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VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    
 

De laatste loodjes wegen het zwaarst, luidt het spreekwoord. Dat is zeker 
waar voor het einde van het masterstraject waaraan ik in 2003 ben begonnen: 
het uitvoeren van een afsluitend onderzoek en de weerslag daarvan in een 
afstudeerwerkstuk: de thesisfase.  

Doel van het schrijven van de thesis is primair het aantonen van de 
vaardigheid van het doen van praktijkgericht onderzoek en het toepassen van 
de opgedane kennis. Ik heb veel geleerd in de verschillende modules en heb 
in de loop van het masterstraject besloten me als zelfstandig adviseur te 
gaan vestigen. Het proces, de vaardigheden en het onderwerp van dit 
afstudeerwerkstuk hebben dus meer dan gemiddelde persoonlijke binding. 
Dat maakt het doen van onderzoek en het vastleggen van de weerslag 
daarvan tot een extra boeiende maar ook intensieve onderneming.  

Dat alles tegen de achtergrond van andere carrière: een gezin met drie 
opgroeiende prinsesjes van 4, 6 en 8 jaar met in ‘het allerlaatste loodje’ een 
extra lange en zomerse voorjaarsvakantie in mei, bezoek van de 
schoonfamilie uit het buitenland en de verschillende werkzaamheden die 
gewoon doorgaan. En er moet gewoon brood op de plank blijven komen, wat 
vervolgens wordt omgezet in feestelijke maaltijden door mijn vrouw 
Ruankaew. Mijn dochters en vrouw wil ik vooral van harte danken voor hun 
geduld en tijdelijke tweede plaats (ja nu komt er weer tijd voor het 
zwemdiploma, het huiswerk, de dierentuin en uit eten).  

Peter Hawinkels wil ik bedanken voor de inspirerende feedback en reflexie en 
David de Vriend voor de nuttige aanwijzingen en discussie. Hans Knotter voor 
zijn input vanuit de praktijk van het waterkeren. En natuurlijk Jos Maccabiani 
voor de geweldige kans om op dit nieuwe en inspirerende onderwerp af te 
kunnen studeren en de prettige samenwerking daarbij. 

Last but not least wil ik zeker mijn jongste dochter Annakha extra bedanken. 
Zij heeft mij in mijn onderzoekstocht, tussen al die mogelijkheden, zijpaden, 
hoofd- en bijzaken nog meer aan het denken gezet met één van haar 
uitspraken. Het beschrijft het proces van het doen van onderzoek zo goed dat 
ik ermee de punt achter de inspanning ga zetten: 

‘Alles wat je kunt zeggen… bestaat !’’ 
Annakha Flos, 4 jaar 

ing. Stefan J. Flos. M.Sc. 

Culemborg 31 mei 2008 
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SamenvattingSamenvattingSamenvattingSamenvatting    
 

Dit afstudeer onderzoek richt zich op draagvlak bij de waterschappen voor 
het innovatie programma Flood Control 2015 (FC2015) en de factoren die dit 
draagvlak beïnvloeden. Het programma FC2015 wil een groot aantal 
innovaties ontwikkelen die bijdragen aan de operationele waterveiligheid bij 
(dreigende) overstromingen in binnen- en buitenland. De waterschaps- 
organisaties zijn niet direct betrokken geweest bij het opstellen van het 
programma en hebben hun steun en vertrouwen aan het programma onder 
voorbehoud afgegeven. In opdracht van Deltares is een verkennend 
onderzocht uitgevoerd naar het draagvlak bij de waterschappen voor FC2015 
en de factoren die het draagvlak (positief) beïnvloeden. De doelstelling van 
het onderzoek is: 

Aanbevelingen doen voor aanpassing van de uitvoering van het programma Flood 
Control 2015 door het verkennen van het draagvlak bij waterschappen voor de 

doelstelling en de producten uit FC2015 en factoren die het draagvlak beïnvloeden 

Onderzocht is wat FC2015 wil, hoe de innovatie behoefte door de 
waterschappen wordt ingevuld en welke programma’s en projecten al lopen. 
Op basis van ondermeer een enquête onder de waterkeringenbeheerders is 
een analyse uitgevoerd naar het draagvlak voor innovatie. In de analyse wordt 
vanuit het perspectief van zowel de waterschappen als de FC2015 organisatie 
gekeken. Deze analyse leidt tot de conclusies en aanbevelingen. 

Flood Control 2015 beoogt een ambitieus en uitgebreid innovatieprogramma 
gericht op preventie en preparatie binnen het waterveiligheidsbeheer. Het 
koppelen van actuele informatie in tijden van een hoogwatercrisis is een 
belangrijk thema. Een voorbeeld hiervan is informatie over de werkelijke 
sterkte van dijken bij hoog water. Het programma bevindt zich nog in de 
conceptuele fase, de interne organisatie is nog niet ingericht en afstemming 
met de doelgroep binnen de waterschappen heeft nog niet plaatsgevonden. 

De waterschappen gaan steeds beter als één uniforme professionele 
organisatie samenwerken. Beleid, onderzoek, uitvoering en beheer wordt 
steeds meer op elkaar afgestemd. De recente oprichting van de Stichting Het 
Waterschapshuis maakt de waterschapsorganisatie compleet met een 
centrale beheer- en onderhoudsorganisatie voor ICT gerelateerde 
activiteiten. Uniformering in de uitvoering, standaardisatie van de resultaten 
en werkprocessen en gezamenlijke prioritering van onderzoek en 
ontwikkeling worden steeds belangrijker. Dit proces wordt vraagarticulatie 
genoemd. 

Als gevolg van diverse ontwikkelingen, hoogwater in de jaren ’90 en 
publicaties over klimaatverandering, vindt steeds meer onderzoek plaats. 
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Voor de korte termijn (tot 2020) lijken de grote uitdagingen afgedekt. De 
periode daarna, de middellange en lange termijn, wordt al onderzocht. 
Preventie, het bouwen van sterke, robuuste en slim aangelegde dijken heeft 
prioriteit, waarbij integratie met de ruimtelijke ordening steeds belangrijker 
wordt. Preparatie, het voorbereiden op mogelijk hoogwater krijgt ook 
aandacht met bijvoorbeeld een landelijke overstromingsoefening, een nieuwe 
wet op de veiligheidsregio’s en verschillende Europese ontwikkelingen. De 
waterschappen zijn direct of indirect bij deze ontwikkelingen betrokken. 

Draagvlak wordt in dit onderzoek gezien als steun en vertrouwen voor een 
bepaald doel. In dit onderzoek is dat innovatie. Draagvlak kan algemeen zijn, 
de grondhouding ten opzichte van innovatie, of specifiek, het gedrag met 
betrekking tot innovatie. Innovatie wordt onderscheiden in innovatie als doel 
en innovatie als middel. Innovatie als doel is gericht op het maken van nieuwe 
producten. Innovatie als middel is er op gericht om een bepaald probleem op 
te lossen: het probleem staat centraal. Vanuit het perspectief van de 
waterschapsorganisatie en vanuit het perspectief van het bedrijfsleven, kan 
betekenis worden gegeven aan de begrippen draagvlak en innovatie.  

FC2015 zoekt specifiek draagvlak bij de waterschappen voor het realiseren 
van specifieke innovaties in een bepaald aandachtsveld. Voor innovatie als 
doel op zichzelf, is binnen de waterschappen voldoende algemeen draagvlak. 
Van specifiek draagvlak (actie) voor de specifieke innovaties van FC2015 is 
echter pas sprake als aan randvoorwaarden wordt voldaan:  
1. De mate van concurrentie op het te innoveren onderdeel; 
2. de mate van samenwerking binnen de waterschapsorganisatie als geheel; 
3. de mate waarin rekening wordt gehouden met implementatie, beheer en 
onderhoud van de gekozen oplossing.  

Steun en vertrouwen dient te ontstaan in de vier samenhangende onderdelen 
van de waterschapsorganisatie: bij de uitvoering, bij beleid en onderzoek en 
binnen centrale beheeromgeving. Vooral de vertaling van de vele 
onderzoeksresultaten en innovatiemogelijkheden naar één uniforme 
standaard oplossing (consolidatie) die breed wordt gebruikt, vormt een 
belangrijke flessenhals in het innovatieproces. 

Hoe beter de FC2015 organisatie de drie factoren kan integreren in de opzet 
van het programma en de projecten hoe groter de kans op succesvolle 
innovatieprojecten. Aanbevolen wordt deze aspecten in de verdere uitwerking 
van het programma en de programma organisatie mee te nemen. 
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1.1.1.1. InleidingInleidingInleidingInleiding    

Dit afstudeer onderzoek richt zich op draagvlak bij de waterschappen voor 
het innovatie programma Flood Control 2015 (FC2015) en de factoren die dit 
draagvlak beïnvloeden. Het onderzoek vindt plaats in het kader van de 
afronding van het professional masters traject, Master in Management & ICT, 
specialisatie ICT bedrijfskunde.  

Het programma FC2015 heeft tot doel innovaties te ontwikkelen voor het 
operationele waterveiligheidsbeheer in tijden van hoogwater. Het consortium 
van bedrijven en kennisinstellingen achter FC2015 zoekt hiervoor draagvlak 
bij de eindgebruiker: de waterkeringenbeheerder bij de waterschappen. Dit 
onderzoek brengt het draagvlak verkennend in kaart. 

In dit deel wordt de achtergrond, de onderzoeksdoelstellingen en de 
afbakening van het onderzoek uiteengezet. 

1.1.1.1.1.1.1.1. Achtergrond en aanleidingAchtergrond en aanleidingAchtergrond en aanleidingAchtergrond en aanleiding    

Op 1 november 2007, op de dag van Maarssen presenteerde een consortium 
van bedrijven voor de eerste keer aan de buitenwereld hun idee voor een 
programma genaamd Flood Control 2015 (FC2015). Op 2 februari 2008 is door 
het kabinet groen licht gegeven voor een subsidie voor de uitwerking 
daarvan. Het programma FC2015 is geboren. 

Flood Control 2015 richt zich op het beheersen van de overstromingsrisico’s 
bij hoogwater in de rivieren. Door de klimaat verandering wordt de kans op 
(extreem) hoogwater groter. Op het moment van hoogwater speelt (real time) 
informatievoorziening over de verwachte waterhoogten en 
overstromingsrisico’s een belangrijke rol. FC2015 wil met innovaties deze 
specifieke informatievoorziening verbeteren. 

Het programmavoorstel FC2015 is namens het consortium van bedrijven 
opgesteld onder regie van Deltares, het vroegere GeoDelft gestimuleerd door 
het Netwerk Delta technologie. Het programma past in de doelstelling van 
het kabinet meer te investeren in een innovatief bedrijfsleven voor 
maatschappelijke problemen. Opdrachtgever is het ministerie van 
Economische zaken (in opdracht van het kabinet). De doelgroep voor de 
producten zijn de waterkeringenbeheerders bij zowel Rijkswaterstaat als de 
waterschappen. Daarnaast streeft het consortium het vermarkten van de 
producten in het buitenland na. 

Op vrijdag 7 maart 2008 is het programma FC2015 voor het eerst 
gepresenteerd op de jaarlijkse kennisdag waterkeringen aan de beoogde 
doelgroep van eindgebruikers: de waterkeringenbeheerders. Op deze dag zijn 
een groot aantal presentaties en workshops gehouden die gezamenlijk een 



Hoofdstuk 1: Inleiding          MMI Thesis S.J. Flos: Draagvlak bij Waterschappen voor Flood Control 2015 

Pro-Education Afstudeerthesis MMI – ICT Bedrijfskunde              Pagina 7 van 58 

goed overzicht geven van het huidige waterveiligheidsdenken door de 
beheerders. 

Draagvlak voor innovaties bij waterschappen is een voorwaarde voor succes: 
de innovaties moeten aansluiten op de behoefte. Er moet dus een (latente) 
vraag voor de beoogde producten uit FC2015 zijn. Vanuit deze gedachte is op 
basis van het programma voorstel FC2015 [FC2015 2008] een plan van 
aanpak ingediend voor een verkennend onderzoek naar draagvlak voor het 
programma FC2015 bij de waterschappen [zie bijlage 1].  

Het onderwerp: innovatie en ICT binnen het waterschapsbedrijf, sluit aan bij 
eerdere onderzoeken in het kader van het professional masterstraject en 
vormt een passende afsluiting daarvoor: de thesisfase. Het voorliggend 
onderzoeksrapport is hiervan het resultaat. 

1.2.1.2.1.2.1.2. Probleemstelling en doelstellingProbleemstelling en doelstellingProbleemstelling en doelstellingProbleemstelling en doelstelling    

Het consortium van bedrijven achter FC2015 wil op basis van eigen 
investeringen en een overheidssubsidie versneld innovatieve oplossingen 
ontwikkelen voor het verbeteren van het voorspellen, beheersen en 
bestrijden van risico’s bij overstromingen. Hiervoor is een 
programmavoorstel geschreven: Flood Control 2015.  

De wereldwijde markt voor Flood Control oplossingen is sterk aan het 
groeien. Nederland heeft een goede naam in de markt en de Nederlandse 
thuismarkt wordt voor het programma als basis gebruikt. Het consortium wil 
werkende oplossingen in Nederland kunnen demonstreren. 

Het consortium vraagt zich af wat het draagvlak is bij de Nederlandse 
waterschappen voor het (versneld) ontwikkelen en implementeren van 
innovatieve oplossingen en welke factoren het draagvlak voor versnelde 
implementatie bepalen. 

Op de achtergrond speelt de vraag waarom het zolang duurt voordat 
innovaties binnen het waterveiligheidsdomein doorbreken. Deze vraag wordt 
gevoed door de constatering dat de technische mogelijkheden tot veel meer 
in staat zijn dan in de dagelijkse praktijk wordt gebruikt. Draagvlak voor 
innovaties wordt hierbij als een belangrijke factor gezien: ‘veel draagvlak 
leidt tot snellere implementatie en gebruik’ is de gedachte. Maar wat is 
draagvlak en hoe werkt dat dan?  

Bovenstaande gedachten hebben geleid tot de centrale probleemstelling en 
afgeleide doelstelling van het onderzoek.  

pppprobleemstellingrobleemstellingrobleemstellingrobleemstelling 
Het is onbekend hoeveel draagvlak er is voor innovatieve oplossingen bij de 

waterschappen en wat het draagvlak beïnvloed 
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doelstellingdoelstellingdoelstellingdoelstelling 
Aanbevelingen doen voor aanpassing van de uitvoering van het programma Flood 
Control 2015 door het verkennen van het draagvlak bij waterschappen voor de 

doelstelling en de producten uit FC2015 en factoren die het draagvlak beïnvloeden 

De aanbevelingen voor het aanpassen van de uitvoering van het programma 
FC2015 volgen uit een confrontatie van de verschillende aspecten van vraag 
en aanbod die een rol spelen bij innovaties binnen het 
waterveiligheidsdomein en de verschillende perspectieven waarmee naar 
deze aspecten kan worden gekeken. 

Onderstaand schema geeft het model van het onderzoek. 

 

Aanbevelingen

 aanpassen
uitvoering

FC2015

Perspectief

Interne 
aspecten

Aanbod

FC2015

Literatuur

Ontwikkelingen

Externe
aspecten

Behoefte

Water-
schappen

Confrontatie

 

Figuur 1: schematische weergave van het onderzoeksmodel 

1.3.1.3.1.3.1.3. Centrale vragenCentrale vragenCentrale vragenCentrale vragen    

Het project leidt tot een verkennende inventarisatie van de ambitie van het 
consortium, een verkenning van de behoefte bij de waterschappen en het 
speelveld waarbinnen waterveiligheidsontwikkelingen zich bewegen. 
Hierdoor ontstaat inzicht in wat de behoefte is, welke acties de klant 
onderneemt om deze behoefte in te vullen en aan welke uitdagingen al wordt 
gewerkt. Middels analyse op de verzamelde informatie ontstaat inzicht in de 
factoren die het draagvlak voor FC2015 oplossingen beïnvloeden. 

Draagvlak bij de waterschappen staat in dit onderzoek centraal. Meer 
specifiek: draagvlak voor innovatieve oplossingen voor het werkveld van de 
waterkeringenbeheerders bij de waterschappen. Draagvlak wordt in dit kader 
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gezien als steun voor het programma en vooral de actiebereidheid daarin te 
participeren. 

Draagvlak in termen van steun en vertrouwen is een schaars goed. De 
doelgroep kan niet ongelimiteerd aan alle verzoeken voor steun en 
participatie gehoorgegeven. Men moet keuzes maken aan welke activiteiten 
de schaarse ‘aandacht’ in tijd en geld kan worden besteed. Draagvlak heeft 
dus te maken met prioriteiten, met noodzakelijkheid, ofwel een ‘sense of 
urgency’. De hoofdvraag van de verkenning is samengevat als: 

Wat is het draagvlak bij de waterschappen voor innovatieve oplossingen uit het 
programma Flood Control 2015 en welke factoren beïnvloeden dit draagvlak? 

In het onderzoek staan vijf deelvragen centraal:  

1. Aanbod: Aanbod: Aanbod: Aanbod: Wat wil FC2015?Wat wil FC2015?Wat wil FC2015?Wat wil FC2015? 
Wat is de doelstelling van het consortium FC2015, welke 
oplossingsrichtingen draagt het programma aan en hoe wil het 
consortium dit realiseren; 

2. Behoefte: Behoefte: Behoefte: Behoefte: Wat is de innovatiebehoefte bijWat is de innovatiebehoefte bijWat is de innovatiebehoefte bijWat is de innovatiebehoefte bij de waterschappen? de waterschappen? de waterschappen? de waterschappen? 
Wat zien de eindgebruikers als belangrijkste uitdaging mbt het (verder) 
verbeteren en innoveren van de waterveiligheid. Wat is de behoefte van de 
probleemhouder/gebruiker/klant. 

3. Ontwikkelingen: Ontwikkelingen: Ontwikkelingen: Ontwikkelingen: Welke innovatieprogramma’s lopenWelke innovatieprogramma’s lopenWelke innovatieprogramma’s lopenWelke innovatieprogramma’s lopen al? al? al? al? 
Welke organisaties richten zich ook op het oplossen van de uitdagingen 
van de probleemhouder, wat is de ontwikkelingsruimte binnen het 
speelveld. 

4. Confrontatie en perspectiefConfrontatie en perspectiefConfrontatie en perspectiefConfrontatie en perspectief: wat is de FC2015 behoefte bij : wat is de FC2015 behoefte bij : wat is de FC2015 behoefte bij : wat is de FC2015 behoefte bij 
Waterschappen?Waterschappen?Waterschappen?Waterschappen? 
Vanuit verschillend bedrijfskundig perspectief kan naar de confrontatie 
tussen vraag en aanbod worden gekeken en de behoefte in kaart worden 
gebracht. 

5. Aanbevelingen: hAanbevelingen: hAanbevelingen: hAanbevelingen: hoe kan FC2015 bij de waterschappen oe kan FC2015 bij de waterschappen oe kan FC2015 bij de waterschappen oe kan FC2015 bij de waterschappen draagvldraagvldraagvldraagvlak krijgenak krijgenak krijgenak krijgen???? 
Welke kansen en mogelijkheden bestaan er die het draagvlak voor 
innovatie bij waterschappen beïnvloeden. 

Voor het volledige plan van aanpak zie bijlage 1. 

Het onderzoeksverslag volgt het onderzoeksmodel in de volgorde van de 
deelvragen. 

1.4.1.4.1.4.1.4. OnderzoOnderzoOnderzoOnderzoeksverantwoording en afbakeningeksverantwoording en afbakeningeksverantwoording en afbakeningeksverantwoording en afbakening    

Dit onderzoek richt zich op de aandachtspunten voor draagvlak voor 
innovaties bij waterschappen. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen 
de waterschappen en Rijkswaterstaat, hoewel beide partijen een 
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vergelijkbare taak hebben in de waterveiligheid. De waterschappen zijn 
decentrale organisaties met een eigen verantwoordelijkheid en bestuur 
(vergelijkbaar met een gemeente) en eigen inkomsten bronnen 
(waterschapsbelastingen). Zij richten zich meer op het fijnmazige netwerk 
van rivierdijken en regionale waterkeringen. Zij zijn ook integraal 
verantwoordelijk voor zowel het waterbeheer, de waterkwaliteit, de 
afvalwaterzuivering en de dijken: droge voeten, schoon water en veilige 
dijken. Rijkswaterstaat richt zich meer op de landelijke 
waterveiligheidsproblematiek en het ‘grotere werk’. Draagvlak en innovatie 
hebben een speciale betekenis voor de waterschapsorganisatie vanwege de 
eigen structuur en het detailniveau waarop de waterschappen zich richten. 

Het programma FC2015 is een gloednieuw initiatief binnen een sterk bezet 
speelveld. De waterschappen zijn er nog niet mee bekend en zijn er nog niet 
bij betrokken. Omdat het programma voor het eerst gepresenteerd is op de 
kennisdag waterkeringen op 7 maart 2008 is dit moment gekozen voor het 
doen van onderzoek. De aanwezige waterkeringenbeheerders zijn na afloop 
van de kennisdag benaderd met een enquête. Daarnaast is deze dag 
waardevol vanwege het hoge gehalte aan onderwerpen met betrekking tot 
innovatie en de verschillende zienswijzen daarop binnen het 
waterkeringenbeheer. Op basis van bronnenonderzoek en op basis van de 
input uit de kennisdag worden de belangrijkste ontwikkelingen in het 
speelveld in kaart gebracht. Dit vormt het hart van het onderzoek naar 
draagvlak voor het beoogde programma FC2015. 

Een belangrijke plaats in de analyse wordt ingenomen voor het alignment 
model: de afstemming van ICT en innovatie inspanningen op de 
bedrijfsdoelen. Dit model blijkt uitermate geschikt om de 
samenwerkingsonderdelen binnen het waterschapsdomein aan te geven en 
dus de aandachtpunten voor draagvlak voor technische innovaties. 

In het onderzoek staan de begrippen draagvlak en innovatie centraal. Vanuit 
het perspectief van het bedrijfsleven en vanuit het perspectief van de 
waterschapsorganisatie als geheel wordt betekenis gegeven aan deze 
begrippen. De betekenisgeving vanuit het perspectief leidt tot de conclusies 
en de aanbevelingen. 

1.5.1.5.1.5.1.5. Voorafgaande onderzoekenVoorafgaande onderzoekenVoorafgaande onderzoekenVoorafgaande onderzoeken in het kader van de opleiding in het kader van de opleiding in het kader van de opleiding in het kader van de opleiding    

Dit afstudeeronderzoek is het afsluitende werkstuk in een serie van vijf 
onderzoekswerkstukken in het kader van de professional Master in 
Management & ICT. De vijf voorafgaande werkstukken hebben allemaal het 
centrale thema van afstemming van ICT en innovaties op het 
waterschapsbedrijf. Vanuit verschillend perspectief is naar de problematiek 
gekeken: vanuit de strategie, verander- en bedrijfskundig en vanuit 
informatie- en kennismanagement. 
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Een fundamenteel verschil met de eerdere opdrachten wordt gevormd door 
de onderzoeksaanleiding. Het programma Flood Controle 2015 is gebaseerd 
op een idee en perceptie vanuit het bedrijfsleven: het idee komt van buiten 
naar binnen in de waterschapsorganisatie. De eerdere onderzoeken richten 
zich op processen (ideeën en ontwikkelingen) binnen de 
waterschapsorganisatie. 

Het onderzoek vindt plaats vanuit en onafhankelijke positie, de onderzoeker 
maakt geen deel uit van een van de participerende bedrijven of van een 
overheidsorganisatie. Dit heeft voor- en nadelen. Het voordeel is dat los van 
de interne ‘office politics’, gevestigde meningen of historische achtergronden 
voor keuzes in het programma naar de problematiek wordt gekeken. Nadeel 
is dat het onderzoek in relatief isolement wordt uitgevoerd. 

