 
je uiteindelijk problemen”

Maar, vroegen beide mannen zich af, hoe kom je dan 
als overheidsorganisatie en adviesbureau bij elkaar? 
Hoe help je elkaar echt? Zo ontstond tijdens een bij-
eenkomst van het Opdrachtgeversforum in de Bouw 
het idee voor een uitwisseling van werknemers.

Meerwaarde
Lucas Marijs van Movares werd voor een half jaar uit-
geleend aan Hollandse Delta. “Vanaf dag één heb ik 
geprobeerd meerwaarde te bieden in projecten en 

tegelijkertijd te leren wat de 
opdrachtgever echt bezig houdt”, 
vertelt Lucas die volop in de projec-
ten meedraait. “Geen onbekend 
werkterrein voor mij. Mijn eerste 
baan, na mijn afstuderen aan de 
opleiding aquatische ecotechnolo-
gie, kreeg ik bij Waterschap De 
Dommel. Nu acht jaar later bij 
Hollandse Delta gebruik ik mijn 
vakkennis voor de afdeling 
Projecten & Uitvoering. Ik werk aan 
de ontwerpen van natuurlijkvrien-
delijke oevers. Mijn ervaring in het 
werkveld natuur en techniek kan ik 
gebruiken om oevers zo te ontwer-
pen dat deze goed tot ontwikkeling 
komen en de aanleg van deze oevers 
dus het doel niet voorbij schiet. Voor 
de waterplannen voor een polder 
begeleid ik in de rol van technisch 
manager de ontwerpen voor onder 
andere hevels en watergangen. Ook 
houd ik me bezig met de maatrege-
len die het waterschap moet nemen 
in verband met de Kaderrichtlijn 
Water.” 

Kostendeskundige
Op hetzelfde moment stapte Marco 
van der Zee bij Movares binnen. Om 
de fijne kneepjes van het vak van 
kostendeskundige onder de knie te 
krijgen. “Ik krijg de mogelijkheid 
mij te specialiseren. Ik draai vanaf 
mijn eerste werkdag voor de volle 
honderd procent mee bij Movares en 

dat is een fantastische ervaring. Een 
kostendeskundige brengt de kosten 
van projecten op een centraal punt 
in de organisatie in beeld”, legt 
Marco uit. “De kostendeskundige 
heeft als leidraad: wat wil de 
opdrachtgever, wat weet hij zeker, 
wat weet hij niet en welk kosten-
plaatjes hangen aan de antwoorden 
op deze drie vragen.” Hij geeft een 
voorbeeld. “Hollandse Delta wil een 
hoofdwatergang aanleggen. Dan ga 
ik samen met mijn collega’s de scope 
bespreken en bepalen wat de uit-
gangspunten, risico’s en onzekerhe-
den van het project zijn. Wat kost 
het bijvoorbeeld wanneer de grond 
vervuild blijkt te zijn en afgevoerd 
moet worden en hoe groot schatten 
wij de kans in dat dit daadwerkelijk 
zo is? Met deze informatie kan ver-
volgens een raming gemaakt wor-
den. Het doel hiervan is om bij de 
start van een project al een zo goed 
mogelijk financieel beeld te hebben. 
In het vervolg van het project kun je 
vervolgens steeds nauwkeuriger 
gaan ramen, omdat er steeds meer 
gegevens bekend worden. Wat ik 
ook aan het leren ben is hoe een 
LCC-raming (Life CycleCosts) opge-
bouwd wordt. Met deze raming 
maak je de kosten inzichtelijk voor 
de levensduur van je project na reali-
satie. Voordeel van deze raming is 
dat een opdrachtgever een financieel 
beeld krijg van toekomstige kosten. 

Lucas Marijs van adviesbureau Movares en Marco van der Zee van Waterschap Hollandse Delta 
hebben voor een half jaar van plek gewisseld. Met als doel ervaringen uit te wisselen en kennis te 
delen op het gebied van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in het waterbeheer. Sociale innova-
tie in de praktijk.

