
Nieuwe verdienmodellen 
in de deltatechnologie 

rapport 
 
Maya Sule, Sonja Karstens, Maaike van Aalst en 
Monica Altamirano 
 
Dit project is uitgevoerd in het kader van het 
Corporate Innovatie Programma van 
Rijkswaterstaat, onder begeleiding van Robert 
Kunz 
 
December 2013 

 
 

. 

Met dank aan: 
Overzicht verdienmodellen: Louis de Quelerij (TU Delft/ 
Expertisecentrum Deltatechnologie), Marinus Quaak (VHB), 
Bas Reedijk (BAM), Jan van Dijk (GMB), Jelke Jan de With 
(Taskforce Deltatechnologie), André Oldenkamp (De 
Ruimte Advies BV), Fries Heinis (Vereiniging van 
Waterbouwers 
Dynamisch waterbeheer: Henk Looijen (Rijkswaterstaat), 
Ronald Roosjen, Hildegard Schulte, Elgard van Leeuwen 
(Deltares) 
Self-supporting river systems: Yuri Wolf, Joyce Zuijdam, 
Marja Hamilton, Mathijs Erberveld (Rijkswaterstaat) , 
Ronald Roosjen, Rutger van de Brugge (Deltares) 
Innovatieve Zoetzoutscheidingsystemen: Lucy ter Wel 
(RHDHV), Neeltje Kielen (Rijkswaterstaat), Robert Kunz 
(Rijkswaterstaat), Kees Jan Meeuwisse (Rijkswaterstaat), 
Ida de Groot-Wallast (Deltares), Yann Friocourt (Deltares) 
Tijdelijke en flexibele waterkeringen: Peter Minnema (Dura 
Vermeer), Bas Reedijk (BAM), Jan van Dijk (GMB), Kees 
Dorst (Rijkswaterstaat), Felix Wolf (Rijkswaterstaat), 
Edward Gilding (Valorisatieprogramma Deltatechnologie) 
Review: Sebastiaan Berendse (KplusV) 

 



Inhoudsopgave 

1. Introductie……………………………………… 
2. Verdienmodellen………………………………. 
3. Verdienmodellen in de deltatechnologie……. 
4. Verdienmodellenscan………………………… 
5. Resultaten workshops………………………... 
6. Evaluatie workshops………………………….. 
7. Conclusies en aanbevelingen….……………. 

4-6 
8-11 
13-21 
23-26 
28-48 
50-52 
54-55 

2 



Inhoudsopgave 

1. Introductie 
2. Verdienmodellen 
3. Verdienmodellen in de deltatechnologie 
4. Verdienmodellenscan 
5. Resultaten workshops 
6. Evaluatie workshops 
7. Conclusies en aanbevelingen 

3 



Aanleiding 

De Werkgroep Innovatieversnelling van het Netwerk 
Deltatechnologie en haar partners heeft zeven 
innovatiehobbels in de water- en infrasector geidentificeerd1. 
Eén van de hobbels voor de introductie van innovaties die 
vaak genoemd wordt is het gebrek aan oog voor 
terugverdienmodellen. 
 
Wij zien in andere sectoren een veelheid aan soorten 
verdienmodellen. In de deltatechnologiesector lijkt het aantal 
verdienmodellen dat gebruikt wordt op het eerste gezicht 
beperkt.  
 
De vraag is dan ook: 
• Is dat daadwerkelijk zo? 
• En zoja, kunnen we met meer besef van geldstromen in 

onze sector creatiever denken over verdienmodellen?  
• En hoe dan? 
 
 
 
NB De introductie van een nieuw verdienmodel is op zich ook 
een sociale of proces innovatie te noemen. In dit rapport wordt 
met het woord innovatie de productinnovatie bedoeld.  
 

 

4 Introductie 

1Bron: www.snellerinnoveren.nl 



Doelstelling 

De doelstelling van dit project is tweedelig:  
 
1. Overzicht creëren van bestaande en nieuwe 

verdienmodellen in de deltatechnologie: 
  
 Hoe verdienen de partijen uit de driehoek (overheid-

bedrijfsleven-kennisinstituten) de investeringen die 
zij doen bij ontwikkeling van innovaties terug? 

 
2. Werkwijze ontwikkelen om denkkader op te rekken bij 

innoveren vanuit de driehoek. Stimuleren om anders naar 
een innovatief concept te kijken vanuit de vraag: 

  
 Hoe kun je de waarde die jij in een innovatief concept 

ziet in de GWW sector cashen? 
 

5 Introductie 

Dit rapport is bedoeld voor alle spelers van de 
deltatechnologiesector. Onze ambitie is om met het hier 
ontwikkelde instrumentarium gesprekken tussen de 
partijen te faciliteren om samen een manier te vinden om 
om te gaan met de innovatiehobbel “gebrek aan oog voor 
terugverdienmodellen”. 
 
 



Aanpak 

De aanpak van het project bestaat dan ook uit twee delen: 
 
1. Overzicht van verdienmodellen in de deltatechnologie 
• Enquête die breed uitgezet is in de sector om voorbeelden 

van nieuwe verdienmodellen in onze sector op te halen.  
• Dit leidde helaas tot weinig respons. Daarom hebben wij 

een aantal aanvullende interviews gehouden. 
 

2. Naar een werkwijze om het denkkader over 
verdienmodellen op te rekken 
• Hiervoor is een workshop format ontwikkeld. 
• Vier workshops zijn conform dit format gehouden. 
• Enquêtes zijn vóór de workshop (nulmeting) en na de 

workshop gehouden om te meten welke nieuwe inzichten 
deze manier van denken geeft en hoe deze workshop 
bijdraagt aan de behoefte. 

 

Introductie 6 

Afbakening 
In het kader van dit project is niet gekeken welke ruimte 
overheden in deze sector überhaupt hebben en kunnen geven 
om nieuwe type verdienmodellen toe te passen. Welke ruimte 
is er om binnen de publieke rol die reeds gefinancierd is te 
verdienen? In hoeverre is dit marktverstorend? Dit vraagstuk 
sluit aan bij andere lopende initiatieven zoals Rijkswaterstaat 
verdient!  
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Definities 

Bron: Syntens, innoveren door nieuwe business modellen 

Business 
case 

Business 
model 

Verdien 
model 

Tijdens de workshop zijn de volgende definities toegelicht en 
gehanteerd:  

 

• Business case: onderbouwt benodigde investeringen 
voor een project gecombineerd met het plan om de 
investeringen weer terug te verdienen. 

 

• Business model: beschrijft hoe een organisatie waarde 
creëert, levert en vasthoudt. 

 

• Verdienmodel: beschrijft hoe de waarde van de geleverde 
dienst/service wordt gecasht. 

 

Bij verdienmodellen onderscheiden wij directe en indirecte 
verdienmodellen (zie pagina 9 en 10). 

Op pagina 11 wordt een overzicht van verschillende 
verdienmodellen gegeven dat ook tijdens de workshops is 
gebruikt. 

8 Verdienmodellen 



Directe verdienmodellen 

Bron: MKBwinstpunt 

leverancier afnemer 

dienst/product 

€ 

9 Verdienmodellen 

Eenmalig Meermalig/op afroep 

Goederenverkoop Abonnement 

Instapmodel Verbruiksmodel 

Makelaarsmodel Lenen en leasen 

… … 

Wij onderscheiden directe en indirecte verdienmodellen.  

Bij directe verdienmodellen betaald de afnemer de levering 
van een dienst of product rechtstreeks. Dat kan op 
verschillende manieren: 

• Of eenmalig wel dan niet via een percentage 
(makelaarsmodel) of via een gratis of goedkope eerste 
versie.  