Het onderzoek is voor een deel op het kantoor van Deltares uitgevoerd. In de 
periode van januari tot en met april 2008 is wekelijks één (maandag) op 
locatie doorgebracht. Hierdoor is het mogelijk geweest dichtbij de bron 
aanwezig te zijn op de momenten dat het programma werd goedgekeurd (1 
februari) en de presentatie voor de kennisdag waterkeringen op 7 maart 2008 
werden getroffen. De enquête vragen zijn in samenwerking met de 
opdrachtgever opgesteld. 
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2.2.2.2. Wat wilWat wilWat wilWat wil Flood C Flood C Flood C Flood Control 2015ontrol 2015ontrol 2015ontrol 2015    

2.1.2.1.2.1.2.1. InleidingInleidingInleidingInleiding    

Het programma FC2015 is medio 2007 vormgegeven en voor het eerst 
gepresenteerd aan de buitenwereld op 1 november 2007 op de dag van 
Maarssen. Dit onderzoek is gebaseerd op het programma FC2015 zoals 
vastgesteld op 2 januari 2008 en de presentatie op de jaarlijkse kennisdag 
waterkeringen op 7 maart 2008. Daar is het programma FC2015 
gepresenteerd aan de beoogde doelgroep: de waterkeringenbeheerders. 

2.2.2.2.2.2.2.2. Aanleiding en achtergrond voor FC2015Aanleiding en achtergrond voor FC2015Aanleiding en achtergrond voor FC2015Aanleiding en achtergrond voor FC2015    

Op 7 februari 2007 bereikten de Tweede Kamerfracties van CDA, PvdA en 
ChristenUnie het Coalitieakkoord. Het akkoord is de leidraad voor het beleid 
van het kabinet Balkenende IV. Op basis van dit akkoord presenteerden 
minister-president Balkenende en de vice-minister-presidenten Bos en 
Rouvoet op 14 juni 2007 het Beleidsprogramma 2007-2011. Het programma 
is de concrete uitwerking van het coalitieakkoord. In het beleidsprogramma 
wordt in pijler 3 bij doelstelling 28 aangegeven ‘Vernieuwd denken over 
waterveiligheid een plaats geven in het systeem voor bescherming tegen 
overstromingen’ [Balkenende 2007, p38]. Innovatie zelf valt onder pijler 2: 
Een innovatieve, concurrerende en ondernemende economie. 

In september 2007 is het waterbeleid van het kabinet vastgesteld in de 
kabinetsvisie [Huizinga, 2007] Nederland veroveren op de toekomst. naast 
diverse maatregelen om de waterveiligheid met investeringen in de 
infrastructuur te verbeteren wordt ook een impuls voor innovatie 
aangegeven: ‘ook krijgen innovatieve manieren van dijkversterking en –
monitoring ondersteuning van het Rijk’. Hierin wordt verder aangegeven dat 
goede prognoses en een betrouwbaar beeld van de zwakste onderdelen in 
rivier- en kustverdediging ‘van levensbelang zijn om een calamiteit 
vroegtijdig te zien aankomen en potentiële overstromingsrisico’s goed te 
kennen’ [Huizinga 2007, p32]. Op 18 september 2007 is in de troonrede het 
kabinetsvoornemen ook uitgesproken: ‘Innovatie is een belangrijke 
voorwaarde voor het behoud van onze welvaart. Daarom starten in 2008 drie 
innovatieprogramma’s op gebieden die een grote maatschappelijke betekenis 
hebben: energie, water en zorg’ [www.troonrede.nl, troonrede 2007]. 

Op 29 oktober 2007 is door het Netwerk Deltatechnologie de innovatie-
agenda deltatechnologie vastgesteld [NWP, 2007]. De agenda bouwt voort op 
het waterbeleid van het kabinet. In de agenda wordt prioriteit gegeven aan 
het programma Flood Control 2015 en gepresenteerd als één van vier 
concrete voorstellen. Het programma FC2015 bouwt voort op de concrete 
doelstelling van het kabinet de potentiële overstromingsrisico’s goed te 
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kennen. Op 1 november 2007, op de dag van Maarssen is een 
intentieverklaring van het consortium achter FC2015 aangeboden aan de 
staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat mevrouw Tineke Huizinga. 
Gezamenlijk wil men werken aan ‘een versterking van ons imago als 
‘kennisland bij uitstek’ op het gebied van waterveiligheid’. [Deltares 
persbericht 1-1-2007]. Het ‘programma Flood Control 2015 ontwikkelt in 
concrete cases wereldwijd werkende en marktrijpe producten om hieraan 
invulling te geven’ en sluit daarmee aan bij de doelstelling van het kabinet. 
Op 2 januari 2008 is het programma Flood Control 2015 vastgesteld door de 
consortium partners en als voorstel ingediend bij het kabinet. Op 1 februari 
2008 heeft het kabinet groen licht gegeven voor twee voorstellen uit de koker 
van het netwerk Deltatechnologie: Building with nature [BWN 2008] en 
FC2015 [FC2015 2008]. 

Het doel van het kabinet is het bevorderen van innovatie en de bedrijvigheid in 
Nederland in het algemeen en daarmee de exportpositie van Nederland 
bevorderen. Innovatie wordt gezien als doel en de waterveiligheid is hierbij 
een van de themagebieden. Nederland wordt internationaal gezien als een 
bedrijvig en innovatief land op het gebied van de waterveiligheid. Het 
consortium speelt met het programma FC2015 in op de doelstelling van het 
kabinet en wil én de waterveiligheid in Nederland verbeteren én de 
verbeterde export positie voor kennis en producten benutten. 

2.3.2.3.2.3.2.3. Het consortium van bedrijven achter FC2015Het consortium van bedrijven achter FC2015Het consortium van bedrijven achter FC2015Het consortium van bedrijven achter FC2015    

In het consortium FC2015 zitten kennisinstellingen en bedrijven. 
Voornaamste partij is Deltares, een fusie organisatie. Deltares is per 1 
januari 2008 van start gegaan als ‘een onafhankelijk instituut voor toegepast 
onderzoek en specialistisch advies’ In Deltares vormen WL | Delft Hydraulics, 
GeoDelft, een deel van TNO Bouw en Ondergrond, samen met delen van 
Rijkswaterstaat/DWW, RIKZ en RIZA een nieuws instituut, dat ruim 800 
medewerkers telt. ‘Het instituut beschikt over een unieke combinatie van 
kennis en ervaring op het gebied van water en ondergrond. Het is 
toonaangevend in het ontwikkelen, verspreiden én toepassen van kennis voor 
de duurzame inrichting en het beheer van kwetsbare delta’s, kusten en 
riviergebieden. Deltares werkt voor – en samen met - de Nederlandse 
overheid, provincies, waterschappen en gemeenten, internationale 
overheden, kennisinstellingen én marktpartijen ‘ [www.deltares.nl]. 

Daarnaast maken de kennisinstellingen ITC (Enschede) en TNO deel uit van 
de organisatie en bestaat het consortium uit een aantal (grote) bedrijven die 
zich hebben verbonden met het FC2015 programma, te weten, Arcadis, 
Fugro, Royal Haskoning, HKV en IBM. Stuk voor stuk internationale spelers 
van naam. 

De Stichting De IJkdijk neemt een speciale positie in in het consortium. Het is 
een stichting bestaande uit verschillende organisaties rondom een proeftuin 
op ware grootte voor het testen van nieuwe inspectie- en 
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monitoringstechnieken voor dijken. Het IJkdijk consortium bestaat uit de 
volgende partijen: TNO Informatie- en Communicatietechnologie, Deltares, 
N.V. NOM, STOWA en Integrated Development Lab (zijnde Astron, RuG en TNO 
Informatie- en Communicatietechnologie). 

2.4.2.4.2.4.2.4. SpinnSpinnSpinnSpinn----off van kabinetsbesluit FC2015off van kabinetsbesluit FC2015off van kabinetsbesluit FC2015off van kabinetsbesluit FC2015    

Gelijktijdig met de goedkeuring van het kabinet voor subsidiering van het 
programmavoorstel FC2015 op 1 februari 2008 is door IBM en Arcadis, beide 
consortium partners, de aankondiging gedaan van het instellen van een 
Global Center of Excellence voor waterbeheer in Nederland (IBM.nl, 
persbericht 1-2-2008) en de bundeling van waterkennis in een Global 
Knowledge Network (Arcadis.nl, persbericht 1-2-2008). 

Het IBM global center of excellence voor waterbeheer ‘gaat over de hele 
wereld klanten in de publieke sector helpen bij het ontwikkelen van 
geavanceerde voorspellings- en beschermingssystemen voor laaggelegen 
kustgebieden en rivierdelta’s ’ [IBM.nl 2008]. Het Global knowledge network 
van Arcadis ligt de focus op ‘de ontwikkeling van innovatieve deltatechnologie 
voor klanten in door overstroming bedreigde gebieden en voor kustgebieden 
over de hele wereld’ [Arcadis.nl 2008]. 

De doelstelling van het kabinet innovatie en bedrijvigheid te stimuleren door 
middel van sponsoring van innovatie initiatieven lijkt dus direct effectief. 
Hiermee lijkt het belangrijkste kabinetsdoel met betrekking tot sponsoring 
van FC2015 direct behaald. 

2.5.2.5.2.5.2.5. Doelstelling programma FC2015Doelstelling programma FC2015Doelstelling programma FC2015Doelstelling programma FC2015    

Onder regie van Deltares is het programmavoorstel FC2015 tot stand 
gekomen en in de aanvangsfase van FC2015 (2007 en 2008) is Deltares de 
penvoerder en stelt at interim de programma directeur ter beschikking. Voor 
het opstarten van het programma is een extra startsubsidie vanuit V&W ter 
beschikking gesteld. 

Het programma FC2015 is in een relatief korte periode samengesteld uit 
voornamelijk lopende projecten, bestaande concepten en bestaande ideeën. 
Deze zijn ontwikkeld binnen het Netwerk Deltatechnologie en door de 
bedrijven zelf. Het programma richt zich op drie hoofddoelen:  

• Grotere waterveiligheid door betere risicobeheersing; 

• Impulsen voor de economie; 

• Impulsen voor de Human Capital Roadmap Water. 

Het ‘creëren van producten op het gebied van waterveiligheid die een 
Nederlandse afzetmarkt zullen hebben én die een demonstrator zijn voor de 
internationale marketing’ [FC2015, pi en p7] staat daarbij centraal.  

Een overzicht van de doelstellingen van het programma FC2015 en de 
afbakening voor dit onderzoek is uitgewerkt in het Plan van Aanpak (zie: 
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bijlage 1). Hieronder wordt een korte samenvatting gegeven van de relevante 
FC2015 doelstellingen voor dit onderzoek. 

Als centrale doelstelling voor FC2015 wordt gebruikt [FC2015, pi]: 

De innovaties van het programma Flood Control 2015 zorgen ervoor dat de juiste 
informatie op het juiste moment beschikbaar is om effectievere en efficiëntere 

beslissingen tijdens (dreigend) hoogwater te kunnen nemen. 

Om de verschillende doelen te dienen worden 10 subdoelen genoemd en zijn 
er activiteiten op twee fronten: 

1. innovaties die de waterveiligheid dienen en vermarktbaar zijn (alle doelen) 

2. gezamenlijke marketing (doelen E t/m I). 

Binnen de doelen die zijn benoemd worden 4 thema’s aangegeven met 
voorbeelden van mogelijke onderwerpen, waarbinnen innovaties 
plaatsvinden: 

1. Meten en monitoren (bv: nieuwe sensor technieken, sensor netwerken, 
Remote Sensing); 

2. Voorspellen (bv: dijksterkte-analyse module, integraal voorspellen) 

3. Actie en Mitigatie (bv: regelmechanismen, omgaan met onzekerheden bij 
beslissingen) 

4. Organisatie en IT ondersteuning (bv: FC organisatie, Serious Gaming, 
kennisleemten). 

Daarbij wordt opgemerkt dat FC2015 een innovatieprogramma is ‘dat 
bovendien producten oplevert die dienen te functioneren in verschillende 
landen met ieder andere (veranderende) maatschappelijk en 
organisatorische contexten’ [FC2015, pii]. 

2.6.2.6.2.6.2.6. InnovatiesprongenInnovatiesprongenInnovatiesprongenInnovatiesprongen en projecten van FC2015 en projecten van FC2015 en projecten van FC2015 en projecten van FC2015    

Een van de meest opvallende uitgangspunten die veelvuldig binnen het 
programma wordt gebruikt is het begrip ‘innovatiesprong’. Zo wordt gesteld 
in de samenvatting: ‘de grote innovatiesprongen in dit voorstel zijn zeer 
risicovol voor individuele bedrijven’ [FC2015 p.vi]. De innovatiesprong wordt 
ook wel gezien als ‘paradigma shift ’ [p20] en een voorbeeld wat hierbij wordt 
gegeven is een ‘wereld van grootschalige sensornetwerken waarin veel 
(meer dan 10 duizend) sensoren van verschillende types gecombineerd 
worden om te kunnen meten en monitoren.’  

De realisatie van dit beeld wordt niet gezien als een ‘technologisch issue’ 
maar ‘veel meer een organisatorisch maatschappelijk issue ’ [p20]. Hiervoor 
is het nodig in Nederland de krachten te bundelen en gezamenlijk aan 
dergelijke grootschalige oplossingen te werken. Het programma FC2015 is 
‘een aanjager voor deze krachtenbundeling’ [p21]. 



Hoofdstuk 2: Wat wil Flood Control 2015       MMI Thesis S.J. Flos: Draagvlak bij Waterschappen voor Flood Control 2015 

Pro-Education Afstudeerthesis MMI – ICT Bedrijfskunde              Pagina 16 van 58 

Op meerdere plaatsen in het programma wordt gesproken over 
innovatiesprongen, mbt voorspellen van hoogwater, de werkelijke sterkte van 
dijken, koppeling van diverse ondersteunende modellen en dergelijke 
[FC2015 p27]. Ook op het gebied van actie en mitigatie [p32] en bij organisatie 
en IT-ondersteuning [p36]. In totaal worden 21 innovatiesprongen 
voorgesteld. Tabel B2a in bijlage 2 geeft een overzicht van de beoogde 
innovatiesprongen. 

projectenprojectenprojectenprojecten 
Voor het eerste jaar (2008) worden in het programma 14 deelprojecten 
benoemd die het consortium wil opstarten. Deze deelprojecten lopen 
gedeeltelijk door in 2009. In 2009 komen daar nog 5 nieuwe activiteiten bij en 
worden voor 4 projecten het bouwen van prototypen voorzien. Aan het einde 
van 2009 is een mid-term review voorzien. De projecten zijn de middelen om 
uiteindelijk tot de innovatiesprongen te komen aan het einde van het 
programma in 2012. Tabel B2b in bijlage 2 geeft een overzicht van de 
beoogde projecten voor de jaren 2008 en 2009. 

2.7.2.7.2.7.2.7. Roadmap 2015Roadmap 2015Roadmap 2015Roadmap 2015    

Het programma start met het pilot project: State of Art en Roadmap naar 
2015. Hiervoor is in het programma een doorlooptijd van 3 maanden voorzien. 
In het programma voorstel FC2015 staat het roadmap project omschreven 
als: ‘Dit project zal een gedetailleerde onderbouwing geven van de 
gerechtvaardigdheid en succes criteria van een Flood Control 2015 oplossing’ 
[FC2015 p43]. De doelstelling zoals beschreven in het PvA van de Roadmap 
wijkt af van de doelstelling zoals verwoord in het programma FC2015 zelf. 
Volgens het plan van aanpak van het project Roadmap heeft het project tot 
doel ‘inzicht te creëren in de gebruikersbehoeften en de mogelijkheden van 
de technologie voor de (nabije) toekomst rond beheer en risicomanagement 
van water. In korte tijd kan zo duidelijk worden welke technologieën en kennis 
er de komende jaren ontwikkeld moet worden en kan een verkenning 
plaatsvinden rondom de eisen van het beoogde platform voor een toekomstig 
“Flood Control” systeem’ [Roadmap FC2015, p4]. 

Op 3 april 2008 is voor dit project de kick-off bijeenkomst gehouden. Gekozen 
is het project te splitsen in twee fasen. Fase 1 betreft het vaststellen van de 
innovatieplannen van de consortium partners en fase 2 richt zich op het 
toetsen van deze innovatievoorstellen met de gebruikersbehoeften in de 
markt. Fase 1 loopt tot eind juni. In de kick-off bijeenkomst is de algemene 
doelstelling van het programma FC2015 als volgt samengevat: “De propositie 
van Flood control 2015: De juiste informatie op de juiste tijd bij de juiste 
persoon bij situaties van (dreigend) hoog water”. Hiermee gaat het 
projectteam roadmap aan de slag om het programma vorm te geven, met als 
doel:  

• Definiëren van State of the Art oplossingsmogelijkheden en benodigde 
initiatieven op basis van de kennis en kunde binnen het consortium 
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• Definitie van de kernfunctionaliteiten van Flood Control 2015 vanuit de 
optiek van het consortium 

• Vaststellen van de prioriteiten van Flood Control 2015 resulterend in een 
gedragen Roadmap, waarin de plannen van de individuele 
consortiumpartners passen, zodat ze een bijdrage leveren aan de 
realisering van het totale concept 

Het roadmap project kiest er dus voor het programma FC2015 inhoudelijk 
vorm te geven primair vanuit het perspectief van het consortium. In een 
vervolgfase zal dan worden bekeken of de producten, ideeën en concepten 
passen binnen de behoefte van de beoogde klant. 

2.8.2.8.2.8.2.8. BBBBeeldvorming vaneeldvorming vaneeldvorming vaneeldvorming van    FC2015FC2015FC2015FC2015    

De afgelopen maanden is het programma FC2015 in een aantal publicaties en 
persberichten gepresenteerd. In de ‘krant van Maarssen’ 
[www.clubvanmaarssen.nl] van 1 november 2007 wordt het doel van FC2015 
beschreven als: ‘Met Flood Control 2015 wil Deltares monitoringsystemen, 
sensornetwerken, aardobservatie en simulatietechnieken combineren, om zo 
de veiligheid te vergroten. Flood Control 2015 moet ondermeer leiden tot een 
operationeel systeem voor het voorspellen van waterafvoer, grondwaterstand 
en dijksterkte’ [p7]. 

In het boekje ‘gebundelde innovatie’ [Deltares 2007] waarin Deltares zich als 
nieuw instituut presenteert op ondermeer de dag van Maarssen staat het 
programma FC2015 beschreven als: ‘klimaatveranderingen vormen naast 
een bedreiging vooral ook een enorme uitdaging voor Nederland. Op korte 
termijn zijn forse investeringen in waterkeringen nodig, wil Nederland de 
voeten droog houden. Flood Control 2015 ontwikkelt hiervoor de juiste kennis 
en instrumenten en zorgt ervoor dat de Nederlandse watersector ook in de 
toekomst toonaangevend blijft [p8]. 

Op www.regering.nl staat in het persbericht over het toekennen van subsidie 
aan het programma Flood Control 2015: “Het project ‘Flood Control 2015’ is 
erop gericht om alle waterkeringen in Nederland met sensoren en 
elektronica permanent te kunnen bewaken zodat elke ongewenste 
dijkverandering direct wordt gesignaleerd” [www.regering.nl, persbericht 01-
02-2008].  

Op de website van Deltares wordt het programma FC2015 als volgt 
omschreven: ‘Flood Control 2015 is een initiatief van bedrijfsleven en 
kennisinstellingen om in Nederland de krachten te bundelen en gezamenlijk 
nieuwe innovatieve producten en concepten voor intelligente vormen van 
hoogwaterbescherming te ontwikkelen. De nieuwe producten en concepten 
maken Nederland veiliger en geven een impuls aan de internationale 
marktpositie van het Nederlandse bedrijfsleven. De subsidie maakt het 
mogelijk het ontwikkelprogramma significant te versnellen, zodat in 2015 een 
duidelijke innovatiesprong heeft plaatsgevonden’ [www.deltares.nl]. 
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2.9.2.9.2.9.2.9. Presentatie FC2015 op kennisdag waterkeringen 2008Presentatie FC2015 op kennisdag waterkeringen 2008Presentatie FC2015 op kennisdag waterkeringen 2008Presentatie FC2015 op kennisdag waterkeringen 2008    

Op de kennisdag waterkeringen op 7 maart 2008 is het programma FC2015 
voor de eerste keer gepresenteerd aan de doelgroep die uiteindelijk met de 
beoogde producten en innovaties uit het programma aan de slag moet: de 
waterkeringenbeheerders.  

Figuur 2: sheet met de doelstelling van FC2015 uit 
de presentatie van FC2015 op de kennisdag 
waterkeringen 2008 

De doelstelling van FC2015 is als volgt 
gepresenteerd: “Innovaties die: (1) eraan 
bijdragen dat tijdens (dreigend) 
hoogwater informatie beter / eerder / 
toegankelijker beschikbaar is om 
effectievere / efficiëntere beslissingen 
te nemen (2) vermarktbaar zijn” 
[www.inspectiewaterkeringen.nl]. 

 

Figuur 3: sheet met aandachtsgebieden van 
FC2015 binnen de veiligheidsketen uit de 
presentatie van FC2015 op de kennisdag 
waterkeringen 2008 

FC2015 richt zich binnen de 
veiligheidsketen vooral op preparatie en 
repressie: het beheer van waterkeringen 
tijdens een (extreem) hoogwater en 
gedeeltelijk op preventie en nazorg onder 
omstandigheden ‘in rust’. De gehele 
veiligheidsketen is sterk met elkaar 
verweven. 

In de presentatie zijn de verschillende onderwerpen gepresenteerd die 
binnen FC2015 een rol spelen, te weten: 

• Koppeling water, waterkeringen, gevolgen 

• Overzicht over hele stroomgebied 

• Andere meettechnieken 

• Sensoren in dijken 

• Combineren van informatie over sterkte 

• Mensen in het veld voeden met informatie 

• Flood Control Room 

• Onzekerheid meenemen in beslissing 

• Diagnosticeren en prognosticeren Dijksterkten 
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In bijlage 3 staan de powerpoint sheets van de presentatie over FC2015 op de 
kennisdag. 

2.10.2.10.2.10.2.10. Hoe wil het FC2015 consortium de doelen bereikenHoe wil het FC2015 consortium de doelen bereikenHoe wil het FC2015 consortium de doelen bereikenHoe wil het FC2015 consortium de doelen bereiken    

In het programmavoorstel FC2015 wordt in paragraaf 9.3 Programma 
Organisatie: effectiviteit zonder regelzucht [FC2015, p60] de beoogde 
programma organisatie beschreven. De FC2015 organisatie gaat bestaan uit 
een programma directie, geflankeerd door een programmaraad en een 
consortiumraad, waaronder een programmabureau als stafdienst die de 
dagelijkse ondersteuning biedt aan de directie en die de schakel vormt 
tussen de verschillende projecten. 

De formele juridische vorm waarbinnen de programma organisatie 
functioneert moet nog worden vastgesteld. Hiervoor loopt nog een traject 
met de subsidiegever (opdrachtgever). Er is dus aanvang 2008 nog geen 
consortium organisatie geïnstalleerd. Ook is er nog geen penvoerder voor het 
programma vastgesteld. Deltares voert in de aanvangsfase ad interim de 
programma directie. 

Een aandachtspunt vormt de interne organisatie. Voor de betrokken partijen 
is FC2015 één van de projecten die worden uitgevoerd. Alle betrokken 
personen ‘doen FC2015 er nu bij’ naast de reguliere werkzaamheden. Interne 
planning en continuïteit vormen hierbij een risico voor de continuïteit van het 
programma. Voor Deltares is het programmamanagement (a.i.) een 
hoofdtaak. 

KennisKennisKennisKennis 
het consortium beschikt over een indrukwekkende hoeveelheid kennis. 
Hieraan wordt in hoofdstuk 10 kennis en ervaring consortium uitgebreid 
aandacht besteed. Het consortium geeft aan het ‘zogenaamde “open 
innovation principle”’ [FC2015, p67] te gaan hanteren [zie: 
www.openinnovatie.nl].  

 

Figuur 4: schematische voorstelling open 
innovatie zoals weergegeven op 
www.openinnovatie.nl 

Ook wordt in het voorstel aangegeven 
dat men volgens een itteratieve 
planningstechniek het programma wil 
gaan vormgeven. Hiermee wil men de 
verschillende projecten logisch op 

elkaar afstemmen en het einddoel mede van de zelfsturing van de 
onderdelen laten vormgeven. Wat dit in de praktijk precies betekent is 
onduidelijk. 

