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Concept verslag overleg Waterschappen en BNL 
 

Datum:  05-04-2018 
Verslaglegger: Dennis Mollet 

 
 
 
 

 
Aanwezig: Deelnemers namen de Waterschappen: 

Har Coenen (Teamleider projecten, Waterschapsbedrijf Limburg) 

Wilfred de Kam (Projectleider, Waterschap Scheldestromen) 
Stefan Van der Linden (Coördinator Inkoop, Waterschapsbedrijf Limburg) 
Hans de Nooijer (Senior Projectleider, Waterschap Scheldestromen) 
Michiel Pouwer (Teamleider, Waterschap Scheldestromen) 

Erik Veldhuizen (Senior inkoper, Aa en Maas)  
 
Jan Kappert (Bouwmeesters) 

  
Deelnemers namens Bouwend Nederland: 

   Dick van den Heuvel (Heijmans) 
Dennis Mollet (Bouwend Nederland) 

Martijn Sanders (Van Beers Hoogeloon) 
Twan Spanjers (Martens en van Oord) 
Hans van der Steen (Gebr. Van der Steen) 
Simon de Visser (P. de Visser) 

 Harry Wisse (Bouwend Nederland) 

 

 
Afwezig:  Waterschap : 

John Belleflamme (Aanbestedingsadviseur, Waterschapsbedrijf Limburg) 
Ivo Dellemann (Hfd. Ontwerp & Realisatie, Aa en Maas) 
Hans van Haren (Waterschap Limburg) 
Jan Sijbring (V.d. Wetering Cultuurtechniek) 
Ingrid Griep-Ekkebus (Inkoop coördinator, Waterschap Scheldestromen) 

Annemarie Buurman (Waterschap De Dommel) 
Jeroen Janssen (Hfd. Bouwprojecten, Brabantse Delta) 
Stefan Van der Linden (Coördinator Inkoop, Waterschapsbedrijf Limburg) 
Jacques Vrusch (Waterschap Limburg) 
 
Bouwend Nederland: 
Kees Rovers (Oldenkamp)  

 Teun de Koning (F.L. Liebregts) 

Christian Janssen (Janssen Group) 
 Ronald van Hese (Sinkegroep) 

Geert van den Heuvel (Van den Heuvel Heesch) 
Dirk van de Vleuten (Den Ouden) 
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1. Welkom en opening 

Opening en voorstelronde. Afmeldingen worden genoemd. 
 
 

2. Verslag overleg 31-10-2017 
In Limburg zijn er nog reorganisaties gaande waardoor men zoekende is wie men kan 
afvaardigen naar dit overleg. Har Coenen houdt de contacten voor dit overleg warm. 

 
 

3. Past Performance (gezamenlijke presentatie ondersteund door Bouwmeesters) 

Waterschap Scheldestromen passen PP nu het 1e jaar toe. 
Directie van het Waterschap is afkomstig van RWS waar men al langer met PP werkt. Deze 
stap was daardoor klein. Ook het ingenieursbureau had ook enige ervaring. Voor een aantal 
afdelingen was het nieuw. Ook de Provincie Zeeland gaat PP toepassen. Voor hen is het nog 

nieuw. De beoordelingen vinden wederzijds plaats en men organiseert bijeenkomsten samen 
met marktpartijen. 
 
De meeste aanwezigen hebben nog niet zoveel ervaring met PP maar uniformiteit is zeer 
wenselijk vanuit de markt.  
 
Voorbeeld uit de prakijk: 

Toelichting vanuit de praktijk door Hans van der Steen. Systeem is opgezet met de 
opdrachtgever (Synfra). Met name in Brabant en Limburg en gericht ondergrondse infra 
werkzaamheden. Veel gericht op veiligheid, kwaliteit en klanttevredenheid. Beoordelen 3x 
per dag. Hebben op basis van de lijst van het CROW een vragenlijst opgesteld voor 
wederzijdse beoordeling. Resultaten zijn online inzichtelijk. Werken nu 4 jaar met het 

systeem. Momenteel vind er alleen gesprek plaats op projectmanagement niveau en niet op 

de werkvloer. Het persoonlijke gesprek tijdens het werk ontbreekt. Beoordeling is achteraf en 
nog niet op functie niveau. Voornemen is om dit toe te gaan voegen.  

 
 

Toelichting: www.past-performance.nl  
Tip bekijk ook de gedragscode. 
Het is geen speeltje van de opdrachtgever. Neem als opdrachtnemer een actieve rol door het 

proces goed te bewaken dat PP goed wordt toegepast.  
Bewaken dat het start-up gesprek plaatsvindt. Je kunt er als opdrachtgever ook zelf ook om 
vragen.  
 
Waterbedrijf Limburg is bezig met een aantal nieuwe contracten gericht op samenwerking. 
Hierin worden bouwteam constructies en prestatie meten toegepast. De systematiek voor 
prestatie meten is nog niet besloten. Alle aanwezigen pleiten voor de landelijke CROW 

systematiek om hiermee uniformiteit na te streven waardoor verzamelde data voor 

opdrachtgevers ook uitwisselbaar is en de marktpartijen hun bedrijfsprocessen zo goed 
mogelijk kunnen inrichten.  
 