• Of meermalig via bijvoorbeeld maandelijkse betaling zoals 
bij een abonnement. 

 

 

Bron: geïnspireerd door MKBwinstpunt 



Indirecte Verdienmodellen 

leverancier afnemer 

dienst/product 

€ of gratis 

derden 

Bijvoorbeeld 
reclameruimte 

10 Verdienmodellen 

€ 

Bij een indirect verdienmodel biedt de leverancier de dienst 
of het product goedkoop of zelfs gratis aan de afnemer aan.  

Om de kosten te dekken of winst te kunnen maken 
introduceert de leverancier een tweede geldstroom, 
bijvoorbeeld door reclameruimte aan een derde partij aan te 
bieden. 

Bron: geïnspireerd door MKBwinstpunt 



Voorbeelden verdienmodellen 
Toelichting verdienmodellen (eng. Revenu streams)  

Goederenverkoop 

 

Tegen betaling verkoopt u goederen. In feite wordt het eigendomsrecht van 

goederen verkocht. Hiervoor is geen contract nodig. Traditioneel koopt men op 

markten, in supermarkten en winkels. Tegenwoordig kan dit ook via webshops op 

internet.  

Voorbeelden: boeken, auto’s, elektronica, muziek, machines.  

Abonnement 

 

Met dit verdienmodel verkoopt u de klant met garantie op tijdige levering toegang 

tot een dienst. Hier tegenover staat een continue stoom aan inkomsten. Hierdoor 

weet u welke omzet u kunt verwachten. U ontvangt geld vóórdat u uw product of 

dienst aan de klant levert.  

Voorbeelden: tijdschriften, verzekeringen, woninghuur, servicecontracten, IT via the 

cloud of autolease. 

Verbruiksmodel 

 

De klant betaald voor wat u levert en dit vertaalt zich direct in omzet. Hoe meer de 

klant gebruikt, hoe meer u verdient. Dit verdienmodel is toepasbaar voor 

professionals die hun inzet per uur aan hun klanten berekenen, maar ook voor de 

levering van elektriciteit. Sommige bedrijven passen het verbruiksmodel creatief toe 

op kostbare producten. Zo verhuurt Rolls-Royce vliegtuigmotoren per draaiuur.  

Voorbeelden: telefonie, elektriciteit, gas, water, adviesdiensten (uurtje-factuurtje) 

Lokaasmodel

 

Dit verdienmodel wordt ook razer and blade of baite and hook genoemd. Klanten 

worden met een goedkoop basisproduct binnengehaald, waarvoor ze relatief dure 

onderdelen nodig hebben. De winst wordt gemaakt op de relatief dure onderdelen 

(hook) die de klant nodig heeft voor het goedkope basisproduct (baite). Omdat de 

klant automatisch diensten of producten blijft afnemen, wordt dit ook wel ‘vendor 

lock in’ genoemd. Voorbeelden:  Nespresso en cups, Printer en cartridges. 

Instapmodel 

 

Dit verdienmodel wordt ook wel het freemiummodel genoemd (free en premium). 

Klanten kunnen gratis (en per direct) kennis maken met uw diensten. De winst zit 

hem in een uitbreiding of upgrade van de dienst, waarvoor de klant wel betaalt. 

Voorbeelden: Skype, Spotify, Deltares software. 

 

11 Verdienmodellen 

Bron: geïnspireerd door http://www.de-innovator.nl/verdienmodel/verdienmodel/ 

Reclamemodel

 

Door andere partijen in uw media, op uw terrein of op uw voertuigen reclame te 

laten maken, creëert u een nieuwe inkomstenstroom. Hierdoor kunt u uw 

product/service goedkoper of zelfs gratis aan de klant aanbieden. Het effect kan 

worden versterkt door het product/service gratis aan te bieden. Meer mensen zullen 

het gebruiken waardoor het product een groter bereik heeft en de waarde van de 

advertentieruimte vergroot.  

Voorbeelden: gratis kranten, google. 

Makelaarsmodel 

 

Makelaars en brokers verdienen elke keer wanneer ze een succesvolle deal tot stand 

hebben gebracht. De service waarvoor betaald is dat koper en verkoper bij elkaar 

worden gebracht of werkzoekende aan een werkgever worden gekoppeld. 

Creditcardfirma's krijgen een percentage van de transactie tussen klant en 

winkelier. De klant betaalt dus een ‘transaction fee’. Vaak wordt ook het principe 

van ‘no cure, no pay’ gehanteerd.  

Voorbeelden: makelaars, paypal, kennismakelaars. 

 

Lenen en leasen 

 

Bij lenen en leasen blijven goederen in uw bezit. Lenen en leasen genereert een 

continue inkomstenstroom. In veel gevallen kan een servicecontract aan een lease 

contract worden gekoppeld. Dit laatste noemt men ook een koppelverkoop.  

Voorbeelden: leaseauto, copiermachines, woonruimte, vergaderruimte. 

 

Licentieverlening 

 

Met een licentie geeft u toestemming aan iemand om uw intellectueel eigendom te 

gebruiken. In het geval van media is de basis het auteursrecht en in de technologie 

het patent. Door de licentie te verstrekken, geeft u anderen het recht om geld te 

verdienen met uw idee. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het produceren van het 

product of het commercialiseren van de dienst. Met een Creative Commons-licentie 

bijvoorbeeld behoud je alle rechten als maker, maar geef je vooraf toestemming aan 

anderen om het werk te delen of te bewerken. 

Voorbeelden: Toneelstukken, films, software programma’s.  

 

Servicemodel 

 

 

 

Bij een servicemodel wordt een product/service met een lage marge verkocht 
gekoppeld aan een product/service met een hogere marge (bijvoorbeeld een 
onderhoudscontract).  
Voorbeelden: CV-ketel, auto of websit met onderhoud  
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Kenmerken deltatechnologie 

De deltatechnologiesector heeft een aantal typische 
kenmerken die van invloed zijn op de manier waarop geld 
verdiend wordt in de sector:  
 
De opdrachtgever is vrijwel altijd en vaak direct de overheid. In 
Nederland zijn Rijkswaterstaat en de waterschappen, maar 
ook provincies en gemeenten grotendeels verantwoordelijk 
voor de investeringen in de Nederlandse waterprojecten. 
Publieke partijen zijn  daarmee de grootste vrager en afnemer 
van innovaties.  
Aan de ene kant is dit voor de overheid een gouden kans om 
haar maatschappelijke doelen te bereiken en de 
concurrentiepositie van het bedrijfsleven te versterken door uit 
te dagen tot innovatie, maar aan de andere kant ontbreken 
omdat het hier een overheidsmarkt betreft vaak één of 
meerdere innovatiedrijfveren die in sectoren met private 
afnemers en consumentenmarkten (zoals chemie en 
landbouw) wel voorkomen, bijvoorbeeld het verkrijgen van een 
concurrentievoordeel. 
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Eén van de veelgehoorde belemmeringen is het gebrek aan 
oog voor terugverdienmodellen bij innovaties. Dit komt op 
verschillende manieren tot uitdrukking: 
 
• De overheid gaat er vaak van uit dat het bedrijfsleven 

investeert in de ontwikkeling van innovaties omdat zij die 
investeringen in het buitenland wel weer terug zal 
verdienen.  Deze terugverdienmogelijkheden vormen vaak 
echter een grote onzekere factor. 

• De overheid wil een level playing field creëren en geen 
bedrijven bevoordelen door een innovatie die ontwikkeld is 
door een bedrijf ook toe te laten passen door dat bedrijf. 
Een commerciële partij die geïnvesteerd heeft in de 
ontwikkeling van een innovatie wil de investering ook liefst 
gegarandeerd terug kunnen verdienen. 