Launching customerLaunching customerLaunching customerLaunching customer 
Een van de centrale concepten waarmee het consortium de doelen wil 
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bereiken is het zoeken en vinden van launching customers. ‘De overheid 
heeft in het programma een belangrijke rol als klant die meedoet in pilots’ 
(…) ‘die het programma voeden met nieuwe inzichten over het functioneren 
van hun organisatie en de behoefte aan innovaties’ [FC2015, p13]. 

De launching customer kan worden gezien als een representant van de 
klanten die door participatie specifiek vertrouwen heeft in een onderdeel van 
het programma en steun daaraan geeft door te participeren in een pilot. De 
launching customer is dus te zien als een indicatie van het (beginnende) 
draagvlak: steun en vertrouwen in het project en programma omgezet in 
actieve betrokkenheid. 

2.11.2.11.2.11.2.11. WaaromWaaromWaaromWaarom wil het consortium d wil het consortium d wil het consortium d wil het consortium draagvlakraagvlakraagvlakraagvlak????    

In het FC2015 programma staan een groot aantal projecten en activiteiten die 
uiteindelijk moeten leiden tot gebruiksklare producten. Deze producten 
worden gebruikt door de waterkeringenbeheerders en moeten dus 
aansluiten op de behoefte. De betrokkenheid van de 
waterkeringenbeheerders vanuit de waterschappen is belangrijk voor de 
ontwikkeling van de producten. Er is dus draagvlak in de vorm van steun en 
participatie nodig vanuit de eindgebruiker. 

In het voorstel [FC2015, bijlage 3] staan drie steunbetuigingen vanuit 
waterschapsorganisaties. Een van de Unie van Waterschappen (UVW), een 
van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en een van een 
waterschap: het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 
(HSK Rotterdam). De steunbetuigingen geven algemene steun, verwijzen 
naar reeds lopende projecten en activiteiten en maken een duidelijk 
voorbehoud: de activiteiten moeten aansluiten op de behoefte van de 
waterkeringenbeheerders. Het programma moet aansluiten op hun vraag. 

De STOWA schrijft: ‘De steun van de STOWA geschiedt onder één 
nadrukkelijke randvoorwaarde. De achterban van de STOWA (de regionale 
waterbeheerders) bepaalt de programmering van de STOWA middels 
programmacommissies en het STOWA bestuur. Deze prioritering (= vraag 
sturing) is voor de STOWA ten alle tijden het uitgangspunt bij de keuze van 
haar onderzoeksonderwerpen waaraan zij bijdraagt. De support van de 
STOWA aan het Flood Control 2015 kan en zal derhalve alleen via dit 
commitment kunnen verlopen ’. Daarnaast geeft de STOWA aan dat er 
activiteiten lopen welke mogelijk ‘koppelvlakken’ vormen met FC2015: Dijk 
Analyse Module als onderdeel van NOAH, FLIWAS, De IJkdijk en het 
verbeteringsprogramma Inspectietechnieken. Vanuit de UVW wordt 
aangegeven: ‘Daarom achten wij voortdurende interactie met de gebruikers 
noodzakelijk’ en ‘Als het voorstel verder uitgewerkt is willen we graag verder 
praten over de rol van de waterschappen in het programma ’. 

Voor het verkrijgen van draagvlak, steun en participatie is dus allereerst de 
betrokkenheid van de waterkeringenbeheerders nodig. Draagvlak in de vorm 
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van het aansluiten op de vraag en behoefte bij de doelgroep en aansluiten bij 
de lopende activiteiten die al geheel of gedeeltelijk voorzien in de behoefte. 

2.12.2.12.2.12.2.12. ConclusieConclusieConclusieConclusie    

Het programma voorstel FC2015 is een ambitieus, veel omvattend innovatie 
programma met als doel in korte tijd een groot aantal innovatiesprongen te 
maken binnen de operationele waterveiligheid bij hoogwater.  Het doel sluit 
aan bij het kabinetsbeleid dat innovatie als doel voorop stelt. Hierin is het 
programma succesvol en overtuigend geweest, gezien de steun van het 
kabinet voor subsidiering van het programma en de spinn-off vanuit de 
betrokken partijen. 

Het programma zelf, de uitvoering, bevindt zich nog in de conceptuele fase. 
Het bestaat voornamelijk uit ideeën en concepten, zowel over de inhoud als 
de methode hoe het programma vorm te geven. De beeldvorming en 
beschrijving van de doelstelling naar buiten is nog niet eenduidig. Het project 
Roadmap gaat het programma concretiseren. Hierbij wordt gekozen eerst 
vanuit de eigen perceptie naar de mogelijkheden te kijken. Een 
aandachtspunt is het ontbreken van een duidelijke interne structuur: de 
FC2015 organisatie bestaat nog niet. 

De waterschappen zijn nog niet bij het programma betrokken. De 
steunbetuigingen vanuit de waterschapsorganisaties zijn voorbehoudend: de 
behoefte aan het programma FC2015 als geheel en de verschillende 
onderdelen daarbinnen zullen eerst moeten worden aangetoond. Ook overlap 
met lopende programma’s en projecten dient te worden voorkomen. 
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3.3.3.3. InnovatiebehoefteInnovatiebehoefteInnovatiebehoefteInnovatiebehoefte bij W bij W bij W bij Waterschappenaterschappenaterschappenaterschappen    

3.1.3.1.3.1.3.1. InleidingInleidingInleidingInleiding    

De dreigende overstromingen als gevolg van hoogwater in 1992 en 1995, de 
doorbraak van een dijk bij Wilnis en Stein in 2003 en de recente publicaties 
over de staat van het klimaat [zie ondermeer PCCC en IPCC] missen hun 
uitwerking niet. Recentelijk hebben Katarina in New Orleans en de grote 
overstromingen in Engeland in de zomer van 2007 het beeld bevestigd dat 
actie nodig is en nodig blijft. Deze gebeurtenissen hebben tot gevolg gehad 
dat er een stroom van activiteiten is ontstaan rondom waterveiligheid in 
binnen en buitenland. 

Nederland is een kwetsbaar land maar wordt desondanks gezien als één van 
de veiligste delta’s in de wereld. En dat is het niet voor niets. Een grote groep 
professionals is dagelijks bezig met de waterveiligheid van onze samenleving. 
Het werkveld is sterk in beweging en de focus binnen het 
waterveiligheidsdomein is gericht op preventie (dijken bouwen) en in mindere 
mate op preparatie (calamiteiten bestrijden). Naar aanleiding van het 
hoogwater van de jaren ’90 worden nu een groot aantal 
dijkversterkingsprojecten uitgevoerd (zwakke schakels) en wordt meer 
ruimte gegeven aan de rivier.  

Op het gebied van preparatie wordt steeds meer geoefend met 
overstromingssituaties. Zo wordt er in november 2008 een grote landelijke 
overstromingsoefening gehouden waaraan alle professionals in het werkveld 
zijn betrokken. In 2008 wordt in een breder calamiteiten kader ook een 
nieuwe wet op de veiligheidsregio’s van kracht [www.minbzk.nl/ 
onderwerpen/veiligheid/veiligheidsregio's]. Hierin worden de relaties van de 
verschillende overheidsorganisaties bij (dreigende) calamiteiten beter 
geregeld. 

Rampen en calamiteiten zijn er van alle soorten en maten. 
Overstromingsrisico’s hebben daarbinnen een speciale plaats: de kans is 
klein maar de landelijke gevolgen zijn groot. De waterschappen brengen in de 
veiligheidsorganisatie specifieke en specialistische informatie in over 
waterbeheer en waterkeringenbeheer. Ondermeer over de sterkte van de 
dijken, de verwachte gevolgen bij het falen daarvan en de middelen om het 
water weer weg te krijgen.  

Verbetering van de kwaliteit van informatie staat hoog op de agenda. Hoe 
pakken de waterschappen dat aan en waaraan is behoefte? 
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3.2.3.2.3.2.3.2. De organisatorische De organisatorische De organisatorische De organisatorische structuurstructuurstructuurstructuur van het waterschapsbedrijf van het waterschapsbedrijf van het waterschapsbedrijf van het waterschapsbedrijf    

De waterschappen zijn georganiseerd binnen een kader met 4 structurele 
verbanden: 

• de 26 uitvoerende waterschapsorganisaties: de waterschappen (WS); 

• een gezamenlijke vereniging van alle waterschappen die de bestuurlijke 
aspecten vertegenwoordig: de Unie Van Waterschappen (UVW); 

• een gezamenlijke onderzoeksorganisatie, de Stichting voor Toegepast 
Onderzoek Waterbeheer (STOWA); 

• en recentelijk een eigen stichting voor gezamenlijke aanbesteding en 
beheer van ICT diensten: De Stichting Het Waterschapshuis (WSH). 

Bij de afzonderlijke waterschappen vindt de uitvoering van het waterbeheer 
plaats. Hier vind ondermeer het directe contact met de klant (de burger) en 
klanten organisaties plaats (zoals land en tuinbouw organisaties) en 
afstemming met andere bestuurslagen zoals de gemeenten en de provincie. 
De uitvoerende taken van de waterschappen zijn wettelijk vastgelegd: de 
waterschapsorganisaties moeten deze taken uitvoeren. 

Op bestuurlijk vlak worden de waterschappen vertegenwoordigd door de Unie 
van Waterschappen (UVW). Hier vindt ondermeer afstemming met de 
Rijksoverheid, RWS en centrale overleg organen (provincies, gemeenten, 
landbouw) plaats. Wat de waterschapsorganisaties willen veranderen (mbt 
het ‘moeten’) wordt op dit niveau centraal afgestemd  

Wat de waterschappen moeten ligt vast, maar niet de manier hoe zij dit 
kunnen uitvoeren. De gezamenlijke onderzoeks- en 
verbeteringsprogramma’s vinden plaats bij de STOWA, de Stichting Toegepast 
Onderzoek Waterbeheer. In de STOWA werken de waterbeheerders van 
Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen samen aan vernieuwing en 
onderzoeksprojecten. Het programma wordt vastgesteld op basis van vraag 
articulatie vanuit de uitvoerende partijen in samenhang met bestuurlijke en 
beleidsmatige afstemming met de UVW. 

Daarnaast is recentelijk in december 2006 de Stichting Het Waterschapshuis 
(WSH) opgericht, de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de waterschappen 
op het gebied van centrale ICT oplossingen. WSH is de gezamenlijke 
beheerorganisatie van de ICT producten als uniforme en gestandaardiseerde 
middelen zullen worden gehanteerd. 

Initiatieven voor verbetering, verandering en innovatie vinden plaats binnen 
het kader UVW, STOWA, WSH en individuele WS organisaties. Onderstaande 
afbeelding geeft hiervan een schematische weergave. De samenhangende 
organisatieonderdelen kan worden gezien als ‘de waterschapsorganisatie’.  
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Figuur 5: schematische weergave van de verschillende organisatieonderdelen binnen het 
waterschapsbedrijf als geheel. De recente oprichting van Het Waterschapshuis maakt het 
plaatje compleet en illustreert de ontwikkeling van centralisatie en professionalisering. 

 

3.3.3.3.3.3.3.3. Waterschappen in perspectiefWaterschappen in perspectiefWaterschappen in perspectiefWaterschappen in perspectief    

De waterschapsorganisaties hebben de afgelopen vijftien jaren grote 
organisatorische veranderingen doorgemaakt. Vooral de schaalvergroting, 
door fusies en de verdergaande samenwerking rondom ICT diensten spelen 
een belangrijker rol. Daarnaast staat voor 2008 een nieuwe grote verandering 
te wachten op bestuurlijk niveau: de waterschapsverkiezingen worden dit 
jaar voor het eerst landelijk georganiseerd en hierbij kunnen ook landelijke 
politieke organisaties toetreden (lijstenstelsel). 

In april 2003 is in het kader van het Masters traject een verkennende studie 
naar de strategische aspecten van het waterschapsbedrijf uitgevoerd. De 
studie heeft een analyse gemakt van de strategische ontwikkelingen, kansen 
en bedreigingen rondom de waterschapsorganisatie en de afstemming met 
betrekking tot ICT ontwikkelingen. Hierbij is geconcludeerd dat het klassieke 
waterschapsbedrijf met in het portfolio de waterveiligheid, zich het beste kan 
richten op ‘samenwerken, integreren en concentreren met betrekking tot de 
bedrijfsvoering en met organiseren, informatiseren en automatiseren met als 
doel INWIS als enabler te gaan zien’ [Flos, 2003].  
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Inmiddels zijn een aantal van de besproken trends en ontwikkelingen verder 
uitgegroeid. Zo staat samenwerken centraal in de aanpak van de 
waterschappen en wordt in veel van de publicaties en presentaties genoemd. 
Op de afgelopen kennisdag waterkeringen 2008 was dit de verbindende factor 
in de presentaties vanuit de waterschappen (zie: inspectiewaterkeringen.nl]. 

3.4.3.4.3.4.3.4. Uniformering Uniformering Uniformering Uniformering van de waterschapsorganvan de waterschapsorganvan de waterschapsorganvan de waterschapsorganiiiisatiessatiessatiessaties: het waterschapshuis: het waterschapshuis: het waterschapshuis: het waterschapshuis    

De verdergaande trend van samenwerking zet zich door. Het is te zien als een 
ontwikkeling richting een hoger niveau van professionalisering en 
uniformering van de waterschapsorganisaties. In dat licht wordt steeds meer 
naar de waterschappen verwezen als het ‘Rijkswaterschap’ als tegenhanger 
van Rijkswaterstaat. Ook RWS is sterk aan het veranderen, 
professionaliseren en centraliseren, met dat verschil dat RWS meer een 
divisiestructuur heeft: de regionale diensten hebben geen eigen bestuurlijke 
verantwoordelijkheid.  

Beide organisaties willen op een gelijkwaardig professioneel niveau het 
waterbeheer invullen. De taken zijn ook gelijkwaardig. Het verschil tussen 
RWS en de waterschappen is voornamelijk het detail niveau (grootschalig vs 
kleinschalig), de bijbehorende belangen (landelijk vs regionale belangen) en 
de financiële structuur (landelijke vs regionale financiering). 

Een belangrijke basis voor de waterschapsorganisatie is het feit dat de 
waterschappen zelf belasting kunnen heffen en hiermee in hun eigen 
financieringsbehoefte kunnen voorzien. Voor grootschalige investeringen is 
de bijdrage vanuit het Rijk echter onmisbaar. De regionale financiering zou 
anders te veel scheefgroeien tussen de waterschappen met dijken, zonder 
dijken, veel inwoners en weinig inwoners. 

Het proces van professionalisering en uniformering van de 
waterschapsstructuur is een van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het 
waterbeheer en is in feite een proces van centralisatie. Veranderingen en 
producten moeten aansluiten bij een uniforme structuur, landelijke 
standaard en bedrijfsbrede architectuur. De waterschapsorganisaties gaan 
daardoor steeds meer functioneren zoals ook RWS functioneert en komen 
daardoor in een betere onderhandelingspositie. In het proces van 
uniformering en standaardisering wordt intensief samengewerkt tussen de 
waterschappen en RWS. De bedrijfsprocessen met betrekking tot 
waterveiligheid zijn ook min-of-meer gelijk. 

Vooral de vorming van het waterschapshuis in 2007 is te zien als een 
ontwikkeling richting een structuur met gecentraliseerde diensten. ICT vormt 
hierbij een geschikte aanleiding. Zo is er op strategisch niveau, door de 
gezamenlijke secretaris-directeuren van de waterschappen het WIA 
vastgesteld: de WaterschapsInformatie Architectuur [zie ondermeer de 
strategienota: www.waterschapshuis.nl] en worden de bedrijfsprocessen 
steeds verder geüniformeerd. Het definiëren en implementeren van een 
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uniforme architectuur en ICT oplossingen gaan hand in hand met het 
uniformeren van de werkprocessen. 

Het waterschapshuis heeft de taak voor de gezamenlijke waterschappen de 
ICT aanbesteding en het beheer te doen. Daarnaast wordt er inmiddels 
gewerkt aan een opvolger voor het INTegraal WaterschapsInformatiesysteem 
(INTWIS) in de vorm van IRIS: Integraal resultaatgericht informatie Systeem. 
Hieraan doen alle waterschappen mee. IRIS is de standaard ICT oplossing, 
een soort ERP, voor alle waterschappen. Het Waterschapshuis voert in 2008 
een ook een ander belangrijk ICT project uit in de vorm van een uniforme 
applicatie voor het internetstemmen tijdens de landelijke 
waterschapsverkiezingen 2008. Een primeur in democratisch Nederland. 

Ook vanuit bijvoorbeeld de gemeenten wordt Het Waterschapshuis gezien als 
een belangrijke ontwikkeling binnen centralisatie en professionalisering van 
taken. Zo maakt de commissie Postma/Wallage in de rapportage over het 
advies voor financiering van de e-overheid de opmerking: ‘het programma 
‘Waterschapshuis’ van de Waterschappen toont hoe het kan werken. In het 
Waterschapshuis komen de nationale aanpak en de decentrale aanpak 
samen. Deze aanpak is een vingerwijzing voor de gemeenten’ [Postma 2007]. 

Met de instelling van Het Waterschapshuis wordt de waterschapsorganisatie 
compleet. 

3.5.3.5.3.5.3.5. Taken enTaken enTaken enTaken en programma’s van de waterschappen programma’s van de waterschappen programma’s van de waterschappen programma’s van de waterschappen    

De taken van het waterschap zijn wettelijk vastgelegd in de waterschapswet 
en provinciale verordening. Een overzicht daarvan is gegeven in de eerdere 
werkstukken [Flos 2003, 2004, 2006]. De verantwoordelijkheden liggen dus 
vast en wat een waterschapsorganisatie moet doen is min of meer 
vergelijkbaar.  

Figuur 6: projecten in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier waarbij een aantal 
waterschappen zijn betrokken. 

Hoe een waterschap de taken uitvoert zal 
echter verschillen. De verschillen komen 
voort uit een verschillende 
waterstaatkundige situatie, bijvoorbeeld 
de omvang van de te beheren 
waterkeringen, de verdeling in stedelijk 
en landelijk gebied en bijvoorbeeld de 
ligging. Een waterschap aan de 
Noordzeekust legt andere accenten dan 
een waterschap in de Limburgse heuvels. 

Vanwege de verschillende accenten wordt veel in programma’s 
samengewerkt door waterschappen met vergelijkbare problematiek. Zo 
werken de kustwaterschappen samen met RWS aan het verbeteren van de 
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zwakke schakels en werken de rivier waterschappen samen met ondermeer 
het Rijk aan het programma Ruimte voor de Rivier. 

De kerntaak van de waterschappen met betrekking tot overstromingsrisico’s 
is preventie: het bouwen, beheren en onderhouden van waterkeringen, dijken 
en waterkerende kunstwerken. Daarnaast spelen de waterschappen op 
momenten van dreigende calamiteiten een rol binnen de 
calamiteitenorganisatie. Hierbij worden de waterschappen aangestuurd 
vanuit de provincie en het Rijk. De waterschappen hebben een beperkte 
gerichtheid met betrekking tot preparatie van calamiteiten. Een aantal keer 
per jaar wordt er geoefend. De calamiteiten bestrijding omvat een breder 
scala aan calamiteiten dan alleen hoogwater. Ook andersoortige rampen 
(waterkwaliteit, extreme droogte) behoren hiertoe. 

Het werkveld is sterk in beweging en verbeteringen, veranderingen en 
innovaties vinden op veel plaatsen hun weg. Een verdergaande 
informatisering en automatisering kunnen hierbij als verbindende factoren 
worden gezien. De dagelijkse werkzaamheden en de vele programma’s 
hebben een steeds groter worden digitale component. 

3.6.3.6.3.6.3.6. Draagvlak voor innovaties: het moet niet te gek wordenDraagvlak voor innovaties: het moet niet te gek wordenDraagvlak voor innovaties: het moet niet te gek wordenDraagvlak voor innovaties: het moet niet te gek worden    

Op 26 maart 2008 stond in het NRC een artikel onder de kop: 
‘Dijkverzwaarders slaan terug’ [NRC 2008]. In dit artikel, dat begint met de 
openingszin: ‘Het watergevecht is begonnen’ komt ondermeer de voorzitter 
van de Unie van Waterschappen, Dhr. Sybe Schaap aan het woord die 
reageert op de vele innovatie plannen van het kabinet. ‘“Onzinnig” en 
gevaarlijk”’ worden een groot aantal voorstellen geclassificeerd. ‘Om 
Nederland “veilig en goedkoop” te beschermen tegen overstromingen, ligt 
het versterken van dijken toch het meest voor de hand. Schaap: “het 
versterken van dijken is onze kernactiviteit. Daar zijn we goed in”.’ 

In een artikel in Het Waterschap zegt Schaap: ‘vernieuwing is nodig’ en 
reageert hierin bijvoorbeeld op de in de troonrede aangekondigde 
innovatieprogramma’s met ‘Ik hoop dat wij de gelegenheid krijgen om daar 
aan mee te kunnen doen’ [Het Waterschap 2007] en hij pleit verder ‘voor een 
nieuw Deltaplan die consciëntieus en gestructureerd een veilig Nederland 
realiseert gelet op de overstromingsrisico’s en klimaatverandering’ en kijkt 
daarbij uit naar het waterplan van de staatssecretaris dat medio 2008 
beschikbaar komt. Dit is de vertaling van de watervisie naar concrete acties. 
Hij zegt daarover: ‘De watervisie is wel een geïntegreerd verhaal, maar heeft 
nog weinig concrete voornemens. Ik verwacht dat die in het Waterplan komen 
te staan. (…) Want dan moeten prioriteiten gesteld worden en geld worden 
gereserveerd’’. 

Als reactie op de vele innovatie projecten en presentaties op de kennisdag 
waterkeringen merkte Schaap, namens de UVW op hij pleit voor 
‘herwaardering van het beheerdersoordeel bij dijkinspectie’ (…) ‘Een dijk die 
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tien keer hoog water heeft doorstaan, zal dat naar oordeel van de inspecteur 
de elfde keer ook doen. Daar heb je geen dure sensortechnologie voor nodig ’ 
[STOWA 2008]. 

3.7.3.7.3.7.3.7. ConclusieConclusieConclusieConclusie    

De waterschapsorganisatie voegt duidelijk waarde toe binnen het 
waterbeheer en de waterveiligheid: een focus op detail en samenhang en een 
eigen financieringsstructuur. De waterschapsorganisatie gaat steeds meer 
als één geheel opereren. De recente instelling van Het Waterschapshuis 
maakt het organisatorisch kader kompleet met een centrale aanbestedings- 
en beheerorganisatie voor ICT producten. Het proces vindt plaats als gevolg 
van de noodzaak uniformer en professioneler te gaan werken. Dit is een 
proces van centralisatie zonder de eigen identiteit te verliezen.  

De waterschappen komen met een hechtere structuur in een betere 
onderhandelingspositie, naar de partners en naar de markt. In 
samenwerking en afstemming met de partners en op basis van interne 
vraagarticulatie worden de prioriteiten vastgesteld. De traditionele kerntaken 
worden als uitgangspunt genomen. 

De uitvoering van het programma FC2015 zal met de hechtere structuur 
worden geconfronteerd. Innovaties en veranderingen die van buiten worden 
geïnitieerd maken meer kans als er intern draagvlak wordt gecreëerd op de 
vier vlakken van deze waterschapsstructuur: uitvoering, beleid, onderzoek en 
op het vlak van centraal beheer en onderhoud. Langs de as uitvoering – 
onderzoek wordt onderzoek geprioriteerd. Dit proces wordt vraagarticulatie 
genoemd. Dit proces dient aan te sluiten op de strategische uitgangspunten 
en dient steeds meer rekening te houden met de mogelijkheden van 
uniforme implementatie en centraal beheer. Hoe meer in de uitwerking van 
het programma van FC2015 als geheel en in de uitwerking van de 
verschillende projecten hiermee rekening gehouden wordt hoe groter de 
kans voor succes. 
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4.4.4.4. WelkeWelkeWelkeWelke    innovatie innovatie innovatie innovatie programmaprogrammaprogrammaprogramma’’’’ssss lopen al? lopen al? lopen al? lopen al?    