Thema InnovaTIe 
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 Thema InnovaTIe

Dat geeft de opdrachtgever onder 
andere de mogelijkheid om te kiezen 
voor hogere investeringskosten, 
maar met lagere bijbehorende 
onderhoudskosten.”

Zorgvuldigheid versus tijdsdruk
Beide mannen zijn inmiddels aan 
het einde van de uitwisselingsperio-
de gekomen. Wat is hen opgevallen 
en hoe zorgt dit nu voor verdere pro-
fessionalisering en kwaliteitsverbe-
tering? Lucas Marijs: “Voor mij 
wordt opnieuw duidelijk dat er veel 
kennis binnen het waterschap aan-
wezig is. Er wordt eigenlijk altijd 
multidisciplinair gewerkt. Dat heeft 
nadelen, omdat je iedere keer al die 
kennis moet mobiliseren, uit ver-
schillende afdelingen. Maar ook 
voordelen. Want de kennis zit bij 
wijze van spreken om de hoek. Wat 
daarnaast opvalt, is het bestuurlijke 
traject. Goedkeuring op investerin-
gen wordt zorgvuldig gedaan en 
afgewogen tegen maatschappelijke 

kosten. Aan de ene kant gaat dat dan 
ten koste van snelheid, maar de 
bestuurlijke blik zorgt er wel voor 
dat een investering in een maat-
schappelijke context staat. Dit besef 
neem ik mee terug naar Movares. 
Wij moeten ons bewust zijn van de 
bestuurlijke context van een project 
en de al aanwezige kennis.”
Marco van der Zee ervaart de andere 
kant. “Bij Movares lever je vooral veel 
producten op, terwijl bij opdrachtge-
vers vaak producten worden beoor-
deeld op kwaliteit. Hierdoor ontstaat 
regelmatig tijdsdruk, waardoor je 
niet altijd zo perfect kan zijn als je 
zou willen. Ik merk nu dat dit soms 
niet anders kan. Dat had ik me niet 
eerder gerealiseerd.”

tips
Beiden hebben ook tips voor 
opdrachtgevers en opdrachtnemers. 
Marijs: “Zoek aansluiting bij vak-
broeders. Bij netwerken van profes-
sionals. Zo kan je expertise nog 

beter delen en kennis opdoen. En neem elkaar echt 
beter mee. Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben 
heel veel kennis in huis. Door vroeg met elkaar in 
gesprek te komen en vaker elkaar op te zoeken, voor-
kom je uiteindelijk problemen.” “ Maar,” waarschu-
wen beiden, “dan bedoelen we niet dat je elkaar pas 
opzoekt als er producten opgeleverd worden, maar 
juist in het proces daar naar toe. Bij Engineering & 
Constructcontracten lijkt het misschien soms zo dat 
verantwoordelijkheden wegvallen, maar dat klopt 
niet. Een programma van eisen moet bij wijze van 
spreken dienen als naslag, niet als absoluut uitgangs-
punt.”
Gezamenlijk willen ze ook nog wel wat kwijt over de 
toekomst van aanbestedingen. “Regelmatig wordt 
nog ingezet op winst door de laagste prijs. Dit kan 
misschien op eenvoudige werkzaamheden, maar voor 
complexe projecten loont het normaal gesproken 
niet. Overheden hebben bovendien te maken met de 
nieuwe aanbestedingswet waardoor kwaliteitscriteria 
altijd opgenomen moeten worden.”
Van Vliet en Buisman hopen dat de uitwisseling een 
vervolg krijgt. “Niet alleen voor onszelf, maar hope-
lijk ook bij andere opdrachtgevers en opdrachtne-
mers. Met dit voorbeeld laten we zien dat we de kloof 
dichten en willen blijven innoveren en verbeteren.”

Lucas Marijs en Marco van der Zee: “Niet elkaar pas opzoeken als producten opgeleverd worden, maar juist in het proces daar naar toe ( foto Hollandse Delta).”
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