• In de deltatechnologiesector is het concurrentievoordeel 
lastig uit te nutten omdat de ontwikkeling van innovaties in 
openbare ruimte plaatsvindt en daarom makkelijk te 
kopiëren is. 

• De betrokken bedrijven (aannemers, baggeraars, 
ingenieurs- en adviesbureaus) opereren in een markt met 
lage marges en beschikken meestal niet (zoals producenten 
in de maakindustrie) over een omvangrijke strategische kas 
voor Onderzoek en Ontwikkeling.  

 

Verdienmodellen in de deltatechnologie 



Bedrijfsleven in de deltatechnologie (1) 

Het bedrijfsleven kan grofweg op drie verschillende manieren 
haar investeringen terugverdienen: 

• door toepassen van de opgedane kennis en de ontwikkelde 
technieken in projecten elders in het land en in het 
buitenland. Het gaat hier dan om een verwachte markt of 
concrete projecten waar de nieuwe kennis en technieken 
rechtstreeks kunnen worden toegepast; 

• door afspraken met (nationale) opdrachtgevers te maken 
om de nieuwe kennis en ontwikkelde technieken in een x-
aantal vervolgprojecten toe te kunnen  passen (bv door 
wijzigen van kaders); 

• door behalen van een concurrentievoordeel door nieuwe 
kennis en technologie om zo bij opdrachten goedkoper te 
kunnen aanbieden dan concurrenten. 
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WATERBOUWERS 
Standaard verdienmodel:  
On the job, moet ook binnen project worden terugverdiend. 
Verdienmodel zit in de continue equipment ontwikkeling: dat  
vergt enorme investeringen, maar daar zitten ook grote 

concurrentievoordelen. 
 
 
Nieuwe verdienmodellen: 
Wordt volgens hen niet veel over nagedacht, ook weinig  
noodzaak toe. Toch zie je heel af en toe wel eens een nieuw  
verdienmodel opduiken:  
In Argentinië kanaal gratis verdiepen en onderhouden.  
Betaald per schip dat langs komt (tol = verbruiksmodel) 
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Nieuwe verdienmodellen: 
• Verdienen aan diensten: beschikbaarheid van mobiliteit in 

plaats van weg (en mogelijk ook vaargeul) in concessie of 
lease contracten 

• Verdienen aan organiseren van financiering (ontzorgen) 
bijvoorbeeld via en special purpose vehicle (SPV) 
constructies en/of dbmfo contracten. Een ander voorbeeld 
zijn Energie service company ESC voor energiezuinig maken 
van huizen. Met een deel van de besparing op de 
energierekening verdient het bedrijf de investering terug het 
andere deel gaat naar de bewoner. Dit kan ook worden 
gecombineerd met andere bedrijven en verschillende 
servicemodellen.  

• Anderen bouwen jouw product: Licentiemodel: X-blocks BAM 
Begint langzaam door te dringen dat dat beter werkt dan 
innovaties bij je te houden. De sector is op dit vlak toch nog 
vrij conservatief. 

• Patent (is in deze sector best lastig) op cruciale schakel in 
proces. Voorbeeld IFCO pomp voor versneld consolideren 
van grond. 

 

Bedrijfsleven in de deltatechnologie (2) 

Verdienmodellen in de deltatechnologie 

BOUWERS 
Standaard verdienmodel:  
Product is bouwwerk, geld verdienen aan activiteit bouwen. 
Toch ook vaak innovatie on the job, die niet als zodanig 
herkend wordt en daardoor ook lastig over te dragen is. 



INGENIEURSBUREAU’S 
Standaard verdienmodel: 
• Uurtje factuurtje 

•Lump sum ook gebaseerd op uurtarief 
 

Nieuwe verdienmodellen: 
• Euro per kuub/ m dijk 

• Betaling voor totaaloplossingen incl. garantie. bv Arcadis: 
totaaloplossing bodemsanering in Amerika: “Wij garanderen 
reiniging.”, in lijn met servicemodel 

• Betaling gerelateerd aan besparing: Bestaande plannen 
bekijken, kijken of het goedkoper kan en op basis van 
besparing betaald worden 

• Ingenieursbureau’s bieden ook op no cure/no pay basis 
advies aan: klant betaalt alleen als het advies hem echt 
meerwaarde oplevert 

 

 Betaling obv kwaliteitsniveau gedurende de hele life cycle. 
Werking van het advies in waarde brengen en garant staan 
indien het niet werkt.  

 

 “Meer denken in termen van waarde voor de klant en minder 
vanuit kostprijs” 
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GELD VERDIENEN MET DATA (AQUISITIE) 
Standaard verdienmodel:  
gebaseerd op kosten personeel en kosten materieel, doorgaans 
zeer kleine marges 
 
Nieuwe verdienmodellen: 
• Bedrijf dat data inwint (bv grondonderzoek/ seismisch 

onderzoek) wordt mede-eigenaar van data, mag het weer 
verkopen. Klant betaalt minder. Kunst is om wederverkoop te 
creëren .Daarom is belangrijk om te weten welke data voor 
anderen waardevol is en welke sites de data met waarde 
leveren (soort uitgeversmodel). 

• Lokaasmodel: Geo-databank, je ziet gratis waar gegevens 
zijn, maar vervolgens moet je betalen als je data op wilt 
vragen. 

• Software lock-in: Aanbieden van besturingsplatvorm op basis 
van zelf uitgelezen data (voorbeeld hier met telemetrie 
apparaten), Wil de klant blijven sturen, heeft zit hij vast aan 
het inwinnen van data.  

• Diensten aanbieden op data. Voorbeeld: satellietdata van 
portaal EZ (stap om te ontzorgen, maar bedrijfsleven aan de 
gang) 
 

Bedrijfsleven in de deltatechnologie (3) 

Verdienmodellen in de deltatechnologie 



Afhankelijk van de wettelijke status van het kennisinstituut zijn 
de mogelijkheden om zelf te investeren en winst te maken 
beperkt. Verdienmodellen waar kennisinstituten aan kunnen 
denken zijn: 

• door toepassen van nieuwe kennis in (voor Deltares alleen: 
buitenlandse) projecten; 

• door geven van cursussen waar de nieuwe kennis wordt 
aangeboden; 

• door inbedden van nieuwe kennis in software. 

 
Daarnaast wordt de ontwikkeling van nieuwe kennis als volgt 
gefinancierd:  

• door in opdracht van de Nederlandse overheid kennis te 
ontwikkelen en toe te passen, dat kan via subsidies, de 
bestaande raamcontracten of specialistisch advies; 

• door in opdracht van Nederlands bedrijfsleven voor de 
nationale of internationale markt kennis te ontwikkelen en 
toe te passen; 

• door basis en strategisch onderzoek financiering (bv NWO); 

• door deelname in EU programma’s. 
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Kennisinstellingen in de deltatechnologie 

Verdienmodellen in de deltatechnologie 



UNIVERSITEITEN 
Standaard verdienmodel: 
• Subsidiestromen op onderwijs en onderzoek (eerste, 

tweede en derde geldstroom) 

• Publicaties wordt vaak genoemd maar blijkt dat 
uitgevers daar meer aan verdienen. Bovendien is het 
aantal publicaties een meetinstrument op basis 
waarvan subsidie wordt toegekend. 

• In beperkte mate: contractresearch voor bedrijfsleven 
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KENNISINSTITUTEN 
Standaard verdienmodel: 
• Uurtje factuurtje (verbruiksmodel) 

• Lump sum (ook gebaseerd op urenbesteding) 

• Verkoop kennis via software en servicecontracten op 
software 

• TNO: patenten, spin-off bedrijven 
 
Nieuwe verdienmodellen: 
• Open source: Delft 3D van Deltares, nog wel erg zoeken 

hoe dit ook geld oplevert. Meer indirecte marketing, gaat 
richting instapmodel. 