4.1.4.1.4.1.4.1. InleidingInleidingInleidingInleiding    

Van oudsher is de Nederlander bezig met het verbeteren van de 
waterveiligheid. Na de februaristorm in 1953 heeft het waterbeheer een 
geweldige impuls gekregen met de Deltawerken en zijn er grote 
veranderingen op bestuurlijk en organisatorisch vlak doorgevoerd. 

Naar aanleiding van het hoogwater in 1993 en 1995 zijn een groot aantal 
maatregelen opgestart in het rivieren en kustgebied. Recente ontwikkelingen 
en gebeurtenissen, zoals de dijkdoorbraak in Wilnis als gevolg van extreme 
droogte op 26 augustus 2003 hebben het accent verder verlegd naar het 
regionale watersysteem. De gebeurtenissen onderstrepen de integrale 
samenhang van klimaat veranderingen en het uitgangspunt dat 100% 
veiligheid niet bestaat. Er blijven altijd zwakke schakels over in het systeem 
en er zijn altijd blinde vlekken aan te wijzen. Er is voortdurende actie nodig 
om het land maximaal te beschermen en er worden een groot aantal 
projectmatige activiteiten binnen het werkveld ontwikkeld. 

4.2.4.2.4.2.4.2. Waterschappen en onderzoekWaterschappen en onderzoekWaterschappen en onderzoekWaterschappen en onderzoek    

De Stichting Toegepast onderzoek Waterbeheer STOWA is het gezamenlijke 
onderzoeksinstituut voor de waterschappen en Rijkswaterstaat [stowa.nl]. 
‘De medewerkers van de STOWA brengen onderzoeksvraag en 
onderzoeksaanbod bij elkaar. De directeur en vijf onderzoekscoördinatoren 
inventariseren daarvoor de onderzoeksbehoeften van de deelnemende 
waterbeheerders. Dit gebeurt samen met een programmacommissie. Deze 
bepaalt op basis daarvan het onderzoeksprogramma voor ieder taakveld. De 
taakvelden zijn:  
• Afvalwatersystemen,  
• Waterketen  
• Watersystemen  
• Waterweren. 

De STOWA voert sinds 2003 het programma Verbetering Inspecties 
Waterkeringen (VIW) uit. Dit programma is het directe gevolg van de kade 
doorbraak in Wilnis en Stein. In het programma VIW worden een groot aantal 
vernieuwingen in kaart gebracht en uitgetest die de (visuele) inspectie 
ondersteunen. Visuele inspectie wordt gezien als een proces bestaande uit 
waarnemingen, diagnostiseren, prognostiseren en operationaliseren. 
Waarnemingen kunnen visueel worden gedaan, maar ook middels sensoren 
en remote sensing technieken worden uitgevoerd. Digitale technieken en 
ondersteuning met ICT speelt een belangrijke rol 
[inspectiewaterkeringen.nl]. 
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In 2007 heeft de STOWA een onderzoek laten uitvoeren naar de gevolgen van 
klimaatverandering: onderzoeksvragen waterbeheerders [STOWA 2007]. 
Middels een enquête zijn 50 onderzoeksvragen geïnventariseerd welke 
vervolgens in een workshop zijn beoordeeld. Hierbij is een leidraad 
gehanteerd die ook het draagvlak voor het onderzoek meenemen aan de 
hand van twee criteria: 

1. Is voor het beantwoorden van de vraag onderzoek nodig? 
2. Is dit onderzoek voor meerdere waterschappen relevant? 

Daarnaast spelen de validiteit, reikwijdte en aard van de vraag en de 
uitvoering een rol. Vraaggestuurde formulering en de mogelijkheid een 
specifiek onderzoeksprogramma op te zetten wordt op dit moment 
onderzocht. Uit het onderzoek komt bovendien naar voren dat er onderscheid 
te maken is naar bestuurlijke en uitvoeringsgerichte 
onderzoeksonderwerpen en dat de klimaatveranderingen ‘naar verwachting 
op alle onderdelen van de waterketen effecten opleveren, en daarmee 
uitdagingen voor vernieuwing in concepten en technologie’. Daarnaast is een 
inventarisatie naar kennisontwikkelingsprogramma’s op dit gebied 
uitgevoerd en wordt geconstateerd dat het STOWA onderzoeksprogramma 
naar klimaatverandering duidelijk in een behoefte voorziet. 

De UVW heeft een actieplan ‘klimaat binnen de unie’ opgesteld [UVW, 2007]. 
In dit actieplan worden in verschillende stappen acties uitgevoerd gericht om 
‘te komen tot een gedragen aanpak voor het klimaat dossier binnen de unie, 
met aandacht voor de gevolgen voor veiligheid, wateroverlast, watertekorten, 
waterkwaliteit, waterzuivering en grondwater’. Deze doelstelling geeft 
daarnaast aan dat er met betrekking tot klimaatverandering en waterbeheer 
veel meer aspecten een rol spelen dan waterveiligheid tegen 
overstromingen.  

De waterveiligheidsproblematiek varieert binnen de verschillende 
waterschapsorganisaties in relaties tot het bredere kader van 
klimaatverandering. Zo is de kans op extreem droog weer in de zomer zeer 
reëel en een grote bron van zorg voor de waterbeheerders. Extreme droogte 
heeft ook een relatie met de waterveiligheid, zoals in Wilnis is gebleken, 
maar is vooral een bedreiging voor de waterhuishouding. 

4.3.4.3.4.3.4.3. Lopende Lopende Lopende Lopende innovatieprogramma’sinnovatieprogramma’sinnovatieprogramma’sinnovatieprogramma’s    

Een rondgang langs de verschillende departementen, onderzoeks-
organisaties en programma websites levert een grote hoeveelheid 
activiteiten, programma’s en projecten op. Hieronder wordt een overzicht 
gegeven van een aantal van de belangrijkste lopende programma’s en 
projecten. 

In de innovatieanalyse water van de interdepartementale werkgroep 
waterinnovatie [EZ 2007] als onderdeel van het Maatschappelijk 
Innovatieprogramma Water wordt een analyse gemaakt van de 
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waterveiligheidssector en worden de uitdagingen daarbinnen aangegeven. In 
bijlage 1 van deze analyse worden de belangrijkste lopende initiatieven en 
(beleids)inzet aangegeven. Hierbij wordt opgemerkt: ‘De lijst met initiatieven 
op het gebied van waterinnovatie is schier eindeloos’ [p28]. ‘De Nederlandse 
beleidsinzet waarmee geanticipeerd wordt op de veranderingen in het 
waterbeheer op langere termijn die de komende jaren wordt verwacht 
bestaat uit de volgende activiteiten ’ [EZ 2007, bijlage 1]: 

• Nationaal waterplan, inclusief een keuze voor de lange termijn strategie 
voor kust en rivieren; 
• Vaststelling uitgangspunten voor een klimaatbestendige inrichting van 
Nederland 
• Deltacommissie voor de kust 
• Uitvoering hoogwaterbeschermingsprogramma inclusief zwakke schakels 
• Toepassing Zandmotor 
• Uitvoering programma’s Maaswerken en Ruimte voor de Rivier 
• Uitvoering Hoogwaterrichtlijn 
• Uitvoering reconstructiegebieden en investeringen landelijk gebied 
• Actualisatie nationaal Bestuursakkoord Water 
• Uitvoering bestuursakkoord Waterketen 
• Update van de droogtestudie 
• Verkenning verziltingsproblematiek en mogelijke oplossingsrichtingen 
• Vergroten effectiviteit watertoets 
• Actualisering waterveiligheid in Nota Waterveiligheid 21ste eeuw 
• Beleidskader IJsselmeer 
• Adaptatieprogramma Ruimte en Klimaat 

Het Adaptatieprogramma Ruimte en Klimaat, ARK genoemd, heeft een 
routeplanner opgesteld: Waterveiligheid en Klimaatbestendigheid in breder 
perspectief [Aerts 2007]. Binnen dit kader kijkt men verder vooruit naar de 
periode 2010-2050. In totaal worden 38 projecten uitgevoerd. Door ARK wordt 
verwezen naar de verbeterprogramma’s zoals deze nu lopen en wordt 
geconcludeerd ‘Tot 2020 lopen diverse projecten die benut kunnen worden 
om een gezonde startsituatie te realiseren. Denk hierbij aan het Grote 
Stedenbeleid, grote infrastructurele werken, de dijkversterking projecten 
maar ook aan beleidsstudies als VNK, WV21 en de verschillende 
kennisprogramma’s ’ [p29]. 

Het ARK geeft een schets van de openstaande kennisthema’s: Slagvaardig 
bestuur en solide financiering, perspectieven van meervoudig en ‘aangepast’ 
ruimtegebruik, robuustere waterkeringen (met verwijzing naar de projecten 
ComCoast, WINN en INSIDE) en een beter zicht op de overstromingsrisico’s. 
Daarbij wordt verwezen naar het programma Veiligheid Nederland in Kaart 
(VNK-2). De routeplanner besluit met een 29-tal kennisvragen die nog open 
staan. 
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4.4.4.4.4.4.4.4. De belangrijkste lDe belangrijkste lDe belangrijkste lDe belangrijkste lopende opende opende opende innovatieinnovatieinnovatieinnovatieprogramma’s en projectenprogramma’s en projectenprogramma’s en projectenprogramma’s en projecten    

Door de sterke verwevenheid van de thema’s preventie en preparatie zoals 
weergegeven de veiligheidsketen en door de sterke verwevenheid van deze 
onderwerpen in de uitvoering, beïnvloeden een groot aantal programma’s en 
projecten elkaar. Belangrijk ook is dat de activiteiten participatie van dezelfde 
doelgroep zoeken. Van de lopende programma’s zijn er een aantal die direct 
of indirect van invloed zijn op het programma FC2015 en qua doelstellingen 
soms sterke overlap vertonen. 

Voorbeelden van de belangrijkste lopende programma’s zijn: 

• WINN programma DIGIDIJK, ondermeer gefinancierd door het SBIR 
programma ( waterinnovatiebron.nl sbir.nl); 

• ComCoast en INSIDE (innovatiebron.nl); 

• Innovatie Test Centrum (ITC) van Rijkswaterstaat 
(innovatietestcentrum.nl); 

• het Europese NOAH programma met als belangrijkste product FLIWAS, 
penvoerder hiervan is STOWA ( fliwas.eu); 

• het programma Verbetering Inspectie Waterkeringen (VIW) van de STOWA 
en RWS (inspectiewaterkeringen.nl); 

• De werkgroep Grootschalige Laseraltimetrie (WGL) van de STOWA en de 
ontwikkelingen met betrekking tot Remote Sensing en Laseraltimetrie 
toepassingen bij de waterschappen (stowa.nl, ahn.nl); 

• Het Actieplan Klimaat zoals opgesteld door de Unie van Waterschappen 
(uvw.nl); 

• Diverse onderzoeksprogramma’s zoals opgestart of geïnventariseerd door 
de STOWA (waaronder inspectie technieken, RS, laseraltimetrie, droogte 
onderzoek veenkaden, klimaatonderzoek. Zie stowa.nl). 

Vooral de programma’s DIGIDIJK, NOAH/FLIWAS en VIW zijn voor het 
programma FC2015 van belang. Zo loopt er binnen het Digidijk programma 
een onderzoek naar het gebruik van sensoren in dijken en het toepassen van 
Remote Sensing voor het waterkeringenbeheer in tijden van hoogwater. Op 
de kennisdag waterkeringen 2008 zijn de twee gesubsidieerde 
innovatieprojecten aangekondigd: Geobeads: sensoren in dijken 
[alertsolutions.nl] en Hansje Brinker: RS sensing van dijken met satelliet 
radar waarnemingen. [hansjebrinker.net]. 

NOAH/NOAH/NOAH/NOAH/FLIWASFLIWASFLIWASFLIWAS en VIW en VIW en VIW en VIW 
Van bovenstaande activiteiten hebben de programma’s NOAH/FLIWAS en het 
programma VIW de belangrijkste raakvlakken met het beoogde programma 
FC2015. De gehanteerde doelstellingen van NOAH/FLIWAS en FC2015 lijken 
nagenoeg overeen te komen. Inmiddels loopt NOAH al een groot aantal jaren 
en de het resulterende FLIWAS kans maakt de standaard te worden in 
Nederland (en mogelijk zelfs Europa en daarbuiten) waarin de verschillende 
informatiestromen gaan inhaken. 
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De doelstelling NOAH is: ‘Het doel van het project NOAH is de 
informatievoorziening tijdens een hoogwatersituatie beheersbaar te maken 
en houden. De juiste informatie dient snel, helder en betrouwbaar voor, 
tijdens en na een hoogwatersituatie beschikbaar te zijn. Het middel daarvoor 
is het informatiesysteem FLIWAS. Het project is gericht op waterbeheerders, 
hulpdiensten en bestuurders’. [noah.eu]. De doelstelling FLIWAS luidt: ‘De 
juiste informatie, op de juiste tijd bij de juiste personen om de juiste 
beslissing te kunnen nemen’ [fliwas.eu]. 

Figuur 7: schematische weergave van het 
domein waarop FLIWAS zich richt binnen het 
operationele waterveiligheidsbeheer. Als 
stekkers kunnen de verschillende 
informatiestromen uit het waterbeheer, geo-
informatie, infrastructuur (waaronder dijken) 
en lokale kennis op het systeem aansluiten. 
Het systeem kan vervolgens worden gebruikt 
door experts maar ook de informatiebehoefte 
bij het grote publiek bedienen, bijvoorbeeld bij 
mogelijke evacuaties. 

 

4.5.4.5.4.5.4.5. ConclusieConclusieConclusieConclusie    

Er worden een groot aantal programma’s en projecten uitgevoerd gericht op 
het verbeteren van verschillende aspecten van het waterveiligheidsbeheer. 
Preventie en preparatie zijn daarbinnen sterk met elkaar verweven. Gesteld 
kan worden dat de grootste thema’s zijn afgedekt. Belangrijke programma’s 
die lopen in het domein waarbinnen FC2015 actief wil zijn, zijn: 
NOAH/FLIWAS, Verbetering Inspecties Waterkeringen (VIW), het WINN - 
DIGIDIJK programma en diverse programma’s binnen STOWA en UVW.  

Er blijven echter genoeg aandachtsvelden over. FC2015 heeft de ambitie de 
beslisinformatie tijdens een hoogwater te verbeteren. Een efficiënte 
informatieverstrekking wordt gezien als een belangrijke randvoorwaarde. De 
lopende activiteiten dekken informatie-inwinning, modellering en 
interpretatie tijdens hoogwater maar gedeeltelijk af. Hier liggen kansen. De 
ambitie van FC2015 is echter sterk verweven met de lopende activiteiten 
bijvoorbeeld omdat beslisinformatie in tijden van dreigende crisis gebaseerd 
is op zowel statische informatie als dynamische informatie.  

Voor de specifieke aandachtsgebieden van FC2015 is het belangrijk aan te 
sluiten op of af te stemmen met de lopende programma’s. Veel van de 
programma’s hebben een relatief lange voorgeschiedenis en worden goed 
gesteund binnen de waterschapsorganisatie. De programma’s zijn ook 
randvoorwaardelijk aan het invullen van de ‘blinde vlekken’. De meerwaarde 
van aanvullend onderzoek op de blinde vlekken in de lopende programma’s 
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dient duidelijke te zijn zodat het FC2015 programma zich duidelijk 
onderscheid van de lopende activiteiten. 

Een bijkomend aandachtspunt is dat voor de meeste projecten dezelfde 
doelgroep binnen de waterschappen direct of indirect is betrokken. Ook in de 
uitvoering vindt dus integratie van activiteiten gericht op preventie en 
preparatie plaats: het zijn dezelfde mensen die er mee bezig zijn. Het moet 
dus duidelijk zijn voor alle betrokkenen waarom (nieuwe) activiteiten worden 
uitgevoerd en hoe de samenhang is. Voor de betrokkenen binnen het 
speelveld kan worden gesteld dat er zoveel activiteiten plaatsvinden dat het 
creëren van een overzicht van activiteiten een aandachtspunt is. Er vindt snel 
concurrentie op thema’s en beschikbaarheid van mensen plaats. 
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5.5.5.5. EEEEnquête FC2015nquête FC2015nquête FC2015nquête FC2015 bij waterkeringenbeheerders bij waterkeringenbeheerders bij waterkeringenbeheerders bij waterkeringenbeheerders    

Op 7 maart 2008 op de kennisdag waterkeringen is het programma FC2015 
voor de eerste keer gepresenteerd aan de doelgroep: de 
waterkeringenbeheerders. In aansluiting op deze presentatie is twee weken 
later een elektronische enquête gestart onder de bezoekers van de 
kennisdag. In de enquête wordt gevraagd naar de uitgangspunten en de 
doelstellingen van het programma en bekeken in hoeverre het programma 
aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep. 

De doelgroep waterkeringenbeheerders kan worden onderverdeeld in 
beheerders bij waterschappen en beheerders bij Rijkswaterstaat. Interessant 
hierbij zijn de verschillen in aandachtspunten en accenten tussen deze twee 
groepen. 

5.1.5.1.5.1.5.1. Kennisdag waterkeKennisdag waterkeKennisdag waterkeKennisdag waterkeringen 2008ringen 2008ringen 2008ringen 2008    

De kennisdag waterkeringen is voor de 5de keer georganiseerd door de 
STOWA in samenwerking met de waterdienst van RWS in het kader van het 
programma Verbeteren Inspecties Waterkeringen (VIW) 
[inspectiewaterkeringen.nl]. Het programma VIW is gericht op het verbeteren 
van het inspectieproces van waterkeringen door het proces uniform te maken 
en op een hoger professioneel niveau te krijgen. Digitalisering speelt een 
belangrijke rol. 

De inspectie van waterkeringen wordt gezien als een proces wat bestaat uit 
de volgende deelprocessen: 

• waarnemen (visueel, maar ook met behulp van diverse 
waarnemingstechieken zoals remote sensing),  

• diagnostiseren,  

• prognostiseren (bijvoorbeeld voorspellen van de mogelijke gevolgen van 
waargenomen schade aan een waterkering op basis van een diagnose van 
oorzaak en gevolg) en 

• operationalisatie (bijvoorbeeld onderhoud aan een waterkering. 

Centraal binnen het inspectieproces staat de visuele inspectie door 
waarneming ter plaatse. 

Veel van de projecten binnen het programma VIW zijn gericht op het 
ondersteunen van de inspecteur in het veld met digitale middelen, zoals een 
veldcomputer met daarop inspectie software, voor het direct digitaal 
vastleggen van waarnemingen in het veld (Digispectie genoemd). Ook wordt 
gekeken naar alternatieve waarnemingstechnieken zoals het toepassen van 
satelliet waarnemingen en digitale hoogtemetingen (laseraltimetrie) en 
worden projecten uitgevoerd gericht op de standaardisatie van het 
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inspectieproces. In totaal zijn 17 projecten voorzien, waarvan er een groot 
aantal lopen of zijn afgerond. 

De kennisdag waterkeringen (KD2008) is in 2008 voor de vijfde keer 
georganiseerd en is uitgegroeid tot een jaarlijkse bijeenkomst van 
waterkeringenbeheerders vanuit de WS, RWS, provincies, kennisinstellingen 
en bedrijfsleven. De rode draad van de kennisdag is het opmaken van de 
balans met betrekking tot het programma VIW. Dit jaar is in dit kader de 
concept handreiking inspectie waterkeringen uitgereikt met de resultaten en 
bevindingen van het programma tot nu toe. 

Het reguliere inspectieproces waarop het programma VIW zich richt vindt 
plaats in normale omstandigheden en de inspectie is gericht op acties binnen 
de normale beheer en onderhoudscyclus. De raakvlakken met FC2015 zijn 
groot met dat verschil dat FC2015 zich richt op overkoepelende 
doelstellingen met betrekking tot het inspectieproces in het algemeen en in 
situaties wanneer hoogwater zich voordoet in het bijzonder. Het 
inspectieproces is vergelijkbaar allen de snelheid waarmee het proces 
doorlopen moet worden is vele malen groter. Indien schade wordt 
waargenomen als gevolg van dat hoogwater moet direct actie worden 
ondernomen. Ook de inspecteur in het veld speelt hierin een belangrijke rol. 

Figuren 8a en 8b: twee sheets uit de presentatie van FC2015 op de kennisdag waterkeringen 
2008 waarin de inspectie tijdens hoogwater wordt vergeleken met inspectie onder normale 
omstandigheden. Het verschil zit in het aspect tijd: tijdens hoogwater moet het proces veel 
sneller worden uitgevoerd. Dit stelt andere eisen aan bijvoorbeeld organisatie en ICT. 

 

De doelgroep van het programma is direct betrokken bij het inspectieproces 
en een belangrijke doorsnede uit deze groep is direct betrokken bij de 
uitvoering van het programma. Een groot aantal hiervan is aanwezig op de 
jaarlijkse kennisdag en netwerken en kennisuitwisseling is ook een 
belangrijke activiteit. Het bedrijfsleven is aanwezig op de speciale 
bedrijvenmarkt die wordt georganiseerd. 

Presentaties op de kennisdPresentaties op de kennisdPresentaties op de kennisdPresentaties op de kennisdag 2008ag 2008ag 2008ag 2008    
Het programma van KD2008 is in het kader van het onderzoek naar draagvlak 
voor FC2015 relevant. Op de eerste plaats omdat op deze dag het programma 
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FC2015 voor de eerste keer aan de beoogde doelgroep werd gepresenteerd. 
Ten tweede omdat een aantal belangrijke sprekers aanwezig waren die 
uitgebreid refereren aan de problematiek van draagvlak voor veranderingen 
in het algemeen en innovaties in het bijzonder. De voorzitter van de UVW is 
ondermeer uitgebreid ingegaan op het aspect samenwerking en de 
relativiteit van innovatieve oplossingen in de klassieke waterkeringenpraktijk. 
Ook was er een presentatie van de IJkdijk, een belangrijke cofactor van het 
FC2015 programma en consortium partner. Ten derde omdat dit jaar op de 
kennisdag de Digidijk innovatie subsidie bekend werd gemaakt, een subsidie 
met vergelijkbare doelstellingen als het FC2015 programma. 

Innovatie was dus een belangrijk thema op de kennisdag 2008. 

5.2.5.2.5.2.5.2. EnquêteEnquêteEnquêteEnquête FC2015 op de KD2008 FC2015 op de KD2008 FC2015 op de KD2008 FC2015 op de KD2008    

In totaal zijn er naar aanleiding van de KD2008 drie enquêtes georganiseerd, 
waarvan één speciaal in het kader van dit onderzoek. Op de Kennisdag wordt 
een enquête bij binnenkomst afgenomen, waarvan de resultaten in de eerste 
pauze worden getoond. Bij verlaten van de kennisdag wordt een korte exit 
enquête afgenomen. 

Figuur 9: vraag 15a van de ingangsenquête KD2008 naar de mate waarin men technische 
innovatie belangrijk vindt voor de verbetering van de 
inspectie van waterkeringen. 

In de ingangsenquête is bijvoorbeeld 
gevraagd naar de algemene houding ten 
opzichte van technologische innovaties bij de 
inspectie van waterkeringen. In antwoord op 
deze vraag geeft 80% van de respondenten 
(in totaal 76 personen) aan technische 

innovatie voor het verbeteren van de inspectie van waterkeringen belangrijk 
te vinden. 

In totaal zijn zes plenaire presentaties gegeven. Na afloop is naar de 
waardering van de presentaties gevraagd. Hierbij valt op de presentatie van 
FC2015 met een 7,1 wat lager wordt beoordeeld ten opzichte van de overige 
presentaties die rond de 7,6.werden beoordeeld. Terugkoppeling uit de 
wandelgangen tijdens de kennisdag blijkt dat men de presentatie niet 
concreet genoeg vond en teveel een verhaal uit een ‘kristallen bol’ een 
analogie die in de presentatie gebruikt werd. 

In overleg met de opdrachtgever is besloten op de kennisdag de response op 
de presentatie in kaart te brengen. Hiervoor is een enquête opgezet. Het 
volledige verslag van de enquête en de originele enquête vragen staan in 
bijlagen 4a en 4b.  