Bij AA en Maas is men bezig met shortlisten en longlisten waarop een loting plaatsvindt. Om 
het verder te implementeren zal men samenwerking intern nog verder moeten afstemmen. 

Uitgangspunt is het om de samenwerking naar een hoger plan te brengen. Zoeken nog 
ambassadeurs. Zullen hier zelf contacten voor leggen.   
 

 

http://www.past-performance.nl/
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4. Terugkoppeling vanuit SWW (toelichting Dick van den Heuvel) 
Zie mail: 

Huidige status van het activiteitenplan als invulling van de marktvisie van de Waterschappen. 
 

Momenteel worden de voornaamste thema’s voor de komende periode nader uitgewerkt en 
hier zitten meerdere thema’s bij die onze agenda voor de komende periode concreter kunnen 
maken. Een concretere agenda helpt om de energie te hebben voor een goede dialoog. Ik 
ben benieuwd op welk van deze thema’s we elkaar kunnen vinden om onze samenwerking 

ook daadwerkelijk te verbeteren. 
 

De thema’s voor 2018 zijn: 

Mens centraal: 
- Veiligheid in de watersector: hoe kunnen we de werken bij Waterschappen met elkaar 

veiliger maken? 
- Inzicht in samenwerking: MMD als tool om een taal te vinden om samenwerking te 

verbeteren 
- Effect op samenwerking bij tegenvallers (bv door piek of nieuwe contracten): hoe voorkomen 

we conflicten? 
- Aantoonbaarheid EMVI-beloftes: doen we wat we beloven? 
 

Gezonde bouwkolom: 
- Inzicht in marktvolume en continuïteit: pieken en dalen voorkomen door betere afstemming 

en planning 
- Risico’s in contracten: delen en beheersmaatregelen verdelen, beter grip op ongewenste 

risico’s 
- Risico’s in de keten: betere samenwerking tussen ketenpartners 
 

Maximale maatschappelijke waarde: 

- Innovatieruimte: blijven leren en verbeteren met nieuwe werkmethodes en producten 
- Lerend vermogen: hoe kunnen we project overstijgend en partij overstijgend leren? 
- Circulariteit: hoe vullen we duurzaamheid in en wat betekent dat voor onze positie in de 

bouwkolom? 
 

Vervolgactie zal samen met Harry Wisse worden opgepakt. 
 

Actie: Vervolgacties SWW (HWi + DvdH) 
 
 
5. Update marktdag 2018  

Door functie wisselingen en reorganisaties kost het momenteel moeite om een goede 
vertegenwoordiging te krijgen van alle waterschappen in de werkgroep. Gezien de 
voorbereidingstijd die het kost om een goede marktdag te organiseren is men tot de 

conclusie gekomen dat het niet realistisch is om in 2018 een nieuwe gezamenlijke marktdag 

te organiseren. Enkele waterschappen zijn tevens voornemens om een eigen marktdag te 
organiseren voor hun specifiek werkgebied. Scheldestromen is voornemens om in het najaar 
van 2018 een marktdag te organiseren. De ambitie bestaat wel om in 2019 een gezamenlijke 
marktdag te organiseren.  
 

Verder wordt afgesproken dat er wel een projectenboek voor 2018 zal worden samengesteld. 
Het format van afgelopen jaar kan hiervoor gebruikt worden. Michiel Pouwer zal hiertoe het 
initiatief nemen en hiervoor contact opnemen met de overige waterschappen.  
 
Actie: Opstellen projectenboek ism met overige waterschappen (MPo) 
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6. Rondvraag, W.v.t.t.k.  
Onderwerpen volgend overleg: in ieder geval Veiligheid agenderen. Algemene wens om 

zoveel mogelijk zaken te concretiseren. 
 
Verzoek om voorzitterschap weer te laten rouleren zoals dit in het verleden het geval is 
geweest. 
 
Volgend overleg is gepland: 

Maandag 15 oktober 2018, van 15.00 tot 17.00 uur. 
Locatie: Regiokantoor Bouwend Nederland regio Zuid, Reitseplein 1, Tilburg 

 

 
 
7. Sluiting 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lijst openstaande acties 
 

Vergadering Agendapunt Te 
behandelen  

05-04-2018 Opstellen projectenboek ism met overige waterschappen MPo 

05-04-2018 Opstarten werkgroep Marktdag 2019 Allen 

05-04-2018 Vervolgactie SWW 2018 HWi+DvdH 

31-10-2017 Vooruitplannen nieuwe data DMo 

31-10-2017 Discipline op aanwezigheid Allen 

31-10-2017 Aandragen proefproject om als casus in een dagdeel 
gezamenlijk aan te werken. 

Allen 

   

 
 