• Instapmodel: klein stukje kennis, bv model gratis weggeven, 
klant moet betalen voor tailor made advies 

• Verbruiksmodel gebaseerd op meerwaarde voor klant, 
bijvoorbeeld hanteren van een hoger tarief bepaalde vragen 
van oliemaatschappijen  

• Risicodragend investeren in kennisontwikkeling op basis van 
voorbedachte meerwaarde voor klant. Vooraf afspraken 
maken over potentiële waarde en afrekenwijze.  

• JIP’s: partijen bij elkaar brengen voor gezamenlijke 
projectfinanciering 

 “Meer denken in termen van waarde voor de klant en minder 
vanuit kostprijs” 

 
 

Kennisinstellingen in de in de deltatechnologie (2) 

Verdienmodellen in de deltatechnologie 



Als waterschappen en Rijkswaterstaat aan de slag gaan met 
innovaties, kunnen zij dat op verschillende manieren 
financieel realiseren: 

1.door producten en diensten met een extra functionaliteit 
(bv kunstwerken, wegen incl crisis- en 
verkeersmanagement) of en hogere kwaliteit cq 
maatschappelijke waardering (bv duurzaamheid) te leveren. 
Hiervoor stelt of de politiek extra middelen beschikbaar of 
nieuwe gebruikers moeten hiervoor betalen (bv tol).  

2.door huidige producten en diensten op hetzelfde 
kwaliteitsniveau te houden tegen lagere kosten waardoor 
minder onderhoud noodzakelijk is (LCC). 
  
De vraag is in hoe verre de overheid haar producten en 
diensten aan nieuwe klanten  tegen betaling mag aanbieden. 
In hoeverre wordt hier een monopoliepositie misbruikt en 
schaadt dit de publieke rol? Hiervoor is politiek/bestuurlijk 
draagvlak nodig.  
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Overheid in de deltatechnologie (1) 

De overheid heeft drie manieren om innovaties te stimuleren 
en financieel te ondersteunen: 
1. Participeren 
2. Lenen 
3. Andere garanties 
 
De motivatie voor de overheid om innovaties te bevorderen is: 
• Het behouden van concurrentiepositie van het land 
• Het creëren van werkgelegenheid 
• Het verbeteren van eigen processen (betrouwbaarder, 

effectiever en efficiënter) 
 

Waterschappen en Rijkswaterstaat zetten met name op het 
laatste punt in.  
 
De simpelste manier voor waterschappen en Rijkswaterstaat 
om geld te verdienen is via besparingen. Indien er geen 
taakstelling is, is hiervoor weinig prikkel omdat de besparing 
in veel gevallen terugvloeit naar de staatskas. Ministeries in 
het algemeen willen daarom liever zoveel mogelijk doen met 
het budget dat zij krijgen. Hoe kun je besparingen zodanig 
formuleren dat het onder cashen valt? Hoe zorg je ervoor dat 
je besparing ruimte kan creëren voor innovatie en dat ze niet 
terugvloeit naar de staatskas?  
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Standaard verdienmodel:  
De overheid krijgt geld via belasting. Andere 
verdienmodellen: 

• Tol (verbruiksmodel) 

• Vastgoed/ Grondexploitatie 
Maar verder weinig over nagedacht bij de overheid, niet 
gewend in deze terminologie te denken.  
 
Nieuwe verdienmodellen: 
Rijkswaterstaat verdient!: verhogen efficiëntie en genereren 
van nieuwe inkomsten.  

• leveren van producten en diensten 

• vergoeding voor geleverde capaciteit 

• inkomsten door te delen in de besparing van andere 
overheidspartijen in een samenwerkingsverband.  

 
 

Voorbeelden nieuwe kansrijke verdienmodellen:   

 
• Tijdelijk Anders Bestemmen: verhuren of verpachten van 

vastgoed (zoals braakliggende grond, gebouwen, objecten 
als vuurtorens/ bruggen etc. 

• Opwekken van duurzame energie op het areaal van RWS (bv 
windmolens op de Kreekraksluizen in het Schelde-
Rijnkanaal) 

• Werkzaamheden/diensten voor derden: verzorgingsplaatsen 
langs snelwegen kansen voor verdienen met 
sportvoorzieningen en recreatiemogelijkheden. 

• Grondstoffenfabriek bij de waterschappen 

 
 
 

Overheid in de deltatechnologie (2) 
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Conclusies overzicht verdienmodellen 

• Op het eerste gezicht zijn de verdienmodellen vrij 
karikaturaal maar als je wat dieper gaat kijken dan wordt in 
de deltatechnologie een breed scala aan verdienmodellen 
gebruikt.  
 

• Meer denken in termen van waarde voor de klant en 
minder vanuit kostprijs staat hierbij centraal 

 

• Opvallend om te zien dat bij de waterbouwers en de 
bouwers anders over verdienmodellen wordt nagedacht. 

 

• Qua typen verdienmodellen zitten ingenieursbureau’s en 
kennisinstellingen vrij dicht tegen elkaar aan. 

 

• De volgende verdienmodellen zijn in opkomst en zouden 
mogelijk nog meer kunnen worden toegepast: 
Licentiemodel (Ontwerp), Lokaas-model (Data), 
Instapmodel 

 

• Eén van de belangrijkste vragen voor de sector is “Hoe 
kun je besparingen van de overheid zodanig formuleren 
dat het onder cashen valt en er dan ook als driehoek de 
vruchten van plukken?” 
 

 
Verdienmodellen in de deltatechnologie 
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Verdienmodellenscan: een nieuwe werkvorm 

Voor de workshops is een werkvorm/ methodiek ontwikkeld, 
genaamd verdienmodellenscan, die gebaseerd is op drie 
bouwstenen (zie afbeelding hiernaast):  
1.Concretiseren waardepropositie aan de hand van “pains” van 
& “gains” voor mogelijke klanten  
2.Inventariseren van bestaande geldstromen en brainstormen 
over nieuwe geldstromen  
3.Ontwikkelen van nieuwe businessmodellen aan de hand of 
uitgaand van een gekozen verdienmodel 
 
Elke bouwsteen wordt geïntroduceerd door de facilitator met 
hulp van een standaard presentatie en uitgewerkt in groepen of 
gezamenlijk (afhankelijk van de groepsgrote en samenstelling). 
 
Om het effect van de workshop te meten en de werkvorm/ 
methodiek te kunnen verbeteren is een enquête ontwikkeld die 
de deelnemers voor en na de workshop invullen. 
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Stap 1: Pain & Gain 
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Vragen die hier aan de groep gesteld worden zijn o.a.: 
Jobs to be done 
Welke taken moet de klant uitvoeren? 
Zijn er verschillende klanten die verschillende taken hebben? 
 
Pain 
Welke problemen heeft de klant/de klanten nu in de bestaande 
situatie? 
 
Gain 
Welke voordelen mag de klant/de klanten verwachten, wensen 
of krijgt hij onverwacht erbij? 
 
 
 
  
 
 

Bron: Alexander Osterwalder, Business Model Generation 

Stap 1: Waardepropositie bepalen 
en de hand van Pain en Gain 
 
In deze stap concretiseren de deelnemers de 
waardepropositie van de innovatie aan de hand van 
“paiins” & “gains” voor mogelijke klanten. 
 
Deze stap is gebaseerd op de Value Propsition Canvas 
van Alexander Osterwalder.  
 