 

 

15a. In welke mate vindt u technische 

innovatie belangrijk voor VIW

29%

51%

13%

1%
5%1%

5: Belangrijk 29%

4: Redelijk belangrijk 51%

3: Neutraal 13%

2: Niet zo belangrijk 1%

1: Onbelangrijk 1%

geen mening 5%



Hoofdstuk 5 Enquête          MMI Thesis S.J. Flos: Draagvlak bij Waterschappen voor Flood Control 2015 

Pro-Education Afstudeerthesis MMI – ICT Bedrijfskunde              Pagina 38 van 58 

De enquête bestaat uit drie onderdelen: 

1. het ‘meten’ van de response op de presentatie FC2015: wat is blijven 
hangen 

2. het inzichtelijk maken van de accenten binnen het technische beheer van 
de waterveiligheid 

3. inzichtelijk maken van de algemene houding met betrekking tot de 
noodzaak van innovaties en verandering binnen het 
waterveiligheidsbeheer. 

De response op de enquête is naar verwachting. Van de 125 aangeschreven 
personen (een selectie uit voornamelijk waterkeringenbeheerders bij 
waterschappen en Rijkswaterstaat) heeft 53% de enquête geopend, 46% is de 
enquête begonnen en 33% heeft de enquête geheel afgerond (41 personen).  

Een belangrijk aspect dat opvalt is dat 71% van de respondenten aangeeft 
een helder beeld te hebben van FC2015 op basis van de presentatie, maar dat 
69% aangeeft géén helder beeld te hebben van de producten die FC2015 

moet gaan opleveren. 

Verder valt op dat de respondenten uit de 
waterschappen meer accent leggen op 
operationele zaken zoals het meten van 
de actuele dijksterkte en het hebben van 
een BeslissingsOndersteunend Systeem 
(BOS). 

Figuur 11: waardering voor de beoogde producten 
van het programma FC2015 en de relatieve 
verschillen tussen waterschappen en RWS. Vooral 
het verschil in waardering tussen WS (hoog) en 
RWS (laag) voor de actuele dijksterkte valt op. 

De behoefte aan ICT-ondersteuning wordt algemeen zeer laag gewaardeerd, 
vanuit RWS kreeg dit géén enkele stem, zoals ook de besluitvorming vanuit 
RWS geen enkele stem krijgt. 

Figuur 12: verschil tussen de voorkeur voor 
verschillende thema’s van het programma 
FC2015. Het verschil valt op tussen WS en RWS op 
het thema ‘prognose’ en de lage waardering van 
thema ‘besluitvorming’ (RWS) en ‘ICT 
ondersteuning’ (WS en RWS) 

Technische innovaties worden door 85% 
van de respondenten als belangrijk tot 
erg belangrijk gewaardeerd. Het 
gemiddelde cijfer hierbij is een 7,9. Op de 
vraag wat men belangrijker vindt: 
investeren in techniek/innovatie of 

samenwerken geeft 71% de voorkeur aan samenwerken.  
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79% van de bevraagden vindt de informatievoorziening tijdens hoogwater 
anders dan onder normale omstandigheden. Hiermee lijkt het uitgangspunt 
van FC2015 gesteund dat focus op dynamische hoogwaterinformatie-
voorziening als een specifiek aandachtsveld wordt gezien. 

Ook is gevraagd naar het aantal keren dat daadwerkelijk is geoefend op 
hoogwatersituaties. 42% van de waterschappers en 73% van de RWS 
respondenten geeft aan geen training te hebben gehad of aan een oefening te 
hebben meegedaan. 63% van de respondenten geeft aan virtueel oefenen 
belangrijk te vinden. Daarnaast is middels een aantal open vragen informatie 
gevraagd over verschillende onderwerpen: de belangrijkste aspecten die zijn 
blijven hangen nav de presentatie, sterke en zwakke kanten en openvragen 
met betrekking tot de behoefte binnen het werkveld. 

Door de grote verscheidenheid aan organisaties en de functies van de 
respondenten is het moeilijk daar een rode draad in te ontdekken. De 
antwoorden kunnen behulpzaam zijn bij het vormgeven van concrete 
projecten in een later stadium, of het genereren van ideeën of 
aandachtsvelden. De antwoorden zijn uitgesplitst naar soort organisatie 
(RWS / WS). 

5.3.5.3.5.3.5.3. CCCConclusieonclusieonclusieonclusie    

Uit de enquêtes naar aanleiding van de kennisdag waterkeringen 2008 komt 
naar voren dat er een positieve grondhouding is ten opzichte van technische 
innovaties in het algemeen en technische innovatie met betrekking tot het 
verbeteren van de inspectie van waterkeringen. Hierbij wordt een situatie 
tijdens hoogwater als een speciale situatie gezien welke speciale middelen 
en processen vereist. 

Uitsplitsing van de antwoorden geeft aan dat binnen de waterschappen de 
accenten wat meer op het operationele aspect liggen. Dit komt overeen met 
de verwachting. 
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6.6.6.6. PerspectiefPerspectiefPerspectiefPerspectief    

6.1.6.1.6.1.6.1. InleidingInleidingInleidingInleiding    

Vanuit verschillend perspectief kan naar de begrippen innovatie en draagvlak 
worden gekeken: vanuit het perspectief van de waterschappen en vanuit het 
perspectief van de consortium van bedrijven achter FC2015. Vanuit het 
verschillende perspectief kan vervolgens betekenis worden gegeven aan de 
begrippen met als doel het draagvlak in kaart te brengen voor innovatie in 
het algemeen en dat van FC2015 in het bijzonder. 

6.2.6.2.6.2.6.2. BBBBegrippenegrippenegrippenegrippen    

Het consortium FC2015 wil draagvlak creëren bij waterschappen voor 
innovatieve oplossingen op het gebied van de waterveiligheid tegen 
overstromingen. In het onderzoek staan de begrippen innovatie en draagvlak 
daarom centraal. Hieronder wordt kort ingegaan op de begrippen. 

DraagvlakDraagvlakDraagvlakDraagvlak:  
Draagvlak wordt hier gedefinieerd als ‘steun en vertrouwen van een bepaalde 
groep voor een bepaald doel’. Draagvlak kan algemeen zijn, een positieve 
grondhouding voor het doel, of het draagvlak kan specifiek zijn in de vorm 
van een bepaald gedrag, een actieve bijdrage of participatie aan dat doel. 

In een artikel in Tiem-2 het bedrijfsblad van Twynstra en Gudde getiteld 
‘Business en ict alignment: afrekenen met de mopperrelatie’ [Poels, 2004], 
wordt ingegaan op het aspect draagvlak met betrekking tot het oplossen van 
problemen. Het betrekken van draagvlak voor het oplossen van (ICT) 
problemen wordt hierbij gezien als het introduceren van een derde dimensie. 
Draagvlak verkleind daarbij het gebied waarbinnen problemen en 
oplossingen kunnen worden gevonden wordt kleiner, maar de kans op succes 
wordt groter. Onderstaande afbeeldingen geven dit schematisch weer. 

Centraal in het betoog van Poels 
staat het begrip vertrouwen, als 
onderdeel van het draagvlak.  

Figuur 13: schematische weergave van 
het zoekveld waarbinnen oplossingen 
voor problemen kunnen worden 
gevonden. Het betrekken van de derde 
dimensie verminder volgens Poels het 

zoekveld waarbinnen problemen en oplossingen kunnen worden gematched, maar verhoogd 
wel de kans op succes. 

InnovatieInnovatieInnovatieInnovatie 
Er bestaan veel verschillende definities van innovatie. Volgens de Dikke van 
Dale is innovatie ‘invoering van iets nieuws’ [vandale.nl]. Een interessante 
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definitie is de definitie van Peter Drucker, een groot en invloedrijk denker op 
het gebied van ondernemerschap en innovatie. Zijn definitie luidt: ‘change 
that creates a new dimension of performance’ [Drucker, 2007]. Hij legt 
daarmee niet alleen een relatie met verandering maar ook met creatie en 
een hoger niveau van presteren. 

Innovatie is ruwweg te scheiden in tastbare en niet tastbare innovatie. Het 
creëren van iets tastbaars, een technische innovatie, in de vorm van nieuwe 
(tastbare) toepassing of onderdeel daarvan is meer praktisch gericht. Hierbij 
past het beeld van de uitvinder. Procesmatige innovatie, bijvoorbeeld in de 
vorm van een vernieuwde, innovatieve werkwijze ligt wat meer op het vlak 
van de veranderkunde, business proces redesign en procesinnovatie. 

Drucker geeft aan dat innovaties in essentie simpel en eenvoudig zijn. 
Innovatie heeft meestal een element dat logisch, toegankelijk en acceptabel 
is. Men krijgt het gevoel van ‘dat had ik ook kunnen bedenken’ en ‘waarom is 
dat niet eerder bedacht’. Drucker heeft in 1985 een standaardwerk 
geschreven over innovatie, innovation and entrepreneurship [Drucker, 2007]. 
Hij geeft daarin aan dat innoveren om het innoveren, of vanuit een plotselinge 
‘flash of genius ’ weinig tot geen kans van slagen heeft. Hij geeft een aantal 
do’s, don’ts en conditions met betrekking tot het proces van innovatie. 

De do’s komen neer op: 
1. begin met een analyse van de kansen voor innovatie; 
2. ga kijken, vragen en luisteren bij de probleemhouder; 
3. hou het innovatieproces en de innovatie simpel en gefocust; 
4. blijf je realiseren dat effectieve innovaties klein beginnen; 
5. succesvolle innovaties zijn gericht op leiderschap (niet primair op 
grootsheid): het moet de beste oplossing zijn, de oplossing waarvoor gekozen 
wordt. 

De don’ts hebben een sterke relatie met de do’s en komen neer op het 
volgende: 
1. probeer niet te ‘gemaakt’ te zijn (not to try to be clever) 
2. probeer niet te veel zaken tegelijkertijd uit 
3. probeer niet te innoveren voor de toekomst, maar innoveer het nu. 

Drucker noemt drie condities. Dit lijken open deuren maar die worden, naar 
zijn mening, het snelste vergeten: 
1. innovatie is arbeid, het vereist kennis van zaken, vindingrijkheid en vooral 
doorzettingsvermogen; 
2. om succesvol te zijn moeten innovators uitgaan van hun krachten; 
3. innovatie zorgt voor een effect, een verandering. Dit effect kan in de 
economie, in de samenleving, in het gedrag van mensen of in een 
verandering in een proces tot uiting komen. Innovatie moet dus dicht tegen 
de gebruiker (de markt) en gericht op de gebruiker plaatsvinden. Het is 
markt (behoefte) en probleem gedreven. 
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Niet alle veranderingen en verbeteringen zijn innovaties. Een innovatie heeft 
toch wel iets extra’s een extra dimensie en een groter effect of het geheel. 
Daarom komen niet alle problemen in aanmerking voor innovatie en voldoen 
niet alle oplossingen aan dit criterium. Innovatie is daarom beperkt tot een 
aantal problemen en mogelijke oplossingen. Het bijbehorende draagvlak voor 
innovatie is daarbij ook een extra beperkende factor: innovatie kost extra 
energie en doorzettingsvermogen.  

Figuur 14: voor innovatie lijken de mogelijkheden van een match tussen problemen en 
oplossingen verder beperkt. Niet alle problemen hebben een innovatieve oplossingen nodig. 
Het domein waarbinnen innovatie kan plaatsvinden is verder beperkt (vrij naar Poels [2004]). 

Schematisch kan dat worden 
voorgesteld als een verdere beperking 
van de mogelijkheden op basis van het 
model van Poels. 

Een verder onderscheid met betrekking 
tot innovatie kan worden gemaakt 
tussen innovatie als doel en als middel. 
Zo heeft het kabinet als doel een 

innovatieve samenleving te creëren door te sturen op randvoorwaarden zoals, 
kennis (opleidingen, onderzoek), subsidies (geld) en impulsen in de (kennis) 
economie. Het kabinet stuurt op randvoorwaarden met een innovatieve, 
ondernemende samenleving als doel.  

Innovatie als middel wordt ingezet om een moeilijk of complex probleem op 
te lossen: het probleem is daarbij leidend. Een innovatie die niet bijdraagt aan 
de oplossing van een probleem zelf is daarbij niet bruikbaar en dus geen 
innovatie als middel om dat probleem op te lossen (maar misschien wel een 
oplossing van een ander probleem, wie weet). 

6.3.6.3.6.3.6.3. Innovatie en kennis paradoxInnovatie en kennis paradoxInnovatie en kennis paradoxInnovatie en kennis paradox    

Binnen de toegepaste literatuur over innovatie en het toepassen van kennis 
en innovaties wordt veelvuldig gesproken over de kennisparadox, of de 
innovatie paradox. In de quickscan kennisaanbod en –leemten van ARK 
[Veraart 2006] en het rapport van de commissie Wijffels [Wijffels 2004]. 
Hiermee wordt bedoelt dat hoewel er voldoende kennis aanwezig is ‘de in het 
publieke domein gegenereerde kennis niet of nauwelijks doorstroomt naar 
dat deel van de samenleving (overheid, private sector) waar kennis 
rendement moet opleveren’ [Veraart §3.2.2). Er wordt vervolgens aangegeven 
‘dat de bestaande organisatie en werkwijze waarmee de kennisketen aan de 
beleidsketen verbonden is, onvoldoende toereikend is voor de toekomst’. In 
de verschillende studies waar naar wordt verwezen wordt vervolgens 
gewezen op het belang van vraagsturing. 
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6.4.6.4.6.4.6.4. PerspectiefPerspectiefPerspectiefPerspectief    

De begrippen innovatie en draagvlak, kunnen vanuit verschillend perspectief 
worden bekeken, vanuit de vraag en vanuit het aanbod, ofwel: 

• Van binnen naar buiten: het waterschapsperspectief, vraag en probleem 
gestuurd; en 

• Van buiten naar binnen: het ondernemers perspectief, aanbod en techniek 
gestuurd. 

Vanuit deze twee perspectieven kan vervolgens betekenis worden gegeven 
aan de begrippen innovatie en draagvlak.  

Allereerst zal vanuit de probleemhouder, de overheid en daarbinnen primair 
de waterschappen naar de begrippen worden gekeken en vervolgens vanuit 
de aanbieders van oplossingen, de markt van aanbieders en daarbinnen 
specifiek het consortium FC2015. 

Het waterschapsperspectiefHet waterschapsperspectiefHet waterschapsperspectiefHet waterschapsperspectief 
Het waterschapsperspectief kan worden gekarakteriseerd door kijken van 
binnen naar buiten. De waterschapsorganisaties kijken vanuit de eigen 
bestuursverantwoordelijkheid en doelstelling naar het vormgeven van de 
taken en uitdagingen. Wat men moet doen is daarbij geen eigen keuze. 

Draagvlak kan vanuit het waterschapsperspectief worden gezien als doel in 
de vorm van  steun en vertrouwen voor het proces van uniformering en 
professionalisering met behoud van de eigen identiteit. Het middel is 
samenwerking rondom het proces van uniformering, professionalisering, 
standaardisatie en centralisatie voor de gelijkwaardige doelen en processen. 
Hiermee krijgt draagvlak een zeer specifieke betekenis: het draagvlak is niet 
zozeer gericht op de inhoud (wat en hoe) maar meer op de randvoorwaarden: 
past het in het proces van uniformering. 

Binnen het organisatiemodel van de waterschappen kan draagvlak worden 
opgedeeld in vier delen, samen vormt dit het draagvlak voor vernieuwingen 
en innovaties. Dit model is afgeleid van het ICT alignment model [Pro-
education 2003] en bestaat uit een strategisch deel en een operationeel deel. 

Binnen het strategische deel spelen aspecten zoals samenwerking, 
samenhang en gezamenlijke ontwikkeling en bekostiging een rol. Bij de 
uitvoering is het belangrijk dat de oplossingen werken, passen in de uniforme 
werkprocessen en dus implementeerbaar zijn en centraal beheerd en 
onderhouden kunnen worden. Het gehele waterschapsorganisatiemodel 
moet ervoor zorg dragen dat in onderlinge afstemming verandering 
plaatsvindt die waarde toevoegt aan de uitvoering van de taken. 
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Figuur 15: schematische voorstelling van de waterschapsorganisatie als geheel, bestaande 
uit vier onderdelen. Uniformering van de uitvoering en afstemming van beleid, onderzoek en 
beheer wordt steeds belangrijker. Hiermee komen de waterschappen in een betere 
onderhandelingspositie met de buitenwereld. 

De waterschaps-organisatie is 
daarom steeds minder de 
optelsom van de individuele 
waterschapsbedrijven maar 
steeds meer het resultaat van 
uniforme actie op basis van een 
hoger professioneel niveau. 
Uniformering en afstemming 
van beleid, onderzoek en 
beheer wordt steeds 
belangrijker. Hiermee komen 
de waterschappen in een 
betere onderhandelingspositie 
met de buitenwereld. 

Innovatie wordt binnen de 
waterschapswereld primair 

gezien als noodzakelijk middel om te komen tot een efficiëntere 
bedrijfsvoering en als middel voor moeilijke, complexe en integrale 
problemen. Traditioneel voeren de waterschapsorganisaties, vanuit hun 
toegepaste taakstelling binnen het waterbeheer, ook beperkt onderzoek uit. 
Hieruit komen regelmatig verbeteringen en vernieuwingen. 

Het risico van innovatie wordt daarbij bekeken vanuit het risico van de 
implementatie en het gebruik: de innovatie moet waarde toevoegen aan de 
bedrijfsprocessen en doelstellingen. MAW innovaties moeten de 
waterveiligheid aantoonbaar verbeteren in de dagelijkse praktijk. Technische 
oplossingen voor problemen in het waterveiligheidsdomein worden daarom 
gedomineerd door de randvoorwaarde dat de waterveiligheid er niet minder 
op mag worden. 

Innovaties moeten zich dus dubbel hebben bewezen en op het niveau van 
proven technologie hebben ontwikkeld. Hierbij blijft de preventie dominant. 
Innovaties op het gebied van de traditionele dijkenbouw krijgen dus veel 
aandacht. Innovaties op het gebied van preparatie, zoals bijvoorbeeld 
sensoren in dijken om de dijken in tijden van hoogwater te kunnen monitoren 
zullen ook vanuit het dagelijkse beheer, preventie gericht, meerwaarde 
moeten hebben. Het inbrengen van de sensoren in de dijken alleen al zou de 
beoogde voordelen van de innovatieve middelen teniet kunnen doen doordat 
er aan preventieve kwaliteit wordt ingeleverd voor een verhoging van een 
(mogelijke) preparatieve kwaliteit. 
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Het perspectief van FC2015Het perspectief van FC2015Het perspectief van FC2015Het perspectief van FC2015 
Het perspectief vanuit het bedrijfsleven en dus vanuit het consortium van 
bedrijven achter FC2015 op innovatie bij waterschappen kan worden 
gekarakteriseerd als: kijken van buiten naar binnen. Het bedrijfsleven kijkt 
vanuit de eigen kansen, mogelijkheden en behoefte via de eigen organisatie 
naar de mogelijkheden bij de klanten. Er is geen binding met het probleem, 
wel met de mogelijke oplossingen. Het bedrijfsleven is daarbij helemaal vrij 
te bepalen wat men wil doen. Dat is ook de kracht van het bedrijfsleven (en 
de beperking van een overheidsorganisatie): de interne organisatie, de 
doelstelling en de processen kunnen worden ingesteld op het bereiken van 
een maximaal resultaat voor de klant. 

Draagvlak is vanuit het perspectief van het bedrijfsleven te zien als 
(potentiële) markt voor producten, een (latente of toekomstige) behoefte aan 
een product, dienst of service. Maatgevend voor het draagvlak is de 
bereidheid te participeren in samenwerkingsverbanden met het bedrijf om de 
producten, diensten of services te ontwikkelen. Deze bereidheid wordt 
vormgegeven in het concept van launching customer: die potentiële klant die 
bereid is mee te werken aan de ontwikkeling van innovatieve concepten. De 
gedachte hierachter is dat als er één koper ie, er meer zullen volgen. 
Onderscheid kan worden gemaakt naar draagvlak op algemeen niveau 
(behoefte aan producten die de waterveiligheid verbeteren) of specifiek 
niveau (bijvoorbeeld: sensoren in dijken)  

Innovatie wordt door het bedrijfsleven gezien als een noodzakelijke maar 
risicovolle activiteit: stilstand is achteruitgang. In het voorstel FC2015 staat: 
‘De grote innovatiesprongen in dit voorstel zijn zeer risicovol voor de 
individuele bedrijven’ [FC2015, pvi]. Het innovatie risico verschilt hierbij 
fundamenteel van dat van de klant, de gebruiker van de innovatie. Het risico 
van het bedrijfsleven ligt in het feit dat de klant de innovatie niet gebruikt en 
de investeringen voor niets zijn geweest. Daarbij komt: hoe goed, 
vernieuwend en briljant de innovatie ook is, als er geen vraag naar is, is het 
einde oefening. Innovaties zijn afhankelijk van een groot aantal 
randvoorwaarden (de 4 p’s: product, prijs, plaats en promotie), waaronder 
dus behoefte, maar bijvoorbeeld ook van de alternatieven, zowel binnen de 
bestaande praktijk als voor de toekomst: misschien is de concurrentie toch 
net innovatiever of weet deze beter aan te sluiten bij de (werkelijke) behoefte 
van de klant. Innovatie staat voor het bedrijfsleven dus gelijk met nieuwe 
producten en diensten op de markt brengen waaraan behoefte is of kan 
komen en het zich kunnen onderscheiden van de competitie in de markt van 
aanbieders. 

6.5.6.5.6.5.6.5. ConclusiConclusiConclusiConclusieeee    

Draagvlak en innovatie hebben een verschillende betekenis voor de 
waterschappen als probleemhouder en voor het bedrijfsleven als aanbieder 
van oplossingen voor dat probleem. De aanbieder kijkt vanuit de eigen 
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bedrijfsdoelstelling naar de problemen van de klant en zoekt naar kansen. In 
principe is er geen binding met het probleem dat wordt opgelost, dat is het 
probleem van de klant. Draagvlak staat voor het bedrijfsleven daarom gelijk 
met marktpotentieel: hoe groter het draagvlak, de behoefte, hoe meer kans 
op verkoop van de producten. Innovatie is daarbij een van de doelen van het 
bedrijfsleven: met nieuwe oplossingen en toepassingen komen.  

De probleemhouder, in dit onderzoek de waterschappen, ziet innovatie als 
middel om de eigen problemen of knelpunten op te lossen. Het probleem is 
daarbij leidend. Draagvlak is nodig om consensus te bereiken over de keuzes 
die nodig zijn in het proces gezamenlijk de problemen op te lossen. 
Draagvlak is een doel op zich. Samenwerking is een belangrijke 
randvoorwaarde binnen het proces van uniformering en professionalisering 
waarin innovatie plaatsvindt. 

Tabel 1: overzicht kernbegrippen en perspectief daarop 

           \ PerspectiefPerspectiefPerspectiefPerspectief 
KenmerkKenmerkKenmerkKenmerk\  

AanbiederAanbiederAanbiederAanbieder / FC2015 
buiten naar binnen 

ProbleemhouderProbleemhouderProbleemhouderProbleemhouder / WS 
binnen naar buiten 

DraaDraaDraaDraagvlakgvlakgvlakgvlak    MiddelMiddelMiddelMiddel DoelDoelDoelDoel 

InnovatieInnovatieInnovatieInnovatie    DoelDoelDoelDoel MiddelMiddelMiddelMiddel 

 

Voor uitvoering van het programma FC2015 zal rekening moeten worden 
gehouden met de verschillende betekenis die aan draagvlak en innovatie 
wordt gegeven door de waterschappen. Hoe beter het innovatieproces gericht 
is op de problemen van de waterschappen en hoe beter het innovatieproces 
aansluit aan de behoefte aan draagvlak binnen de waterschapsorganisatie 
hoe groter de kans op succesvolle producten. 
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7.7.7.7. ConclusieConclusieConclusieConclusie    

Het programma FC2015 is een ambitieus en breed opgezet 
innovatieprogramma. Het bevindt zich echter nog in de conceptuele fase. Het 
programma is een verzameling ideeën vanuit het bedrijfsleven gericht op 
innovatie als doel op zich. Het programma sluit daarmee aan bij de 
kabinetdoelstelling om innovatie te stimuleren gericht op één van de 
speerpunten, het thema water. 