De vraag is: Wat is de “job to be done” van de klant? 
Wat met “job to be done” wordt bedoeld, wordt op video 
uitgelegd door Clayton Christensen 
(https://www.phoenix.edu/lectures/clayton-
christensen/milkshakes-understanding-the-job.html) 
 
 
 
 Verdienmodellenscan 
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Stap 2: Geldstromen 
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De deelnemers werken conform dit voorbeeld in groepen 
bestaande en nieuwe geldstromen uit en presenteren hun 
resultaat aan de rest van de groep.  

Stap 2: Bestaande en nieuwe 
geldstromen inventariseren 
 
In deze stap inventariseren de deelnemers bestaande 
geldstromen en brainstormen over nieuwe geldstromen.  
 
Als voorbeeld wordt de casus van de vliegmaatschappijen 
gebruikt.  
 
Hoe gaan de geldstromen bij conventionele 
vliegmaatschappijen?  
Hoe kunnen vluchten voor dumping prijzen worden 
aangeboden? 
Door het reduceren van bestaande kosten, het omdraaien 
van geldstromen en het introduceren van nieuwe 
geldstromen. 

Verdienmodellenscan 



Stap 3: Business model/ verdienmodel 
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Stap 3. Ontwikkelen nieuwe business 
modellen 
 
In deze stap ontwikkelen deelnemers nieuwe business modellen 
aan de hand of uitgaand van een gekozen verdienmodel.  
 
Na een korte toelichting van een aantal bekende voorbeelden 
van verdienmodellen, krijgen de deelnemers de lijst met 
verdienmodellen van pagina 11 uitgedeeld. In alle workshops is 
deze laatste stap in tweetallen uitgevoerd. Deelnemers krijgen 
tien minuten tot een kwartier de tijd om te brainstormen aan de 
hand van het overzicht. Ze worden gevraagd één van de 
voorbeelden die hen aanspreekt te kiezen en te doordenken of 
deze toepasbaar zou zijn bij hun innovatie. Zoniet, dan moeten 
ze een andere kiezen en weer doordenken of deze toepasbaar 
zou zijn. Alle ideeën worden in de groep teruggekoppeld. 
 

Verdienmodellenscan 
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De workshops en de resultaten 

Voor de volgende projecten is een workshop 
verdienmodellen uitgevoerd: 

1. Dynamisch waterbeheer 

2. Self supporting river systems 

3. Innovatieve Zoet-Zout Scheiding (IZZS) 

4. Tijdelijke, flexibele waterkeringen 
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Waardepropositie dynamisch waterbeheer 

Tijdens de workshop “dynamisch waterbeheer” is de 
volgende waardepropositie gedefinieerd: 
 
Vaker de waterdienst bieden die nodig is. 
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In twee groepen werd in kaart gebracht hoe op dit 
moment voor de “dienst” wordt betaald waar 
dynamisch waterbeheer waarde aan toe wil voegen.  
 
Groep 1 heeft de geldstromen van RWS uiteengezet 
en hun dienst beheer en onderhoud van het 
hoofdwatersysteem incl. kunstwerken. RWS ontvangt 
geld via de rijksbegroting of rechtstreeks via het 
deltafonds. Geld gaat naar: personeel, ICT, auto’s, 
energie, onderhoud kunstwerken, nieuwbouw 
kunstwerken/dijken. De zwarte pijlen geven aan welke 
kostenposten met de hulp van dynamisch 
waterbeheer omlaag kunnen worden gebracht 
(energie, nieuwbouw kunstwerken en dijken, grote 
investeringen).  

 

Geldstromen dynamisch waterbeheer(1) 
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Groep 2 stelde de waterschappen centraal, en hun 
dienst regionaal waterbeheer. Middels de pijlen zijn de 
verschillende geldstromen in kaart gebracht. 
Budgetinput komt uit subsidie vanuit rijk of EU (voor 
bijv. primaire keringen) en ingezetene belasting 
(agrariërs, bebouwd, industrie/vervuilers).  
Geld gaat naar: personeel, ICT, software, hardware, 
ontwikkelen van software/ monitoringsprogramma, 
energie, pompen, gebouwen, zuiveringen, beheer & 
onderhoud van infrastructuur (de niet primaire 
keringen), drinkwater, etc. 
 
Met Dynamisch waterbeheer gaan de kosten voor 
energie, aanleg infrastructuur (door uitstel 
investeringen) en beheer & onderhoud infrastructuur 
omlaag. Hierdoor kunnen waterschappen hetzelfde 
voor minder doen waardoor de waterschapsbelasting 
omlaag zouden kunnen gaan. 
 

Geldstromen dynamisch waterbeheer(2) 
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Business model Dynamisch waterbeheer (1) 

In twee groepen is nagedacht over business modellen op 
basis van een bepaald verdienmodel.  
 
Groep 1 ging uit van het oprichten van een Stichting 
dynamisch waterbeheer die diensten aanbiedt voor 
verschillende doelgroepen. Als voorbeeld is de ‘duurzame 
visserij’ sector gekozen. Hier zou een keurmerk “duurzame 
visserij” voor aangeboden kunnen worden. Dit zal ook het 
imago van de visserij opschroeven.  
 
Voor de eerste opzet wordt aan crowdfunding gedacht 
om het idee via een website te verkopen. Vragen die 
onbeantwoord blijven zijn: Wat is het terugverdienmodel? 
Welk product krijgt de klant? 
 
Makelaarsmodel?: met certificaat advies verkopen.  
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Business model Dynamisch waterbeheer (2) 

Groep 2 heeft de volgende business model ideeën op basis van 
een aantal gekozen verdienmodellen bedacht: 
 
Abonnementen: Adviseren aan boeren en schippers. Een 
dagelijks advies voor boeren / scheepvaart middels een  
watersysteemradar (bijv. via apps). Momenteel wordt iets 
dergelijks aangeboden door ‘Precisielandbouw’, dynamisch 
waterbeheer zou eventueel hierop kunnen aansluiten met 
specifieke adviezen en diensten. Precisielandbouw is een 
potentiele partner en/of klant van dynamisch waterbeheer. 
 
Lokaasmodel: Eindgebruiker investeert in het opzetten van 
dynamisch waterbeheer een klein bedrag en krijgt hiervoor een 
jaar lang gratis advies. Na dit jaar moet er een vast bedrag per 
jaar betaald worden voor advies.  
 
Verbruiksmodel: het aanbieden van een bepaalde garantie 
en/of service;  altijd voldoende beschikbaarheid van zoetwater 
met compensatieregeling wanneer hier niet aan voldaan kan 
worden. Eventueel een veiling van waterdienst: beperkte 
voorraad zoetwater, wie biedt het meest? Evtl. in samenwerking 
met verzekeraars via no claim clausule.  
 
Freemium/premium model: Gratis toegang tot gehele systeem 
met globale data en informatie. Voor specifieke informatie, op 
specifiek gebied of gewas, moet betaald worden (behalve als de 
gebruiker zelf ook veel informatie deelt/verschaft) 
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Waardepropositie self-supporting river systems 

Tijdens de workshop “Self-supporting riverssytem” zijn de 
volgende drie waardeproposities voor de innovatie 
gedefinieerd: 
 
1. Beschikbaar stellen van voldoende biomassa van 

voldoende kwaliteit [BIOMASSA] 
2. Betere beschikbaarheid van de vaargeul / minder 

verliesuren voor scheepvaart [VAREN] 
3. Sediment op de gewenste/goede plek sturen 

[SEDIMENT] 
 
Daarnaast zijn de volgende drie waardeproposities voor het 
project genoemd: 
1. Bieden van experimenteerruimte 
2. Het verenigen van tegenstrijdige doelen (waterkwaliteit 

vs bevaarbaarheid) 
3. Ruimte voor kennis delen en open innovatie 
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Geldstromen voor BIOMASSA 
De tekening laat in het blauw zien hoe de situatie nu 
is en in het rood hoe het anders zou kunnen worden. 
De belangrijkste verandering is dat wat nu "afval" is 
grondstof wordt waarvoor de "afnemers" betalen. Om 
dit de realiseren is de grootste uitdaging om mensen 
een andere werkwijze te laten toepassen waardoor ze 
bij het maaien niet afval maar hoogwaardige 
biomassa creëren. RWS kan dit stimuleren door 
ander type contracten. De creatie van een markt voor 
biomassa is een van de doelen.  
De vraag blijft: heb je een intermediair nodig? Een 
agent die  het aanbod cluster/ bekend maakt bij 
andere en eventueel de kwaliteit controleert? 
 

Geldstromen self-supporting river systems (1) 
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Geldstromen voor VAREN 
“Wat we constateren is dar er een grote streep is tussen het 
geld dat RWS uitgeeft en de gevolgen die de 
gebruiker/schipper bv. ervaart.” 
 
Dit heeft de volgende nadelen: 
• er wordt waarschijnlijk te veel geld aan B&O uitgegeven 
• er is geen/weinig relatie met de gebruiker 
• wordt niet de beste dienst aan schippers verleent/ die last 

hebben van onderhoud (meer grootschalige B&O) en de 
gebruiker is vaak ook ontevreden (wat voor RWS imago 
heel slecht is)  
 

Belangrijkste inzicht: koppeling tussen schipper en 
baggeraar kan tot een omslag leiden,  waardoor je meer 
"value for money" bereikt; doordat je tegelijkertijd de klant 
tevreden stelt (hun meer passende service niveau aanbiedt) 
en misschien ook voor minder kosten.  
 

Geldstromen self-supporting river systems (2) 
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Geldstromen self-supporting river systems (3) 

Geldstromen voor SEDIMENT 
RWS ontvangt nu geld voor het garanderen van de SLA's. 
 
Dit geld gaat naar: 
• vaargeul onderhoud ,  
• afvoer vervuild sediment diffuse verspreiding,  
• zand & klei voor infra projecten elders. 
 
 

 
De groep is er niet aan toe gekomen om daarover na te denken 
hoe geldstromen zouden kunnen worden omgedraaid of kosten 
omlaag zouden kunnen worden gebracht. Een mogelijke 
reductie in kosten zou het laten monitoren van ondieptes door 
schippers kunnen zijn.  
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Belangrijkste klanten zijn zowel aanbieders van biomassa 
zoals papier fabriek,  en de terreinbeheerders, als 
afnemers van biomassa. Ze houden rekening mee met de 
De 5 O's : Ondernemers, Onderwijs, Onderzoek, Overheid 
& Omgeving.  
 
Makelaarmodel (inkoop + marge incl. certificaat) voor bio-
massa van voldoende kwaliteit via website. 
 
Advies aan aanbieders van bio-massa over oogst en 
bewaren om hoge kwaliteit te garanderen. 
 
Licentiemodel voor partners die bio-massa certificeren 
conform onze standaard. Betaald % per kuub biomassa. 
Partners hebben een basisabonnement op advies. Alles 
wat boven het basis model gaat moet extra worden 
betaald.  
 
Koppelverkoop het verkrijgen van een licentie is gepaard 
met het volgen van een opleiding. Deze moet jaarlijks 
worden geupdate om het certificaat te kunnen houden. 
 
Deze BM kan al in werking gaan vanuit de huidige 
randvoorwaarden van RWS. 
 

Business model self-supporting river systems 
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Waardepropositie Innovatieve Zoet-Zout Scheiding 

Definitie Innovatieve Zoet-Zout Scheiding (IZZS):  
een combinatie van technieken (bellenscherm,  
waterscherm, spoeldebiet, scheiding-door-menging) die in 
een nader te optimaliseren samenstelling zorgt voor een  
kostenefficiënte, goed beheersbare, en relatief hindervrije  
beperking van de verzilting bij zoet-zout overgangen, gezien  
vanuit een life cycle benadering. 
 
Bellenschermtechnologie staat centraal, maar de innovatie zit in 
de combinatie met andere maatregelen. Er hoort een 
afwegingskader bij welke maatregelen van je systeem je wel of 
niet hoeft in te zetten. 
 
IZZS: moet niet wacht- en schuttijden beïnvloeden, je zorgt 
ervoor dat de capaciteit omhoog gaat omdat je zoet-zout 
scheiding versnelt. 
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Tijdens de workshop “Innovatieve Zoet-Zout Scheiding” is 
de volgende waardepropositie gedefinieerd: 
 
Een betrouwbaar en toekomstbestendig systeem om 
vloeistoffen met verschillende dichtheden te scheiden 
en te mengen. 
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Geldstromen Innovatieve Zoet-Zout Scheiding (1) 

Uitgangspunt is een sluis met een of andere ZZS. 
De tekening laat in het zwart zien hoe de situatie nu is en in 
het groen hoe het anders zou kunnen worden.  
Op dit moment betaalt uitsluitend de overheid voor beheer en 
onderhoud, bediening (salaris), energie, groot onderhoud/ 
vervanging, uitbreiding, zoetwaterverbruik voor doorspoelen 
(nu nog niet betaald). 
 
Er bestaan twee normen (rood): 
• Norm voor maximale wachttijd bij schepen, wordt deze te 

vaak overschreden moet sluizencomplex worden uitgebreid. 
• Norm voor maximale zoutbelasting, wordt deze te vaak 

overschreden, moet zoet water worden ingelaten 
(momenteel nog niet beprijsd) 

 
Schadekosten bij te lange wachttijd en schuttijd (kost 
scheepvaart tijd= geld) 
 
Schadekosten als er zout water binnenkomt: 
• drinkwatervoorziening (andere drinkwaterbronnen, 

transportkosten) 
• Industrie (extra ontzilten)  
• landbouw  
• Natuurbelang bijvoorbeeld vis is  gebaat bij zo goed 

mogelijke overgang: die niet hard is, terwijl bovengenoemde 
functies juist gebaat zijn bij een harde overgang. 
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Geldstromen Innovatieve Zoet-Zout Scheiding (2) 

Hoe kunnen we voor toekomst dingen veranderen, 
geldstromen anders laten lopen, omdraaien?  
 
Prestatie systeem: reductie zoutlast (Aanvaardbare zoutlast. 
Kilo’s zout/ seconde in geld uitdrukken.) 
Voorkomen van investeringskosten: door capaciteit uit te 
breiden: scheepvaart betaalt mee, heeft belang bij minder 
wachten en sneller schutten. 
 
Wie zou kunnen mee betalen? 
• Vaker principe vervuiler betaalt toepassen: scheepvaart zorgt 

ervoor dat door schutten zout water wordt ingelaten. 
• Belanghebbenden laten betalen voor service: zoet water in 

lastig gebied (landbouw, industrie, drinkwater) 
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Conclusie: 
• Veel kosten maar één pot geld: overheid, rijksbegroting 
• Overheid betaalt zowel voor schutten scheepvaart als voor 

functies die gebaat zijn bij zoet water.  
• Hoe kun je het zo inrichten dat je een balans vindt en de 

totaalkosten minimaliseert? 
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Business model Innovatieve Zoet-Zout Scheiding (1) 

Business modellen voor IZZS zouden kunnen worden 
gebaseerd op 
 
Licentieverlening op technologie of set van maatregelen 
 
Lenen en leasen van technologie aan drinkwaterbedrijven, 
landbouw, industrie (werkt alleen als deze ook mee moeten 
betalen, nu nog niet reëel). 
 