De waterschappen zien innovatie primair als middel voor de vele uitdagingen 
waarvoor ze gesteld staan. Er vinden een groot aantal ontwikkelingen plaats 
onder de toenemende druk van klimaatverandering. De samenhang van de 
problematiek is groot. Zo is het risico op hoogwater de keerzijde van het 
risico op extreme droogte. De waterschappen realiseren het belang van 
veranderingen en zijn positief gericht op het verbeteren, vernieuwen en 
innoveren van het waterbeheer. De belangrijkste onderzoeksthema’s zijn 
voldoende afgedekt en de waterschappen worden steeds beter instaat binnen 
de dynamiek vanuit de buitenwereld de regie te houden en eisen te stellen 
aan de ontwikkeling van beleidsprogramma’s en innovatieprogramma’s. 

Wat is het draagvlak bij de waterschappen voor innovatieve oplossingen uit Wat is het draagvlak bij de waterschappen voor innovatieve oplossingen uit Wat is het draagvlak bij de waterschappen voor innovatieve oplossingen uit Wat is het draagvlak bij de waterschappen voor innovatieve oplossingen uit 
het programma Flood Control 2015?het programma Flood Control 2015?het programma Flood Control 2015?het programma Flood Control 2015? 
Draagvlak en innovatie hebben een verschillende betekenis voor de 
waterschappen als probleemhouder en voor het bedrijfsleven als aanbieder 
van oplossingen voor dat probleem. Voor de waterschappen is draagvlak een 
doel in het proces van verdergaande uniformering en professionalisering en 
wordt innovatie gezien als een middel om problemen op te lossen. De 
problemen zijn leidend. Het bedrijfsleven ziet innovatie als doel om met 
nieuwe producten te komen en draagvlak is hierbij een middel om voet aan 
de grond te krijgen in de markt. 

Draagvlak voor innovatie kan worden onderscheiden in algemeen draagvlak, 
de houding ten opzichte van innovatie en specifiek draagvlak, leidend tot 
actie. Een voorbeeld van actie is het op een of andere manier formeel 
participeren in onderzoeksprogramma’s. In het FC2015 voorstel wordt dit de 
launching customer genoemd.  

Op basis van verschillende bronnen en een peiling onder 
waterkeringenbeheerders kan worden geconcludeerd dat er voldoende 
algemeen draagvlak is voor innovatie in het algemeen (innovatie als doel) en 
innovatie voor het oplossen van de problemen van de 
waterkeringenbeheerder (innovatie als middel). Er is een positieve 
grondhouding voor verandering en innovatie. 
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Ook lijkt er voldoende specifiek draagvlak te bestaan voor innovatie in het 
algemeen. Dit kan worden afgeleid door de bereidheid te participeren in 
kennisdagen en diverse bijeenkomsten en bijvoorbeeld uit de response op de 
enquête. De verwachting is dat als de FC2015 organisatie activiteiten gaat 
organiseren gericht op innovatie in het algemeen er voldoende response zal 
zijn. De doelgroep is bereid actief te participeren rondom het thema innovatie 
als doel en de mogelijkheden in het algemeen. 

Waar het werkelijk om gaat is actieve participatie met betrekking tot de 
specifieke innovatie doelen van het programma Flood Control 2015, ofwel het 
participeren als launching customer. Deze participatie is afhankelijk van een 
aantal voorwaarden. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de 
resultaten. 

Tabel2: Indicatie van het draagvlak voor innovatie bij de waterschappen. 

                  /ddddraagvlakraagvlakraagvlakraagvlak 

iiiinnovatiennovatiennovatiennovatie / 

aaaalgemeen draagvlaklgemeen draagvlaklgemeen draagvlaklgemeen draagvlak:  

houding binnen doelgroep 
sssspecifiek draagvlakpecifiek draagvlakpecifiek draagvlakpecifiek draagvlak:  

gedrag binnen doelgroep 

Innovatie als doeldoeldoeldoel    

innovatie centraal 
JA (maar vrijblijvend) 

- positieve grondhouding - 
JA: maar aftastend* 

- actiebereid - 

Innovatie als middelmiddelmiddelmiddel    

probleem centraal 
JA (maar vrijblijvend) 

- oriënterend - 
JA mits (rand) voorwaarden** 

- launching customer - 

*bijvoorbeeld: bezoek kennisdag, workshop, invullen enquête, participatie in 
klankbordgroep: de innovatie staat centraal 
** bijvoorbeeld: actieve participatie voor een specifiek programma of project als launching 
customer, concreet vertrouwen door bv samenwerkingscontract, specifieke steun in de vorm 
van financiële bijdrage, middelen, kennis, personeel. Het probleem staat centraal. 

Welke factoren beïnvloeden Welke factoren beïnvloeden Welke factoren beïnvloeden Welke factoren beïnvloeden het draagvlak?het draagvlak?het draagvlak?het draagvlak?    
De individuele waterschapsorganisaties gaan steeds meer samenwerken als 
één grote waterschapsorganisatie. De recentelijk opgerichte Stichting Het 
Waterschapshuis voorziet in de groeiende behoefte aan centraal beheer en 
aanbesteding van ICT diensten. Hiermee ontstaat een duidelijk uitgelijnde 
structuur waarin gezamenlijk gestreefd wordt naar uniformering en 
professionalisering van de uitvoerende werkzaamheden over vier vlakken: 
beleid, onderzoek, beheer en uitvoering. 

Draagvlak voor verandering, waaronder innovatie zal binnen de structuur als 
geheel moeten worden gevonden. Zo zal het programma FC2015 gesteund 
moeten worden vanuit de uitvoering en aan moeten sluiten bij de 
beleidsuitgangspunten en strategische speerpunten om onderdeel te worden 
van het gezamenlijke onderzoeksprogramma. Vraagarticulatie wordt dit 
proces genoemd. Voor een stevig draagvlak is ook de steun nodig vanuit 
centraal beheer en aanbesteding. Programma en projectvoorstellen dienen 
dus ook rekening te houden met de randvoorwaarden vanuit beheer, zoals 
standaardisatie, architectuur, implementatie en integratie in de bestaande 
systemen. 
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Voor het creëren van specifiek draagvlak, voor het programma FC2015 als 
geheel en voor elk programmaonderdeel of project afzonderlijk kunnen drie 
kritische succesfactoren worden onderscheiden: 

1. de mate van competitie rondom een thema of uitdaging; 

2. de mate waarmee de oplossingsrichting aansluit bij de behoefte; 

3. de mate waarmee rekening wordt gehouden met centraal beheer en de 
bijbehorende randvoorwaarden. 

Voor het verkennen van de factoren die het draagvlak beïnvloeden voor het 
programma als geheel of een specifiek project of onderdeel daarbinnen 
kunnen de volgende stappen worden doorlopen: 

STAP 1STAP 1STAP 1STAP 1: Verken de competitieVerken de competitieVerken de competitieVerken de competitie 
Vanuit een concreet beschreven programma of project idee de lopende, 
geplande of recent uitgevoerde activiteiten beschrijven: is het programma of 
projectonderwerp beschikbaar: ja / nee 

bij JA: innovatieonderwerp claimen en naar stap 2 
bij NEE: her-evalueren project/programma, downsizen ambitie en 
aanscherpen van de doelstelling (blinde vlekken zoeken) en/of aansluiting 
zoeken bij lopende activiteiten; 

STAP 2: STAP 2: STAP 2: STAP 2: Formaliseer de Formaliseer de Formaliseer de Formaliseer de behoefte ofwel vraagarticulatiebehoefte ofwel vraagarticulatiebehoefte ofwel vraagarticulatiebehoefte ofwel vraagarticulatie 
wordt het innovatieonderwerp (behoefte) door meerdere waterschappen 
gedragen: ja / nee 
bij JA: formaliseren (vraagarticulatie) en naar stap 3 
bij NEE: vraag articulatie onderzoeken/ontwikkelen bij meerdere partijen 

STAP 3: STAP 3: STAP 3: STAP 3: randvoorwaarden centraal beheer en onderhoudrandvoorwaarden centraal beheer en onderhoudrandvoorwaarden centraal beheer en onderhoudrandvoorwaarden centraal beheer en onderhoud 
zijn de randvoorwaarden voor implementatie, centraal beheer en onderhoud 
geregeld: ja / nee 
bij JA: beschrijven en project ontwikkelen 
bij NEE: specifieke aandacht voor randvoorwaarden met betrekking tot 
implementatie, beheer en onderhoud/nazorg inbouwen in projectvoorstel. Dit 
kan in de vorm van een risicoanalyse, de randvoorwaarden kunnen mogelijk 
niet binnen het project worden opgelost, maar mogelijk wel met een ander 
(lopend) project. 

De procesgang waarbinnen de stappen worden uitgevoerd gaan over vier 
velden: vanuit de uitvoering, rekening houdend met de beleidsuitgangspunten 
naar een gedragen onderzoeksvoorstel dat rekening houd met de 
mogelijkheden voor centraal beheer en onderhoud (implementatie in het 
centrale, uniforme systeem). Dit proces wordt de vraagarticulatie genoemd.  

De belangrijkste bottleneck zit in de vertaling van de onderzoeksresultaten 
naar een centrale, uniforme, gestandaardiseerde oplossing. Deze stap is een 
consolidatie van de verschillende mogelijkheden naar een keuze voor de 
gezamenlijke oplossing. Consolidatie wordt bepaald door randvoorwaarden 
zoals standaardisatie, architectuur, implementatie, integratie met bestaande 
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systemen en werkwijzen en beheer en onderhoud en mogelijke 
doorontwikkeling. 

Schematisch ziet dit er uit zoals weergegeven in figuur 16. De figuur is 
gebaseerd op het ICT alignment model. 

Figuur 16: schematische weergave van de procesgang voor het ontwikkelen van draagvlak bij 
de waterschappen. 

 

Innovaties versnellenInnovaties versnellenInnovaties versnellenInnovaties versnellen 
In het model lijkt ook een antwoord naar voren te komen op de 
achterliggende vraag, waarom het zo lang duurt voordat innovaties 
doorbreken binnen het overheidsdomein. De flessenhals van de vele 
onderzoeksresultaten en innovatiemogelijkheden naar één gekozen 
standaard speelt hierbij een rol. Dit is een belangrijke keuze omdat de 
gekozen oplossing voor langere tijd gebruikt gaat worden. De mate waarin 
onderzoeksresultaten kunnen worden vertaald naar een ‘winnende’ 
oplossing is een van de factoren die het innovatieproces kunnen versnellen. 
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8.8.8.8. AanbevelingenAanbevelingenAanbevelingenAanbevelingen    

Het voorstel van FC2015 is een ambitieus, veelomvattend innovatie 
programma waarbij de waterkeringenbeheerders nog niet betrokken zijn. 
Binnen een overvol speelveld eisen de waterschapsorganisaties echter 
steeds meer regie en betrokkenheid. Doel is te komen tot uniforme 
oplossingen die centraal beheerd en onderhouden kunnen worden en die 
waarde toevoegen aan hun kernprocessen. De belangrijkste aanbevelingen 
voor het vergroten van het draagvlak voor het programma FC2015 bij de 
waterschappen zijn daarom: 

1. Prioriteer het programma op basis van interactie met de eindgebruikers. 
Op de eerste plaats komen projecten waaraan direct behoefte is en die 
snel uit te voeren zijn, een grote impact kunnen hebben en beeldvormend 
zijn. Dit creëert vertrouwen en een basis om verder te gaan; 

2. Sluit aan bij het proces van uniformering en professionalisering van de 
waterschappen. Eén waterschap is niet dé waterschapsorganisatie in 
termen van draagvlak. Het is belangrijk dat de waterschappen die binding 
hebben met hetzelfde probleem zoveel mogelijk betrokken worden bij het 
programma en dat de afstemming met de beleidsuitgangspunten en de 
mogelijkheden voor centraal beheer en onderhoud goed worden bewaakt; 

3. Betrek voor het ontwikkelen van draagvlak dus alle vier de velden binnen 
de waterschapsorganisatie: uitvoering, beleid, onderzoek en beheer. De 
verschillende velden vereisen een verschillende benadering omdat 
bijvoorbeeld andere aspecten belangrijk zijn. Stem de communicatie met 
de verschillende velden daarop af. 

4. Het belangrijkste instrument waar het consortium direct invloed op heeft 
is de interne organisatie die moet zorgen voor de interne continuïteit. 
Deze organisatie moet snel worden opgezet maar ook de tijd krijgen om 
zich te ontwikkelen. Stem de ambities in de eerste periode daarop af. Als 
trekker van het programma en beeldvormend naar buiten lijkt Deltares de 
meest geschikte instelling. 

5. Sluit met het programma zoveel mogelijk aan bij lopende programma’s, 
bijvoorbeeld door daar de blinde vlekken op te lossen. Voorkom door een 
constante oriëntatie op het speelveld dat er concurrentie en overlap in 
activiteiten ontstaat. 

6. Zoek voor de gehele duur van het programma een rode draad. Aan 
serious gaming, training en opleiding en simulatieoefeningen is behoefte. 
Door deze onderdelen steeds meer in de werkelijke situatie in te passen, 
aansluitend op de centrale systemen en informatiebasis, wordt een brug 
gevormd tussen de beheersituatie en de calamiteitensituatie. De 
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aandachtspunten die uit training en gaming binnen de eigen situatie naar 
voren komen, vormen een sterke basis voor de opbouw van een 
verbeteringsprogramma.  
 
Zo zou een serious gaming applicatie zou kunnen gaan dienen als rode 
draad in het programma, waarin alle aspecten van het programma 
kunnen worden geïntegreerd, gedemonstreerd en geoefend. De 
scheidslijn tussen gaming en realiteit wordt uiteindelijk steeds kleiner 
wordt. 

7. Last but not least: zorg ervoor dat het programma gaat draaien rondom 
een specifieke focus. Een intern faciliterend programma bureau kan 
vervolgens de continuïteit, samenhang en afstemming met de 
doelgroepen gaan zorgen en de projecten faciliteren. Met een gelijkmatige 
gang in de uitvoering van het programma ontstaat routine en ruimte voor 
aandacht op details. Ontwikkel het draagvlak, de steun en het vertrouwen 
bij de waterschappen met een bijpassend tempo in ‘vierkwartsmaat’. 

 

 



Literartuurverwijzingen          MMI Thesis S.J. Flos: Draagvlak bij Waterschappen voor Flood Control 2015 

Pro-Education Afstudeerthesis MMI – ICT Bedrijfskunde              Pagina 53 van 58 

LiteratuurverwijzingenLiteratuurverwijzingenLiteratuurverwijzingenLiteratuurverwijzingen    
AAAAerts erts erts erts J. e.a, ‘Routeplanner: Waterveiligheid en Klimaatbestendigheid in breder perspectief’, 

Deelrappoort uit de routeplanner , BISK programma klimaat voor Ruimte 
Adaptatieprogramma Ruimte en Klimaat (ARK), november 2007  

BalkenendeBalkenendeBalkenendeBalkenende, J.P. e.a. Samen werken, samen leven beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 
2007 – 2011, Ministerie van Algemene Zaken, 2007 (www.regering.nl) 

BWNBWNBWNBWN consortium, Building With Nature, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2 januari 2008  

DeltaresDeltaresDeltaresDeltares, Gebundelde innovatie, November 2007 

DruckerDruckerDruckerDrucker, P.F. Innovation and Entrepreneurship, Elsevier The Classic Drucker Collection,2007 

EZEZEZEZ, innovatieanalyse water van de interdepartementale werkgroep waterinnovatie, ministerie van 
Economische zaken, 15 november 2007 

FC2015FC2015FC2015FC2015, Flood Controle 2015 consortium, Voorstel Flood Control 2015, Nederland als het 
innovatief voorbeeld van risicobeheersing van hoogwater, Deltares, Delft 2 januari 2008 

FlosFlosFlosFlos, S.J. argumenten en aandachtspunten voor een informatieplan voor implementatie van 
producten uit een laseraltimetrieproject, Pro-Education 2006 

FlosFlosFlosFlos, S.J. Duizend-en-één voor allen, allen voor één; informatie en organisatie binnen een 
waterschap, Pro-Education 2004. 

FlosFlosFlosFlos, S.J., Een strategie voor de sector waterbeheer met realistische afstemming van INTWIS, 
Pro-Education 2003 I 

FlosFlosFlosFlos, S.J., Probleeminventarisatie en betekenisgeving voor het verbeteren van integraal 
gegevensbeheer bij de sector waterbeheer, Pro-Education 2003 II 

FlosFlosFlosFlos, S.J., Waterschappen en Kennismanagement: lijm op waterbasis, Pro-Education 2007  

Het waterschapHet waterschapHet waterschapHet waterschap, Watervisie staatssecretaris ontlokt weinig enthousiasme, het Waterschap 
nummer 11, november 2007 

HoevenHoevenHoevenHoeven, van der, M. e.a. Nederland Ondernemend Innovatieland, Ministerie van Economische 
Zaken, 2007 (www.ez.nl) 

HuizingaHuizingaHuizingaHuizinga, T. e.a. De Watervisie ‘Nederland veroveren op de toekomst’, Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, 2007 (www.verkeerenwaterstaat.nl) 

IPCCIPCCIPCCIPCC, Climate change 2007, Intergovernmental Panel on Climate Change 2007  

NRCNRCNRCNRC, Dijkverzwaarders slaan terug, NRC, 26 maart 2008 

NWPNWPNWPNWP Netherlands WaterPartnership, Innovatie-agenda deltatechnologie, Netwerk 
Deltatechnologie  NWP oktober 2007 (www.nwp.nl) 

PCCCPCCCPCCCPCCC, De staat van het Klimaat, Platform On Communication on Climate Change 2006 
(www.klimaatportaal.nl) 

PoelsPoelsPoelsPoels, R, ‘Business en ict alignment: afrekenen met de mopperrelatie’, Twynstra/Gudde Tiem-2, 
mei-juni 2004 

PostmaPostmaPostmaPostma, Het uur van de waarheid, advies van de commissie Postma/Wallage naar de financiering 
van de e-overheid, 20 december 2007 

ProProProPro----educationeducationeducationeducation, cursus handleiding beleid en strategie, Amsterdam 2003 



Literartuurverwijzingen          MMI Thesis S.J. Flos: Draagvlak bij Waterschappen voor Flood Control 2015 

Pro-Education Afstudeerthesis MMI – ICT Bedrijfskunde              Pagina 54 van 58 

LiteratuurverwijzingenLiteratuurverwijzingenLiteratuurverwijzingenLiteratuurverwijzingen    
RoadmapRoadmapRoadmapRoadmap Plan van Aanpak roadmap FC2015, intern project document consortium FC2015, april 

2008 

STOWASTOWASTOWASTOWA Samenwerking werpt vruchten af bij verbeteren dijkinspecties, STOWA nieuwsbrief 39, 
april 2008 

STOWASTOWASTOWASTOWA, ‘Gevolgen klimaatveranderingen: onderzoeksvragen waterbeheerders’, STOWA rapport 
nummer W08 2007 

UVWUVWUVWUVW, actieplan klimaat binnen de unie, Den Haag 2007 

VerVerVerVeraartaartaartaart    J.A. e.a Quickscan kennisaanbod en –leemten in klimaatbestendigheid, Deelrappoort uit 
de routeplanner , BISK programma klimaat voor Ruimte Adaptatieprogramma Ruimte en 
Klimaat (ARK), december 2006 

WijffelsWijffelsWijffelsWijffels, H e.a. De kracht van directe verbindingen, Ad hoc commissie “Brugfunctie TNO en GTI’s‘ 
commissie onder leiding van H. Wijffels, Ministerie OC&W, Den Haag, mei 2004 

    

    

    

    

    



Literartuurverwijzingen          MMI Thesis S.J. Flos: Draagvlak bij Waterschappen voor Flood Control 2015 

Pro-Education Afstudeerthesis MMI – ICT Bedrijfskunde              Pagina 55 van 58 

    

InternetbronnenInternetbronnenInternetbronnenInternetbronnen    
ahn.nl: http://www.ahn.nl/organisatie/toekomst.php 

alertsolutions.nl: www.alertsolutions.nl/product.php 

arcadis.nl: http://www.arcadis.nl/Pers/archive/Documents/PRWATERNLFIN.doc  

fliwas.eu: http://www.fliwas.eu/about_fliwas.asp?lang=1 

hansjebrinker.net: www.hansjebrinker.net/ 

ibm.nl: http://www.ibm.com/news/nl/nl/2008/02/nl_nl_news_20080201.html  

inspectiewaterkeringen.nl: http://www.inspectiewaterkeringen.nl/content.asp? 
management=true&page=106 

itc/rws : http://www.innovatietestcentrum.nl/ 

kabinet.nl: http://www.regering.nl/Actueel/Persberichten_ministerraad/2008/Februari/01/ 

            Extra_geld_voor_bescherming_tegen_water 

nrc.nl:  www.nrc.nl/binnenland/article987639.ece/ Dijkverzwaarders_slaan_terug 

sbir.nl: http://www.senternovem.nl/sbir/nieuws/winnaars_sbir_digidijk_bekend.asp 

stowa.nl: www.stowa.nl � organisatie � doelstelling 

verkeerenwaterstaat.nl: www.verkeerenwaterstaat.nl/Images/Programmaboek 
%20Buiding%20with%20Nature%20v90_tcm195-212845.pdf  

waterschapshuis.nl: http://www.hetwaterschapshuis.nl/het_waterschapshuis/publicaties 

winn.nl: http://www.waterinnovatiebron.nl/cgi-bin/toonlijst.pl? 
config=menus&var=timestamp&val=1067260283&layout=menulinks&confignr=1 

 

 

 



Literartuurverwijzingen          MMI Thesis S.J. Flos: Draagvlak bij Waterschappen voor Flood Control 2015 

Pro-Education Afstudeerthesis MMI – ICT Bedrijfskunde              Pagina 56 van 58 

    

Overige geraadpleegde LiteratuOverige geraadpleegde LiteratuOverige geraadpleegde LiteratuOverige geraadpleegde Literatuurururur    
AndersenAndersenAndersenAndersen, E. K. Grude, T. Haug en J. Rodney Turner, Doeltreffend Projectmanagement, PWC 2000 

BaardaBaardaBaardaBaarda, B.D. Basisboek Methoden en Technieken, Wolters-Noordhoff Groningen, 2006 

BeijenBeijenBeijenBeijen, M, E. Broos en E. Lucas, Business-Informatieplanning, Kluwer 2003 

DDDDavenportavenportavenportavenport, Thomas H, Working Knowledge, Harvard Business School Press 1998 

DruckerDruckerDruckerDrucker P. ‘Management Visies: het bedrijfsleven in 2020 en wat u daarvan nú moet weten’ 
Uitgeverij Business Contact Amsterdam 2004 

DruckerDruckerDruckerDrucker P. ‘Management: Uitdagingen in de 21ste eeuw’ Uitgeverij Business Contact Amsterdam 
2000 

DruckerDruckerDruckerDrucker P. ‘Met het oog op de toekomst: economie, mensen op het werk, management en 
organisatie’ Scriptum Management Schiedam 1993 

DruckerDruckerDruckerDrucker. P ‘De werkbare Maatschappij: essays over samenleving, politiek en management’ 
Uitgeverij Business Contact Amsterdam 2004 

HansenHansenHansenHansen,M.T. N. Nohria en T. Tierney, Wat is jouw strategie voor het managen van Kennis? in 
Harvard Business Review over Lerende Organisaties, Thema 2002 

KaplanKaplanKaplanKaplan, R.S., D.P. Norton, Op kop met de balanced Scorecard, Business Contact 2006 

KerklaanKerklaanKerklaanKerklaan, L.A.F.M. De cockpit van de organisatie, kluwer 2005 

MintzbergMintzbergMintzbergMintzberg, H., L. van der Heyden, Organigraphs, in Harvard Business Review over Lerende 
Organisaties, Thema 2002 

NonakaNonakaNonakaNonaka, I en H. Takeuchi, De kenniscreërende onderneming, Scriptum1997 

ReijndersReijndersReijndersReijnders L. e.a. ‘Toekomst in het Groot’, Amsterdam University Press 2007 