Instapmodel basisniveau voor zoutgehalte en schuttijden door 
overheid laten betalen, voor hogere niveaus belanghebbenden 
laten betalen (zie ook pagina 39). 
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SPV 
IZZS 

Drinkwater Industrie Landbouw 

RWS 

Scheepvaart 

Basisservice 
NORM Schuttijden 

NORM Zoutgehalte 

Extra service 
(met in achtneming van afgesproken basisnormen, 

lagere zoutgehalte in bepaalde periodes 
Zoutgehalte 

Extra service 
(m.i.a. 

basisnorm) 
Korte schuttijden 

In de operationele fases is een special purpose vehicle (SPV) 
denkbaar dat geld voor het bieden van de basis service 
(normen) van RWS ontvangt. Scheepvaart, Drinkwater, 
Industrie en Landbouw kunen aanvullend op deze basis service 
voor extra service (lagere zoutgehalte, kortere schuttijden) 
betalen.  
 
De groep merkt op dat er verschillende verdienmodellen met bij 
behorende business modellen voor IZZS in verschillende fases 
denkbaar zijn.  
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VLOTTERKERING 
 
Tijdens de workshop is de volgende waardepropositie voor de 
Vlotterkering gedefinieerd: 

 
Vloeistof/ water keren op het moment dat het nodig is met 
behoud van ruimte en  functies zoals zichtlijnen en 
beschermde stadsgezichten. 
 
Deze waardepropositie kan voor verschillende klanten nader 
worden gespecificeerd. 

 
Interessant voor:  
• Stedelijk gebied 
• Ook chemische industrie: bluswater vasthouden 
• Dijkcoupures in regionale keringen 
• Alternatief voor dijkverhoging, hoeft niet breder te worden  

scheelt huisonteigeningen. 
 
De vlotterkering is een structurele maatregel en geen echte 
noodmaatregel. 
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Waardepropositie tijdelijke en flexibele waterkeringen (1) 
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Waardepropositie tijdelijke en flexibele waterkeringen (2) 

BOXBARRIER 
 
Tijdens de workshop is de volgende waardepropostitie voor de 
Boxbarrier gedefinieerd: 
 
Snelle, duurzame, tijdelijke, demontabele kering 
 
Specifieke voorbeelden van toepassingsmogelijkheden bij 
noodmaatregelen: 
• Voor metro-ingang in New York 
• Veenkades langs meren: tegen golfoverslag gebruiken. 
• In situaties waar ophogen kering niet kan: boxbarrier 

gebruiken, bv bij diepe geul. 
• Maar ook andere toepassingsgebieden mogelijk:  
• Water geleiden, bv bij bluswater, baggeren en wassen 

vrachtwagens mijnen 
• Roadbarriers 

 
De Boxbarrier is een incidentele maatregel (noodmaatregel) om 
schade te beperken op plekken waar je het water eigenlijk niet 
verwacht. 
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Geldstromen tijdelijke en flexibele waterkeringen 

De tekening laat in het zwart zien hoe de situatie nu is en in het 
groen hoe het anders zou kunnen worden. Nu betalen de 
verschillende overheden (rijk, waterschappen, gemeentes) uit 
verschillende “potjes”, boxbarrier wordt uit budget voor 
calamiteiten betaald en Vlotterkering uit aanlegkosten. 
Boxbarrier is een noodmaatregel, Vlotterkering niet. 
 
Er zijn waterschappen die aan het nadenken zijn of 
noodmaatregelen niet een structureel alternatief zijn voor 
verhoging van de dijk. 
 
Voor Vlotterkering is het van belang functiebehoud te 
waarderen, anders is techniek duurder.  Boxbarrier is in 20 jaar 
4 maal zo goedkoop door lagere personeelskosten. 
Vlotterkering zou alternatief kunnen zijn voor Boxbarrier bij 
structurele overstromingen. 
 
De groep ziet nieuwe geldstromen van  burgers/ bedrijven/ 
campings in buitendijks gebied. Hier hebben zij zelf een 
verantwoordelijkheid. Naast de regenton heeft elke burger een 
eigen boxbarrier. De verzekeraars kunnen voor de prikkel 
zorgen: als jij geen boxbarrier hebt, dan betaal je hogere polis of 
kun je geen verzekering afsluiten.  
 
Voorbeeld Vlaardingen:  750 kEuro schade.  Kering nieuwe 
waterweg sluiten kost meer.  Met boxbarrier zou je in totaal 
minder kwijt zijn.  
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Business model boxbarrier (1) 

In drie groepen is over een business model nagedacht uitgaand 
van een lijst verdienmodellen. 
Groep 1 heeft een nieuw verdienmodel bedacht. 
  
Lease back model: verhuren voor 35 Euro per meter, bij 5 keer 
gebruiken al terugverdiend (kosten boxbarrier zijn 175 Euro/ 
meter). 4-5 depots door heel Nederland.   
Gemiddeld aantal ter beschikking in  depot.  Mogelijke 
depotbeheerders zijn bedrijven, waterschappen of zoutstrooiers.  
Analogie met gladheidsbestrijding: zout-strooimodel. 
 
Mogelijk eerste adopters minder laten betalen, of juist meer en 
richting afschrijving minder.  Depotlocaties qua bereikbaarheid 
goed kiezen. Centrale pool en lokale units (fall back scenario). 
Rol voor RWS? In buitenland (D, F,..)  ook depot. Bedrijfsleven 
organiseert, waterschappen dragen iets bij als generator en 
zorgen dat regionale depots in stand worden gehouden. 
Centraal depot wordt door bedrijfsleven beheerd. 
 
Mogelijke prikkels: 
Iemand die groot depot heeft en grote voorraad aanschaft 
betaald een lagere prijs, 
Marktwerking op het moment dat het nijpend wordt. Prijs gaat 
dan omhoog. Voorspellingssystemen kunnen gebruikers 
waarschuwen wanneer zij hoeveel boxbarriers waar nodig 
zullen hebben. 
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Business model boxbarrier (2) 
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Hierop aanvullend kwamen de volgende 
verdienmodellen voor de boxbarrier op tafel 
 
Huurkoop:  je huurt boxbarrier voor 45 Euro, dan krijg 
je hem kado als je de 175 Euro hebt bereikt. 
In Europa kun je ook nog aan servicemodel denken, 
buiten Europa lukt dat niet meer. 
 
Reclamemodel: Advertentieruimte op boxbarriers. 
Laten sponsoren door waterschappen, Heineken, 
BAMbox, RTL4. bv besparen op productiekosten op 
die manier. 
 
Licentiemodel. Met name buiten Europa: Boxbarrier 
is te goedkoop om naar Jakarta te vliegen. 
 
Verzekering. Vergelijkbaar met Engeland.  Noclaim 
korting: met boxbarrier geen schade. 
 
Financiering door een soort crowdfunding. Bewoners 
als regenton gebruiken, 3 stapelen, bovenste 
gebruiken als regenton of als afvalbak voor bv plastic.  
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Verdienmodellen vlotterkering 

Verbruiksmodel: betalen per keer dat hij gebruikt wordt. 
 
Goederenverkoop met abonnement: beheer en onderhoud en 
operate, bv goederenverkoop tegen kostprijs of nog goedkoper 
en laten betalen voor abonnement. Proefabonnement bij aanleg 
cadeau: bv 1 of 2 jaar. 
 
Licentiemodel in buitenland. Launching customer (overheid in 
NL) mee laten verdienen  aan licenties. Ligt politiek wat lastig. 
Op eigen assets mag het wel. RWS mag revenuen sinds kort 
zelf houden en hoeft niet meer af te dragen aan financiën.  
 