SenterNovemSenterNovemSenterNovemSenterNovem, Leven met water: 49 waterprojecten in Nederland binnen LIFE-milieu (1992-2006), 
ministerie van VROM, Augustus 2006 

VerschurenVerschurenVerschurenVerschuren, P. Het ontwerpen van een onderzoek, LEMMA Utrecht 2000 

WeggemanWeggemanWeggemanWeggeman, M, Kennismanagement: de praktijk, Scriptum 2000 

WengerWengerWengerWenger, E.C., W.M. Snyder, Communities of Practice, in Harvard Business Review over Lerende 
Organisaties, Thema 2002 

WiersemaWiersemaWiersemaWiersema, F., Customer intimacy, harperCollinsBusiness, 1998 

 

 



Literartuurverwijzingen          MMI Thesis S.J. Flos: Draagvlak bij Waterschappen voor Flood Control 2015 

Pro-Education Afstudeerthesis MMI – ICT Bedrijfskunde              Pagina 57 van 58 

 

OverzichtOverzichtOverzichtOverzicht:::: gesprekken en bijeenkomsten gesprekken en bijeenkomsten gesprekken en bijeenkomsten gesprekken en bijeenkomsten    
December 2007 December 2007 December 2007 December 2007 –––– mei 2008 mei 2008 mei 2008 mei 2008: Deltares - diverse gesprekken met opdrachtgever Jos Maccabiani 

21 januari 200821 januari 200821 januari 200821 januari 2008: IBM - oriënterend gesprek met Nicoline Braat en Erik Rongen, IBM Amsterdam 

7 maart 20087 maart 20087 maart 20087 maart 2008: Kennisdag Waterkeringen ‘t-Spant Bussum 

3 april 20083 april 20083 april 20083 april 2008: Roadmap FC2015 - Kickoff bijeenkomst in kader FC2015, IBM, Amsterdam 

10 april 200810 april 200810 april 200810 april 2008: Fliwas – oefendag in het kader van de hoogwateroefening Roar, locatie Waterschap 

Rijn en IJssel, Doetinchem 

11 april 200811 april 200811 april 200811 april 2008: STOWA - informatief gesprek met Ludolph Wentholt, STOWA, Utrecht 

15 april 200815 april 200815 april 200815 april 2008: Fugro – informatief gesprek Job Nijman, Fugro, Leidschendam 

24 april 200824 april 200824 april 200824 april 2008: IBM - telefonisch interview met Herman Huizinga 

8 mei 20088 mei 20088 mei 20088 mei 2008: ICT Delta - presentatie FC2015 op ICT Delta congres door Fugro, Martin vd Meer, 

jaarbeurs, Utrecht 

15 mei 200815 mei 200815 mei 200815 mei 2008: NOAH conferentie - bestuurlijke dag, De Rode Hoed, Amsterdam 

 

 

 

 

 

 



Bijlagen          MMI Thesis S.J. Flos: Draagvlak bij Waterschappen voor Flood Control 2015 

Pro-Education Afstudeerthesis MMI – ICT Bedrijfskunde              Pagina 58 van 58 

BijlageBijlageBijlageBijlagennnn    
 

Bijlage 1: Plan van Aanpak Onderzoek 

Bijlage 2: Tabel B2a en B2b 

Bijlage 3: Powerpointsheets presentatie FC2015 op KD2008 

Bijlage 4a: Vragen enquête FC2015 

Bijlage 4b: Verslag en uitwerking van de antwoorden enquête FC2015 

 



Bijlage 1Bijlage 1Bijlage 1Bijlage 1        

    

Plan van Aanpak OnderzoekPlan van Aanpak OnderzoekPlan van Aanpak OnderzoekPlan van Aanpak Onderzoek    



 

 

 

 

Draagvlak voor 

fffflood control 2015lood control 2015lood control 2015lood control 2015 

 

onderzoek naar het draagvlak bij waterschappen voor de 

oplossingen uit het programma Flood Control 2015 

 

PLAN VAN AANPAKPLAN VAN AANPAKPLAN VAN AANPAKPLAN VAN AANPAK    

 

Afstudeer Thesis 

Master in Management & ICT (MMI) 

specialisatie ICT bedrijfskunde 

 

In opdracht van  

Deltares / GeoDelft 

 

door 

Ing. Stefan J. Flos M.Sc. 
onafhankelijk adviseur watermanagement 

SJF projects & support 

20 februari 2008 

 

PvA Afstudeer thesis voor het behalen van de kwalificatie  

Master in Management & ICT (MMI), specialisatie ICT Bedrijfskunde  

Pro-Education / Hogeschool van Amsterdam 

 



 

 

    

 
het draagvlak staat in verhouding tot de ambitie 

 

 

Naam studentNaam studentNaam studentNaam student:  Stefan J. Flos 

OpleidingOpleidingOpleidingOpleiding:   Master in Management & ICT (MMI), specialisatie ICT bedrijfskunde 

WerktitelWerktitelWerktitelWerktitel:   Draagvlak voor Flood Control 2015 

OndertilelOndertilelOndertilelOndertilel:  Onderzoek naar het draagvlak bij waterschappen voor de beoogde oplossingen uit het 

programma Flood Control 2015 

OpdrachtgeverOpdrachtgeverOpdrachtgeverOpdrachtgever: ing. H. Aantjes en ir. J. Maccabiani- Deltares 

OpOpOpOpdrachtnemerdrachtnemerdrachtnemerdrachtnemer: ing. Stefan J. Flos M.Sc. - SJF projects & support 

OOOOpdrachtpdrachtpdrachtpdracht:  10 december 2007 

LooptijdLooptijdLooptijdLooptijd:  Januari 2008 tot en met Mei 2008 

PvA versie  versie 3 definitief, dd 20 februari 2008 

 



INDEX                 Plan van Aanpak Thesis S.J. Flos: Draagvlak Flood Control 2015 

Plan van Aanpak Thesis S.J. Flos             Pagina 1 van 20 

INDEXINDEXINDEXINDEX    
 

 

INDEX 1 

SAMENVATTING 2 

1. INLEIDING 3 
1.1. PROJECTKADER 3 
1.2. OPDRACHT 5 
1.3. DEELGEBIEDEN VAN DE OPDRACHT: PERSPECTIEF EN KERNBEGRIPPEN 6 
1.4. AFBAKENING 6 
1.5. RELATIE MET DE EIGEN WERKOMGEVING 7 
1.6. MOTIVATIE VOOR DE OPDRACHT 8 
1.7. PERSOONLIJK LEERDOEL 8 

2. ONDERZOEKSDOELSTELLING EN VRAAGSTELLING 9 
2.1. PROBLEEMSTELLING 9 
2.2. HOOFDDOELSTELLING 9 
2.3. CENTRALE VRAGEN 10 
2.4. UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 11 

3. AANPAK 13 
3.1. ONDERZOEKSSTRATEGIE 13 
3.2. ONDERZOEKSMETHODOLOGIE 13 
3.3. RISICOANALYSE 13 
3.4. ONDERZOEKSFASERING 14 
3.5. LITERATUUR EN INFORMATIEBRONNEN 14 
3.6. ACCENTEN IN DE BEGELEIDING 14 

BIJLAGE 15 

LITERATUUROPGAVE 18 
    

 



Samenvatting         Plan van Aanpak Thesis S.J. Flos: Draagvlak voor Flood Control 2015 

Plan van Aanpak afstudeerthesis S.J. Flos             Pagina 2 van 20 

SameSameSameSamenvattingnvattingnvattingnvatting    
 

Een consortium van bedrijven wil op basis van eigen investeringen en een overheidssubsidie 

versneld innovatieve oplossingen ontwikkelen voor het verbeteren van het voorspellen, 

beheersen en bestrijden van risico’s bij overstromingen. Hiervoor is een programmavoorstel 

geschreven: Flood Control 2015.  

De wereldwijde markt voor Flood Control oplossingen is sterk aan het groeien. Nederland heeft 

een goede naam in de markt en wordt voor het programma als basis gebruikt. Het consortium 

wil werkende oplossingen in Nederland kunnen demonstreren. Een van de oplossingsrichtingen 

is een Flood Control Room: de controlekamer waar verschillende oplossingen samenkomen en 

de uiteindelijke besluitvormingsprocessen tijdens een (dreigende) crisis plaatsvinden.  

Het consortium vraagt zich af wat het draagvlak is bij de Nederlandse waterschappen voor het 

(versneld) ontwikkelen en implementeren van innovatieve oplossingen, zoals een Flood Control 

Room en welke factoren het draagvlak voor versnelde implementatie bepalen. 

De doelstelling van het onderzoek is: 

Aanbevelingen doen voor aanpassing van de uitvoering van het programma Flood Control 2015 door het 

verkennen van het draagvlak bij waterschappen voor de doelstelling en de producten uit FC2015 en 

factoren die het draagvlak beïnvloeden 

Aanbevelingen voor het aanpassen van de uitvoering van het programma FC2015 volgen uit een 

confrontatie van de verschillende aspecten van vraag en aanbod die een rol spelen bij innovaties 

binnen het waterveiligheidsdomein en de verschillende perspectieven (financieel, 

organisatorisch, klant, kennis) waarmee naar deze aspecten kan worden gekeken. 
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1.1.1.1. InleidingInleidingInleidingInleiding    

1.1.1.1.1.1.1.1. ProjectkaderProjectkaderProjectkaderProjectkader    

Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt, meer extreme droogte, meer extreme regenval. 

Nederland reageert: moeten de dijken hoger, sterker of slimmer, moeten de duinen breder of 

komt er een eiland voor de kust, kunnen we het op de traditionele manieren, consoliderend, 

oplossen of moet er fundamenteel iets anders met het watermanagement: innoveren? 

Het aantal rampen en bijna rampen met water neemt toe: hoog water in de jaren ’90, de 

dijkdoorbraak in Wilnis van 2003 in Nederland, de ramp met Katrina in New Orleans in 2005, de 

grote overstromingen in Europa van 2000, extreem droge en hete zomers als gevolg van een 

opwarmende aarde er recentelijk de grote overstromingen in de UK in 2007 en begin 2008. 

De overtuiging begint toe te nemen dat de tijd rijp is voor actie. Het boek en de film van Al Gore 

heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd alsmede de recente publicaties van het IPCC in 

2007. 

Nederland is een kwetsbaar land. Het ligt laag, aan de zee en in een gecultiveerde delta van de 

Rijn en de Maas. Het water probleem komt van vijf kanten: van de zee, van de rivieren, van 

extreme regenval en stijgend (brak) grondwater en door verdamping als gevolg van extreme 

droogte. Er ontstaat nu een sense of urgency bij de watermanagers, het bedrijfsleven, de 
politiek en de burgers. Er moet wat gebeuren. 

Hoewel de bedreigingen min of meer klassieke dreigingen zijn, de Nederlanders vechten al 

eeuwen tegen het water, worden de kansen vooral gezien in innovatie: nieuwe technologie en 

ICT. Innovatieve sensoren in dijken, remote sensing met satellieten, vliegtuigen, helikopters en 
UAV’s (unmanned areal vehicle), serious gaming met simulaties van overstromingen, computer 
simulaties en modellen om de sterkte van dijken te berekenen en geavanceerde communicatie 

technologie en handheld computers voor in het veld en nog veel meer. 

Er ontstaat een beeld van een centrale overstromingscontrolekamer, een soort 

vluchtleidingscentrum voor het veilig en tijdig begeleiden van dreigende overstromingen. 

ConsortiumConsortiumConsortiumConsortium 

In November 2007 heeft een consortium van bedrijven een concept programma gepresenteerd 

aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat met als doel de waterveiligheid tegen 

overstromingen van rivieren sterk te verbeteren. Het voorstel getiteld: Flood control 2015 heeft 
als ondertitel: Nederland als het innovatief voorbeeld van risicobeheersing van hoogwater. 
Centraal hierin staat een Flood Control Room. 

Trekker van het consortium is per 1 januari 2008 opgerichte instituut Deltares waarin GeoDelft, 

WL en delen van TNO en RWS opgaan. Het programma van het consortium doet voorstellen voor 

projecten op verschillende onderdelen binnen de waterveiligheidsketen bij overstromingen. De 

voorstellen hebben één factor gemeen: het zijn allen sterk innovatieve voorstellen binnen het 

domein van organisatie en ICT. Het ligt in de bedoeling dat in het jaar 2015 veel van de projecten 

zijn gerealiseerd en waarde toevoegen aan de waterveiligheid tegen overstromingen van rivieren 

in Nederland. 

Het consortium ziet het programma als een versnellingskamer voor de implementatie van 

nieuwe technologie en ICT. Maar al te vaak zien de bedrijven binnen het consortium dat de 

implementatie van hun innovatieve producten, te langzaam en op een beperkte schaalgrootte 

plaatsvinden. Door samenwerking in een consortium en door aanspraak te maken op innovatie 

subsidies wil het consortium hier verandering in brengen. 
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Nederland wordt daarbij gezien als proeftuin voor de wereld. Flood Control 2015 en de 

bijbehorende projecten en innovatieve producten worden gezien als een belangrijk export 

product. 

Er zitten twee kanten aan het voorstel: het ontwikkelen van producten voor de Nederlandse (en 

internationale) waterveiligheidsmarkt en het daadwerkelijk gebruik van die producten als 

onderdeel in het proces om de waterveiligheid daadwerkelijk te verbeteren en te beheersen. De 

klant zal de producten ook moeten kopen. Deze klant is meestal een overheidspartij. 

Het consortium is niet het enige voorbeeld van activiteit in de markt van aanbieders als gevolg 

van de dreigende klimaatverandering. Er is sprake van een levendig speelveld. Vanuit het 

bedrijfsleven en de overheid worden tal van initiatieven gelanceerd, ideeën uitgewerkt, plannen 

ontwikkeld en subsidie- en innovatie programma’s opgestart. 

Het bedrijfsleven ziet klimaatverandering als kans en is gericht op de behoefte aan (innovatieve) 

oplossingen voor de probleemhouder(s): de overheidsorganisaties. Hierbij is de 

probleemhouder, de overheid, ten alle tijde verantwoordelijk voor het waarborgen van de gehele 

veiligheidsketen. Het bedrijfsleven kan zich richten op de individuele schakels binnen die keten, 

en de verbetering of innovatie daarvan met nieuwe producten, toepassingen en services. De 

klant is verantwoordelijk voor de gehele keten en vanuit dat perspectief gezien kan een 

innovatie geheel anders worden ervaren. 

Gesteld wordt: 

klimaatverandering is een probleem voor de overheid en een uitdaging voor het bedrijfsleven. 

Kansen Kansen Kansen Kansen en sterkten, en sterkten, en sterkten, en sterkten, zwaktenzwaktenzwaktenzwakten en bedreigingen en bedreigingen en bedreigingen en bedreigingen 

Wat is het probleem waarvoor Flood Control de oplossing is? Wie is de klant die dat gaat kopen? 

De bedrijven binnen het consortium zien kansen ontstaan op het gebied van klimaatverandering 

en overstromingsrisicobeheersing en bundelen hun krachten om hier optimaal op in te kunnen 

spelen. Zij zijn niet alleen. 

Het consortium is te zien als een bedrijf met één gezamenlijke doelstelling en bijbehorende 

visie, missie en strategie. De verschillende leden zijn de divisies binnen de consortium 

organisatie. Alle activiteiten welke binnen het kader van het programma worden opgezet, elk 

plan, idee, of product zal terdege rekening moeten houden met de gezamenlijke doelstelling. 

Hoe dit effectief en duurzaam te organiseren is een van de zwakke kanten van het programma: 

het blijven per slot van rekening afzonderlijke individuele bedrijven die het consortium vormen.  

Het consortium zal worden geconfronteerd met interne organisatorische factoren, financiële 

aspecten en kennismanagementsaspecten. Het zijn voornamelijk deze interne zoekvelden die 

de mate van succes voor het consortium zullen bepalen omdat het consortium deze zelf kan 

beïnvloeden. 

De klant speelt daarnaast een belangrijke rol. Wie is die klant? Wie is de launching customer 
voor innovatieve oplossingen en verbeteringen? Is een enkele pilot bij een waterschap of bij RWS 

representatief voor een oplossing op Nederlandse schaal? Wat is de behoefte, is die specifiek 

voor een klant of generiek toepasbaar op Nederlandse of zelfs Europese schaal? Waar zit 

ruimte voor innovatie en verbetering? 

Er zijn meer bedrijven die kansen zien in de klimaatmarkt. De schaarse ruimte wordt bevochten 

door andere initiatieven, ideeën, projecten en programma’s. Het speelveld (de markt) dient goed 

in de gaten te worden gehouden en kan snel veranderen. 

De overheid heeft voor het consortium meervoudige rollen. Zo is de overheid zowel subsidiënt, 

sparring partner en een launching customer in proefprojecten. Deze rollen worden niet alleen 
voor het consortium ingevuld. Daarnaast is de overheid ook ‘gewoon’ klant en probleemhouder 
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van een groot aantal aandachtsvelden. Ook regulier werk wordt aanbesteed met betrekking tot 

Flood Control. 

Ontwikkelingen bij de overheid, acties van het bedrijfsleven, zoals deze consortium vorming, 

maar ook een overstroming in binnen of buitenland kan grote invloed uitoefenen op de 

verhoudingen binnen het speelveld. Daarbij blijkt maar al te vaak dat het ontwikkelen en 

implementeren van innovatieve ICT oplossingen risicovol is en speciale aandacht vraagt, zeker 

binnen de (rijks)overheid. 

1.2.1.2.1.2.1.2. OpdrachtOpdrachtOpdrachtOpdracht    

Het consortium springt in een ‘gat in de markt’. Het programma flood control 2015 is ambitieus, 

veelomvattend en technisch innovatief. Er moet veel gebeuren, op veel niveaus, met veel 

verschillende partijen en in een relatief kort tijdsbestek. Men gaat er vanuit dat de 

probleemhouder wil, mag en kan overgaan tot ‘innovatiesprongen’. 

Het opzetten van een consortium van bedrijven is te zien als het te waterlaten van een grote 

onderneming welke voor een behouden vaart terdege rekening dient te houden met de interne 

(on)mogelijkheden en de externe kansen en bedreigingen. 

Het consortium wil waarde toevoegen aan de processen van de overheidsorganisaties, 

verantwoordelijk voor het beheersen van overstromingsrisico’s. Vanuit deze doelstelling zal de 

strategie van het consortium gelijkgericht (alligned) moeten zijn met die van de klant zodat 

effectief producten en oplossingen kunnen worden aangedragen (delivery). De rechtvaardiging 

van het programma (visie, missie en strategie) en een beperkt aantal kritische succesfactoren 

zullen het succes van het programma gaan bepalen. 

Om de strategic alignment en de succesfactoren te onderzoeken is een eerste verkennend 

onderdeel van het voorstel als apart project benoemd onder de vraagstelling: “is het 

programma gerechtvaardigd en wat zijn de kritische succesfactoren”. 

Dit project wordt genoemd: state of art en roadmap naar 2015. ‘Dit project zal een 
gedetailleerde onderbouwing geven van de gerechtvaardigheid en succes criteria van een Flood 
Control 2015 oplossing’ [FC2015, p39].  

Het project voorziet in een inventarisatie van de huidige manier waarop flood control wordt 

uitgevoerd:  

• welke organisaties betrokken zijn,  

• hoe deze organisaties samenwerken,  

• hoe internationale samenwerking verloopt,  

• welke ICT-infrastructuur gebruikt wordt en  

• wat de knelpunten in de huidige wijze van werken zijn. 

De inventarisatie wordt nodig geacht om in de vervolgstappen te kunnen bepalen wat een 

nieuwe succesvolle en realistische werkwijze van de organisatie zou kunnen zijn, welke 

architectuur daarbij aansluit en welke ICT-infrastructuur het meest geschikt is. 

De deliverables worden gezien als:  

• businesscase voor een FC2015 oplossing,  

• gebruikersscenario’s,  

• overzicht van technologie en kennis van de state of art en  

• een roadmap naar 2015. 

Aan SJF projects & support is gevraagd een bijdrage te leveren aan dit start project middels een 

onderzoek naar het draagvlak voor oplossingen bij de waterschappen en de factoren die het 

draagvlak bepalen. Deze factoren kunnen worden gezien als kritische succes factoren die het 

succes van het programma Flood Control 2015 bepalen. Het project wordt uitgevoerd binnen het 

kader van de afstudeeropdracht voor het behalen van de master in management & ICT (MMI) 

specialisatie ICT bedrijfskunde. De opdracht staat in het verlengde van de werkstukken die zijn 

uitgevoerd in het kader van de masterclasses. De opdracht omvat alle aspecten van de 
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bedrijfskunde opleiding: bedrijfskundige en strategische aspecten, strategic alignment van ICT 

oplossingen op de business van de klant, veranderkundige aspecten, informatie en 

kennismanagement aspecten. 

Dit voorstel beschrijft het plan van aanpak voor dit project en is bedoelt ter beoordeling en 

vaststelling door de opdrachtgever (DELTARES) en de examen commissie (Pro-Education). 

1.3.1.3.1.3.1.3. Deelgebieden van de opdrachtDeelgebieden van de opdrachtDeelgebieden van de opdrachtDeelgebieden van de opdracht: perspectief: perspectief: perspectief: perspectief en kernbegrippen en kernbegrippen en kernbegrippen en kernbegrippen    

In het onderzoek spelen verschillende deelgebieden een rol.  

Een speciale plaats wordt ingenomen door ICT alignment ofwel het afstemmen van ICT 

middelen als enablers voor de bedrijfsdoelen. Het falen van ICT projecten bij de overheid staat 

volop in de belangstelling. ICT opdrachten  bij de overheid vereisen speciale aandacht. 

Dicht tegen ICT alignment aan zit innovatiemanagement. Innovaties in het waterkeringenbeheer 

leunen sterk op of Informatie Technologie, Communicatie Technologie of een combinatie van 

beiden: ICT. Hierbinnen spelen kennismanagement en verandermanagement een rol. 

Daarnaast is het bedrijfskundige deelgebied van belang, bijvoorbeeld mbt financiële en 

juridische aspecten in verband met subsidieregelingen vanuit de overheid.  

Inhoudelijk komen de deelgebieden als volgt naar voren: 

1. 1. 1. 1. wat wil wat wil wat wil wat wil en kan en kan en kan en kan het consortiumhet consortiumhet consortiumhet consortium: Het consortium kiest voor (technische) innovatie om een 

specifiek aandachtsgebied te verbeteren: De innovaties van het programma Flood Control 2015 
zorgen ervoor dat de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar is om effectievere en 
efficiëntere beslissingen tijdens (dreigend) hoogwater te kunnen nemen. Het heeft een 
uitgebreid programma voorstel opgesteld waarin aanpak, projecten en organisatie zijn 

beschreven.  

FC2015 wil waarde toevoegen aan de primaire processen van de overheid middels delivery van 

producten die zijn afgestemd op de behoefte van de overheid. Alignment van de consortium Alignment van de consortium Alignment van de consortium Alignment van de consortium 

doelstellingen met de overheid belast en delivery van de juiste producten aan de uitvoerende doelstellingen met de overheid belast en delivery van de juiste producten aan de uitvoerende doelstellingen met de overheid belast en delivery van de juiste producten aan de uitvoerende doelstellingen met de overheid belast en delivery van de juiste producten aan de uitvoerende 

onderdelen van de overheid is aan de orde.onderdelen van de overheid is aan de orde.onderdelen van de overheid is aan de orde.onderdelen van de overheid is aan de orde. 

2. 2. 2. 2. wat moet, wil en kan wat moet, wil en kan wat moet, wil en kan wat moet, wil en kan de overheidde overheidde overheidde overheid: de overheid is probleemhouder en primair gericht op wat er 

gedaan moet worden aan het probleem. Door de vele taken en rollen van de overheid is dit erg 

complex. De overheid wordt gezien als launching customer, sparring partner en subsidie 

verstrekker. Daarnaast is de overheid ook gewoon klant. Aanbesteding en subsidiering zijn aan 

stringente regelgeving onderworpen. De ruimte waarin de overheid kan bewegen is beperkt.  