HWBP kiest LCC benadering: zelf levensduur kiezen afhankelijk 
van wat je aanbiedt, laagste LCC is interessant. 
Verschillende potjes investering en onderhoud komen steeds 
meer bij elkaar. Waterschappen investeren meer in aanleg 
omdat zij daar nu meer verantwoordelijk voor worden, dan is 
productsplitsing minder interessant. 
 
 
De groep constateert dat waarschijnlijk eerst een ander 
verdienmodel moet worden gehanteerd voordat het ideale 
verdienmodel is bereikt. Ook een combinatie van 
verdienmodellen is goed denkbaar afhankelijk van de 
betrokkenheid belanghebbende.  
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Inhoudsopgave 

1. Introductie 
2. Verdienmodellen 
3. Verdienmodellen in de deltatechnologie 
4. Verdienmodellenscan 
5. Resultaten workshops 
6. Evaluatie workshops 
7. Conclusies en aanbevelingen 

50 Resultaten workshops 



Middels een enquête is het effect van de werkwijze van de 
workshop gemeten. De enquête zoals die in de eerste 
workshop is gebruikt, is op basis van het feedback van de 
deelnemers drastisch aangepast. De resultaten van de eerste 
enquête zijn om die reden niet meegenomen in de analyse.  
 
De volgende hoofdvragen zijn voor en na de sessie gesteld: 
1.Voor mij is duidelijk wat de meerwaarde van de innovatie 
t.o.v. van de gangbare praktijk is 
2.Voor mij is duidelijk wat de waarde in € van de innovatie is. 
3.Voor mij is duidelijk wie voor de innovatie wil betalen. 
4.Voor mij is duidelijk hoe de waarde van de innovatie 
geïncasseerd kan worden. 
 

Resultaten werkwijze (1) 
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Resultaten werkwijze (2) 

De deelnemers konden op een schaal van 1-10 aangeven of 
zij met de stelling eens waren of oneens. 10 staat voor 
helemaal mee eens en 0 voor helemaal niet mee eens. De 
resultaten laten een lichte verschuiving van lage cijfers naar 
hoge cijfers zien. Dit zou geïnterpreteerd kunnen worden als 
een toename van inzicht. Gezien het relatief kleine aantal 
respondenten (18) zien wij dit als een eerste indicatie die in 
een later stadium indien gewenst onderzocht zou moeten 
worden. 
 
Naast de hoofdvragen is de deelnemers gevraagd om een 
overall mening van de workshop op basis van een cijfer (1-
10) te geven. Het gemiddelde cijfer van drie workshops was 
een 7,8. 
 
Als de meest nuttige elementen van de workshops ervoeren 
de deelnemers het denken in Pains en Gains, de uitleg over 
de verschillende typen verdienmodellen en het inzichtelijk 
maken van huidige geldstromen. Het laatste maakt duidelijk 
waar nu de “ongezonde” prikkels liggen. Dit geeft ook een 
doorkijk naar contracten en hoe de goede prikkels in 
contracten opgenomen zouden kunnen worden. 
 
Als minpunt wordt door verschillende deelnemers het korte 
tijdbestek van de workshop genoemd. 

52 Evaluatie workshops 



Reacties van deelnemers op de workshop 

“Probleem is dat we nog niet weten hoe we 
extra ruimte voor de opdrachtnemer in de 
contracten kunnen opnemen.”  

“We weten nog 
onvoldoende: wat voor 
investeringen zijn aan de 
aannemer kant en wat aan 
de RWS kant. Wat is een 
opbrengst, wat is een 
investering, wanneer laten 
we de aannemer iets 
verdienen, etc.” 

“We moeten meer weten over hoe 
we het contract kunnen gebruiken 
om de win-win situatie te creëren. 
Er is onvoldoende kennis op het 
gebied van ondernemerschap om 
het spel goed te kunnen spelen; 
en proactief te kunnen reageren op 
de voorstellen die er vanuit 
opdrachtnemer komen. “ 
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Conclusies verdienmodellenscan 

• Je moet elkaars verdienmodellen snappen voordat je 
samen aan de slag kunt gaan. Ook goed om te kijken hoe 
je gezamenlijk meerwaarde kunt leveren: bijvoorbeeld 
ingenieursbureau en aannemer: meer vanuit gezamenlijk 
belang en gezamenlijk verdienmodel denken bijvoorbeeld 
in een Special Purpose Vehicle (SPV) constructie. Hoe 
zorg je ervoor dat voor ingenieursbureau interessant is om 
mee te denken hoe constructie goedkoper kan?  
 

• Vaak is niet één verdienmodel interessant maar juist het 
gebruik van een combinatie van verdienmodellen. Mogelijk 
gefaseerd in de tijd, maar soms ook op verschillende 
schaalniveau’s (bv bij tijdelijke en flexibele waterkeringen). 
 

• De verkregen inzichten geven ook een doorkijk naar 
contracten en hoe goede prikkels in contracten 
opgenomen zouden kunnen worden (bv bij self-supporting 
river systems). 
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• Door met elkaar (in de driehoek) mogelijke 
verdienmodellen te bespreken creëer je ruimte om als 
sector met andere verdienmodellen aan de slag te gaan. 

• Nadenken over hoe geldstromen lopen levert vaak nieuwe 
inzichten op en zorgt ook vaak voor stukje verwondering/ 
kritiek over manier waarop geldstromen nu lopen en waar 
ongezonde prikkels liggen (bv bij Innovatieve zoet-
zoutscheidssystemen). 

• Opvallend is hoe snel mensen aan de hand van een paar 
creatieve voorbeelden te triggeren zijn om anders over 
verdienmodellen na te denken en tot hoeveel resultaten 
dat in korte tijd leidt. 

• Het overzicht verdienmodellen lijkt daarbij erg te helpen: je 
ziet dat veel mensen dat als uitgangspunt gebruiken en 
gaan nadenken of dat type model ook voor hen van 
toepassing zou kunnen zijn. 

 
 

 
 



Overall conclusies en aanbevelingen   

Conclusies 
• Het overzicht van verdienmodellen laat zien dat de 

verschillende partijen in de driehoek met anderen 
manieren van geld cashen ervaring hebben of daarmee 
experimenteren. 

• De introductie van een nieuw verdienmodel is zowel een 
sociale als een procesinnovatie die de snelheid van 
introductie van een product/dienst innovatie in de markt 
kan versnellen maar ook kan vertragen omdat de sector er 
nog niet op is ingesteld.  

• De ontwikkelde werkvorm, de verdienmodellenscan, is op 
zich al een oplossing voor de geïnventariseerde 
innovatiehobbel “geen oog voor terugverdienmodellen”.  
 

 
Aanbevelingen werkvorm 
• Alle verdienmodellen uit overzicht in workshop challengen! 

Waarom kiezen we voor sommige modellen niet? 

• Standaard iemand met een EZ pet met oog voor 
Nederlandse economie en werkgelegenheid voor de 
workshop uitnodigen, duidelijk ander belang dan efficiency 
bij I&M en de waterschappen. 
 
 

 

Aanbevelingen voor het vervolg 
• De verdienmodellenscan standaard bij project start ups 

toepassen. Enerzijds in brede zin bijvoorbeeld met elkaar 
mogelijke business modellen verkennen voordat je in het 
aanbestedingstraject komt, maar anderzijds ook heel 
specifiek in bijvoorbeeld het Corporate Innovatieprogramma 
van Rijkswaterstaat bij opstart van nieuwe projecten.   

• Kennis van dit project en de verdienmodellenscan opnemen 
in  opleidingsprogramma’s voor (toekomstige) projectleiders. 

 

 Hierdoor geef je ervaringen met verdienmodellen een plek, 
wordt deze kennis actief verspreid, werk je aan commitment 
bij alle partijen en creëer je ruimte in verschillende 
samenwerkingsvormen en in aanbestedingen.  
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