Daarnaast zal de overheid de producten moten implementeren. Veranderkundige aspectenDaarnaast zal de overheid de producten moten implementeren. Veranderkundige aspectenDaarnaast zal de overheid de producten moten implementeren. Veranderkundige aspectenDaarnaast zal de overheid de producten moten implementeren. Veranderkundige aspecten, , , , 

zoals weerszoals weerszoals weerszoals weerstand, tand, tand, tand, innovatiebereidheidinnovatiebereidheidinnovatiebereidheidinnovatiebereidheid en draagvlak en draagvlak en draagvlak en draagvlak zijn hierbij aan de orde. zijn hierbij aan de orde. zijn hierbij aan de orde. zijn hierbij aan de orde.    

3333. . . . het speelveldhet speelveldhet speelveldhet speelveld: De verschillende overheidsorganisaties, vanuit verschillende rollen en 

samenwerkingsverbanden en het bedrijfsleven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen 

ontwikkelen allerlei initiatieven die bijdragen aan het verbeteren van het beheersen van 

overstromingsrisico’s. Er wordt in verschillende verbanden opgetreden. Aanbesteding en 

subsidiering zijn echter aan stringente (Europese) regels en wetten gebonden. 

In een conceptueel model zijn de verschillende perspectieven van waaruit naar oplossingen voor 

overheidsproblemen kan worden gekeken uitgewerkt. Er worden drie perspectieven 

onderscheiden: individuele overheidsorganisaties, samenwerkende overheidsorganisaties en 

marktpartijen. In de bijlage wordt het conceptuele model verder toegelicht.  

Bedrijfskundige en juridische aspecten spelen hierbij een rol.Bedrijfskundige en juridische aspecten spelen hierbij een rol.Bedrijfskundige en juridische aspecten spelen hierbij een rol.Bedrijfskundige en juridische aspecten spelen hierbij een rol.    

1.4.1.4.1.4.1.4. AfbakeningAfbakeningAfbakeningAfbakening    

Inhoudelijke afbakening: waterveiligheid 
De overall doelstelling voor het programma flood control 2015 richt zich op meerdere doelen: 
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1. verbetering van de waterveiligheid door betere risicobeheersing 

2. impulsen voor de economie en 

3. impulsen voor de Human Capital Roadmap Water. 

Van bovenstaande doelstellingen zal primair naar het verbeteren van de waterveiligheidwaterveiligheidwaterveiligheidwaterveiligheid worden 

gekeken voor de Nederlandse situatieNederlandse situatieNederlandse situatieNederlandse situatie. 

Inhoudelijke afbakening: waterschappen 
Er zijn veel overheidspartijen betrokken bij het beheersen van het overstromingsrisico. De 

overheid is daarnaast betrokken in verschillende rollen. Het consortium onderscheid drie rollen: 

subsidiënt, sparringpartner en launching customer. Daarnaast is de overheid gewoon klant en 

opdrachtgever voor reguliere opdrachten en probleemhouder van een groot aantal (integraal 

verbonden) taken. 

Het onderzoek zal zich voornamelijk richten op de waterschappenwaterschappenwaterschappenwaterschappen als de organisaties die direct 

betrokken zijn bij het beheersen van het overstromingsrisico. 

Binnen doelstelling 1. het verbeteren van de waterveiligheid door betere risicobeheersing 

worden door het consortium vier aandachtsvelden onderkend: 

A. het beter voorspellen van risico’s op de korte termijn 

B. het inbrengen van meer en transparantere kennis in de (crisis)besluitvorming 

C. Het efficiënter maken informatiesystemen 

D. het realiseren van geavanceerde trainings- en simulatiemogelijkheden. 

Van deze doelstellingen zal voornamelijk op de doelstellingen B. C. en Ddoelstellingen B. C. en Ddoelstellingen B. C. en Ddoelstellingen B. C. en D. worden gefocust, 

omdat deze doelstellingen het tot het domein van de waterschappen behoren. 

Inhoudelijke afbakening: project Flood Control Room 
Voor 2008 en 2009 zijn een groot aantal projecten voorzien. Een van deze projecten richt zich op 

de Flood Control Organisatie (FCO) en het ontwerpen van een Flood Control Room (FCR) en 

mobiele middelen voor gedistribueerde medewerkers in het veld (project 8.12). De Flood Control 

Room is het centrale orgaan waar informatie, sensor data en beslisinformatie zal worden 

verwerkt. De faciliteit kan ook worden gebruikt om te trainen.  

Omdat dit project het meest concreet is met betrekking tot het verbinden van verschillende 

Flood Control oplossingen zal het project Flood Control RoomFlood Control RoomFlood Control RoomFlood Control Room als voorbeeld project worden 

genomen. 

Afbakening van het onderzoek 
Het onderzoek heeft een oriënterend oriënterend oriënterend oriënterend –––– verkennend  verkennend  verkennend  verkennend ––––    karakterkarakterkarakterkarakter: een quick scan op voornamelijk 
bestaand materiaal aangevuld met vraaggesprekken. Op basis van literatuur onderzoek, een 

enquête onder waterschappen en een aantal gesprekken zal het onderzoek het draagvlak 

beschrijven welke voor een succesvolle uitvoering van het project Flood Control 2015 bepalend 

zijn. 

1.5.1.5.1.5.1.5. Relatie met de eigen werkomgevingRelatie met de eigen werkomgevingRelatie met de eigen werkomgevingRelatie met de eigen werkomgeving    

SJF projects & support is het adviesbureau van Stefan J. Flos. Met 20 jaar ervaring in het 

waterveiligheidsbeheer in binnen en buitenland, is het bedrijf voortgekomen uit de ambitie 

maximaal waarde te kunnen toevoegen aan veranderende overheidsorganisaties binnen het 

waterveiligheidsveld.  

Advieswerk vindt plaats op het snijvlak tussen samenwerkende en individuele 

overheidsorganisaties, organisatie en implementatie van innovaties en ICT oplossingen en 

kennismanagement. Een bedrijfskundige benadering vormt het uitgangspunt, mede gedreven 

door de kennis en vaardigheden welke zijn opgedaan en aangescherpt in en na de verschillende 

master cursussen MMI. 

SJF projects & support opereert onafhankelijk in de markt en heeft een sterke affiniteit met het 

waterschapsbedrijf en waterveiligheid: waterbeheer en waterkeringenbeheer. De project 
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portfolio bestaat ondermeer uit betrokkenheid bij het samenwerkingsprogramma Verbetering 
Inspectie Waterkeringen (VIW) van STOWA en RWS-waterdienst 
(www.inspectiewaterkeringen.nl), ondersteuning van de stuurgroep AHN (Actueel 
Hoogtebestand Nederland – www.ahn.nl, een landelijk samenwerkingsverband van 

waterschappen, RWS en provincies voor het inmeten van een landsdekkende digitale 

hoogtekaart met laseraltimetrie), betrokkenheid als adviseur bij het SBIR project RAMSIL 

(www.sbir.nl Miramap bv. www.miramap.com – de ontwikkeling van een innovatieve 

remotesensing toepassing voor het beheer van waterkeringen met multisensor simultaan 

opnamen en de inzet van onbemande helikopters). Ook worden korte advies en 

projectmanagement opdrachten uitgevoerd voor individuele waterschappen, op het gebied van 

aanbesteding, uitvoering, begeleiding en implementatie van laseraltimetrie toepassingen in het 

waterbeheer en waterkeringenbeheer. 

Veel van de voorgestelde innovatieve oplossingen in het voorstel flood control 2015 hebben een 

directe of indirecte basis in voorbereidend werk of projecten waarbij S.J. Flos betrokken is of is 

geweest. 

1.6.1.6.1.6.1.6. Motivatie voor de opdrachtMotivatie voor de opdrachtMotivatie voor de opdrachtMotivatie voor de opdracht    

Het verbeteren van de beheersing van het overstromingsrisico is de droom van velen betrokken 

bij het waterveiligheidsvraagstuk. Dat een consortium van grote bedrijven hier zijn schouders 

onder wil zetten getuigd hiervan. De waterveiligheid moet, kan en zal verbeteren. Het is dus niet 

de vraag OF maar HOE dit proces verloopt en beïnvloed kan worden. 

De rode draad in de uitwerking van de vijf masterclasses (strategie & ICT, 

verandermanagement, bedrijfskunde, informatiemanagement en kennismanagement) is hoe de 

implementatie van nieuwe technologie binnen het klassieke waterschapsbedrijf verloopt en 

beïnvloed kan worden. Het ‘klassieke waterschapsbedrijf’ heeft een uitvoerende wettelijke 

taakstelling en is gericht op waterbeheer (nat houden) en waterkeringenbeheer (droog houden). 

Deze taken worden steeds meer met elkaar verweven: integraal waterbeheer. 

Als gevolg van de inzichten zoals opgedaan in de masterclasses is een gedegen basis ontstaan 

om analyses en onderzoeken uit te voeren op het snijvlak van nieuwe technologie, de bestaande 

organisatie en kennis die binnen het werkveld aanwezig is. 

Kennis en kennismanagement speelt een cruciale rol: techniek, wettelijke eisen en 

voorschriften en het klimaat veranderen: in de kennis, het denken van ‘de 

water(keringen)beheerders’ zitten de oplossingen. Los van bedrijfskundige en technische 

aspecten is kennis vaak van doorslaggevend belang. 

1.7.1.7.1.7.1.7. Persoonlijk leerdoPersoonlijk leerdoPersoonlijk leerdoPersoonlijk leerdoelelelel    

Deze opdracht vormt de afsluiting van het master traject (MMI ICT bedrijfskunde) en een opmaat 

naar een hoger niveau van advisering. Persoonlijk wil ik kunnen aantonen dat de visie en 

expertise met betrekking tot de veranderingen en innovaties binnen het overheidsdomein (het 

waterveiligheidsspeelveld) een speciale aanpak vereisen, waarbij een bedrijfskundige op kennis 

gerichte benadering van doorslaggevend belang zal zijn. 

Het is een uitdaging en een kans aan een ambitie zoals flood control 2015 waarde te kunnen 

toevoegen en een bijdrage te kunnen leveren aan het succes hiervan - voor de BV en de Burgers 

van Nederland. 
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2.2.2.2. Onderzoeksdoelstelling en vraagstellingOnderzoeksdoelstelling en vraagstellingOnderzoeksdoelstelling en vraagstellingOnderzoeksdoelstelling en vraagstelling    

De intentieverklaring waarin het commitment vanuit het consortium van bedrijven voor het 

programma flood controle 2015 is vastgelegd beschrijft een groot aantal innovatieve 

oplossingen. Het consortium stelt: ‘Met flood controle 2015 wordt invulling gegeven aan de 
Watervisie ‘Nederland veroveren op de Toekomst’, de kabinetsvisie op het waterbeleid van het 
ministerie van verkeer en Waterstaat’. Het concept programma is op de ‘Dag van Maarssen’ op 1 
november 2007 overhandigd aan de staatssecretaris van verkeer en waterstaat mevrouw Tineke 

Huizinga. De ‘Dag van Maarssen’ bood een keur aan innovatieve oplossingen voor talrijke 

maatschappelijke problemen vanuit verschillende actoren: bedrijven en overheidsorganisaties. 

De ‘drukte’ op de ‘Dag van Maarssen’ illustreert het ‘probleem’ waarmee initiatieven mbt het 

verbeteren van de waterveiligheid wordt geconfronteerd: klimaatverandering is ‘hot’. De 

beschikbaarheid van subsidie programma’s vanuit de overheid groeit en resulteert in een groot 

aanbod aan innovatieve oplossingen. Ook nemen bedrijven en overheidsorganisaties zelf actie 

en worden verschillende samenwerkingsvormen gesmeed en verbeteringsprogramma’s 

opgestart. 

2.1.2.1.2.1.2.1. ProbleemstellingProbleemstellingProbleemstellingProbleemstelling    

De eindgebruikers, de probleemhouders die verantwoordelijk zijn voor het beheersen van het 

overstromingsrisico, worden geconfronteerd met een groot aantal initiatieven, ideeën en 

producten. Door de vele initiatieven en innovatieve oplossingen is de kans reëel dat het 

probleem zelf wordt ondergesneeuwd (technologie push) of dat de eindgebruiker al 

gecommitteerd is aan een andere oplossing. 

Zowel STOWA, het onderzoeksbureau van de waterschappen en RWS als de Unie van 

Waterschappen (UVW) stellen in hun steunbetuigingen aan het programma uitdrukkelijk dat 

‘voortdurende interactie met de gebruikers noodzakelijk’ is [UVW] en dat de achterban van de 

STOWA (de regionale waterbeheerders) de programmering van de STOWA bepaalt. Zowel de 

STOWA als UVW stellen dat ondersteuning voor het programma FC2015 vanuit de rol van de 

waterkeringenbeheerders draagvlak moet hebben zijn wil de doelstelling van het programma 

ondersteunen. 

De centrale probleemstelling is te samen te vatten als: 

Het is onbekend hoeveel draagvlak er is voor innovatieve oplossingen bij de waterschappen en wat het 

draagvlak beïnvloed 

2.2.2.2.2.2.2.2. HoofddoelstellingHoofddoelstellingHoofddoelstellingHoofddoelstelling    

Het consortium van bedrijven wil op basis van eigen investeringen en een overheidssubsidie 

versneld innovatieve oplossingen ontwikkelen voor het verbeteren van het voorspellen, 

beheersen en bestrijden van risico’s bij overstromingen. Hiervoor is een programmavoorstel 

geschreven: Flood Control 2015.  

De wereldwijde markt voor Flood Control oplossingen is sterk aan het groeien. Nederland heeft 

een goede naam in de markt en wordt voor het programma als basis gebruikt. Het consortium 

wil werkende oplossingen in Nederland kunnen demonstreren.  

Een van de oplossingsrichtingen is een Flood Control Room: de controlekamer waar 

verschillende oplossingen samenkomen en de uiteindelijke besluitvormingsprocessen 

plaatsvinden. Het consortium vraagt zich af wat het draagvlak is bij de Nederlandse 

waterschappen voor het (versneld) ontwikkelen en implementeren van innovatieve oplossingen, 
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zoals een Flood Control Room en welke factoren het draagvlak voor versnelde implementatie 

bepalen. Het onderzoek is probleem verkennend van karakter: in hoeverre is er draagvlak voor 

het programma FC2015 bij de waterschappen en in welke mate is dit draagvlak van invloed op 

het succes van het programma 2015. 

De doelstelling van het onderzoek is: 

Aanbevelingen doen voor aanpassing van de uitvoering van het programma Flood Control 2015 door het 

verkennen van het draagvlak bij waterschappen voor de doelstelling en de producten uit FC2015 en 

factoren die het draagvlak beïnvloeden 

Aanbevelingen voor het aanpassen van de uitvoering van het programma FC2015 volgen uit een 

confrontatie van de verschillende aspecten van vraag en aanbod die een rol spelen bij innovaties 

binnen het waterveiligheidsdomein en de verschillende perspectieven (financieel, 

organisatorisch, klant, kennis) waarmee naar deze aspecten kan worden gekeken. 

Figuur 1: schematische weergave van het onderzoek in een model 

Aanbevelingen

 aanpassen
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FC2015
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2.3.2.3.2.3.2.3. Centrale vragenCentrale vragenCentrale vragenCentrale vragen    

Het project leidt tot een verkennende inventarisatie van de ambitie van het consortium en een 

verkenning van behoefte en het speelveld waarbinnen waterveiligheidsontwikkelingen zich 

bewegen. Hierdoor ontstaat inzicht in wat de behoefte is, welke acties de klant onderneemt om 

deze behoefte in te vullen, welke opties deze klant heeft binnen het speelveld. Middels analyse 

op de verzamelde informatie ontstaat inzicht in de factoren die het draagvlak voor FC2015 

oplossingen beïnvloeden. 

De hoofdvraag van de verkenning kan worden samengevat als: 

Wat is het draagvlak bij de waterschappen voor innovatieve oplossingen uit het programma Flood Control 

2015 en welke factoren beïnvloeden dit draagvlak? 

In het onderzoek staan vijf deelvragen met betrekking tot waterveiligheid en innovatieve ICT 

toepassingen centraal:  
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1. Wat is de doelstellingdoelstellingdoelstellingdoelstelling van het consortium FC2015 mbt het verbeteren van risicobeheersing 

tegen overstromingen in Nederland. Welke oplossingsrichtingen draagt het programma aan 

voor de waterschappen, hoe zien mogelijke eind producten eruit en hoe wil het consortium 

dit realiseren (roadmap); 

2. Wat is de behoeftebehoeftebehoeftebehoefte van de beoogde klant/gebruiker aan producten uit FC2015 en wat zien de 

eindgebruikers als belangrijkste uitdaging mbt het (verder) verbeteren en innoveren van de 

risicobeheersing bij overstromingen. MAW wat gaat er goed, waar kan het beter en wat is de 

behoefte van de probleemhouder/gebruiker/klant; 

3. Hoe zit het speelveldspeelveldspeelveldspeelveld in elkaar: welke partijen richten zich op het oplossen van de 

uitdagingen van de probleemhouder, wat is de ontwikkelingsruimte binnen het speelveld. 

Wat zou er gebeuren als FC2015 niet doorgaat, ofwel wat is de toegevoegde waarde van het 

programma FC2015 voor Nederland; 

4. Welke perspectievenperspectievenperspectievenperspectieven zijn van belang. Vanuit verschillende bedrijfskundige optiek zal naar de 

confrontatie worden gekeken. Ook kan vanuit het perspectief van individuele of 

samenwerkende overheidspartijen worden gekeken of vanuit het perspectief van het 

bedrijfsleven. 

5. Wat is het draagvlakdraagvlakdraagvlakdraagvlak voor innovatieve oplossingen om de het probleem van de klant op te 

lossen. Hoe groot is de innovatieruimte bij de eindgebruiker en welke beperkingen en 

kansen kunnen worden aangegeven die het draagvlak beïnvloeden. 

2.4.2.4.2.4.2.4. Uitvoering van het oUitvoering van het oUitvoering van het oUitvoering van het onderzoeknderzoeknderzoeknderzoek    

Het onderzoek omvat vijf stappen: 

1. Wat is de doelstellingdoelstellingdoelstellingdoelstelling van het consortium FC2015 (aanbod) 

literatuur onderzoek en vraaggesprekken: review van het beschikbare materiaal FC2015 

(algemeen) en relevante concrete voorstellen (specifiek), waaronder roadmap (trekker: IBM) 

en voorstel FCR (trekker TNO). Aangevuld met interviews met Deltares, IBM, en TNO; 

Output: een overzicht van wat het consortium wil gaan doen in termen van doelstelling, 

producten en realisatieprogramma met betrekking tot het verbeteren van de 

overstromingsrisicobeheersing in Nederland. Een beschrijving van hoe het consortium een FCO 

en FCR ziet als concreet product. 

2. Wie is de gebruiker en wat is zijn behoeftebehoeftebehoeftebehoefte 

Literatuur onderzoek en Interviews met UVW, STOWA, waterschapshuis, DID/RWS en 

doelgroep waterschappen/provincies/RWS (bijvoorbeeld op de Kennisdag Waterkeringen, 

(optie: enquête onder de doelgroep waterkeringenbeheerders), Bijwonen relevante 

Workshops en bijeenkomsten binnen het kader van het programma FC2015 gedurende de 

onderzoeksperiode; 

Output: beschrijving van de behoefte, ontwikkelingen en bestaande situatie bij de beoogde 

gebruiker van FC2015 producten in Nederland, met name de waterschappen. Welke 

programma’s en projecten lopen er op dit gebied en welke trends en ontwikkelingen zijn te 

signaleren. Wat wordt als goed ervaren, wat kan beter en wat is een probleemgebied. Specifiek 

wordt gekeken naar ontwikkelingen en projecten mbt FCO/FCR; 

3. Hoe zit het speelveldspeelveldspeelveldspeelveld in elkaar en hoe onderscheid het consortium zich op het speelveld:  

literatuur onderzoek naar de (grote) spelers en ontwikkelingen op het speelveld, eventueel 

interviews met de belangrijkste spelers/programma’s. 

Output: beschrijving van de markt van aanbieders, subsidievertrekkers, 

beleidsbepalers/wetgever en lopende projecten en programma’s binnen het domein 

overstromingsrisicobeheersing. Specifiek wordt ingezoomd op het speelveld rondom FCO/FCR 

oplossingen. 

4. Stappen 1,2 en 3 leiden tot een overzicht en confrontatie van vraag en aanbod. 
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5. vanuit verschillend perspectief kan naar de confrontatie worden gekeken.  

6. AAAAanbevelingenanbevelingenanbevelingenanbevelingen: De confrontatie van vraag en aanbod vanuit verschillende perspectieven leid 

tot aanbevelingen met betrekking tot aanpassing van de uitvoering van het programma 

Fc2015. Wat is het draagvlak voor innovatieve oplossingen ofwel wat is de 

verbeteringsruimte en innovatieruimte bij de beoogde klant en welke factoren beïnvloeden 

het draagvlak. Op basis van analyse van bovenstaande activiteiten worden d factoren 

bepaald die het draagvlak beïnvloeden. 

Ter verduidelijking van de relatie van het speelveld en de bronnen in het onderzoek is het 

onderzoeksmodel hiermee uitgebreid: 

Figuur 2: schematische weergave van de bronnen binnen het speelveld en het onderzoeksmodel 

SPEELVELD

literatuur /
theorie

speelveld

CONSORTIUM

Stap 6

Aanbevelingen

uitvoering
voorstel
FC2015

Stap 4
Confrontatie

aanbod
vs

behoefte en
alternatieven

Stap 5
Invalshoek /
perspectief

 

Stap 1
flood control

Wat wil het 
consortium 

precies

aanbod

programma
flood control

2015

actoren
speelveld

partners
consortium

Probleemhouders
/ klant

Stap 3
alternatieven

Hoe ziet het 
speelveld 

eruit

succes factoren

Gezamenlijk 

belang

Commercieel belang

LPF

Overheidsorganisaties

Individueel belang
Gezamenlijk 

belang

Commercieel belang

LPF

Overheidsorganisaties

Individueel belang

Stap 2
behoefte

 
behoefte
van de

probleem-
houder

state of art

 

Toelichting op het schema: het consortium van bedrijven maakt onderdeel uit van de markt van 

aanbieders en daarmee het speelveld waarbinnen vraag en aanbod van Flood Control producten 

zich ontwikkelen. De partners binnen het consortium zijn ook zelfstandig actief op de markt en 

concurreren daar ook met elkaar. De overheid is zowel als klant / probleemhouder te zien als 

een van de actoren op het speelveld. Zo subsidieert de overheid verschillende programma’s die 

direct of indirect op het bevorderen van innovaties mbt waterveiligheid zijn gericht. Er is 

voldoende informatie over het speelveld voorhanden. 

Vanuit het speelveld worden drie onderdelen in kaart gebracht: wat wil het consortium, wat is de 

behoefte bij de probleemhouder en hoe zit het speelveld in elkaar, wie zijn de overige spelers en 

wat zijn de trends. Confrontatie van de FC2015 programma (aanbod) met de behoefte en het 

speelveld levert een overzicht van aspecten die vanuit verschillend perspectief kan worden 

bekeken. 

Hieruit volgen met betrekking tot de uitvoering van het programma FC2015 aanbevelingen voor 

aanpassing van het programma. 
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3.3.3.3. AanpakAanpakAanpakAanpak    

In dit deel worden de belangrijkste onderzoeksmethoden beschreven die tot de beoogde 

resultaten moeten leiden. 

3.1.3.1.3.1.3.1. OnderzoeksstrategieOnderzoeksstrategieOnderzoeksstrategieOnderzoeksstrategie    

De onderzoeksstrategie is er op gericht om op basis van bestaand materiaal, zoals literatuur en 

beschikbare bronnen (internet, brochures) aangevuld met vraaggesprekken, het draagvlak voor 

de oplossingen uit het programma flood control 2015 te verkennen en de factoren (zoekvelden 

ofwel kritische succesfactoren) aan te geven die dit draagvlak bepalen. 

In de verkenning zal rekening worden gehouden met de verschillende perspectieven van waaruit 

naar het concept programma kan worden gekeken. Hiermee wordt beoogd het draagvlak vanuit 

verschillende invalshoeken te benaderen (triangulatie) waardoor de conclusies beter kunnen 

worden onderbouwd. 

Het onderzoek is verkennend van karakter en primair gericht op het doen van aanbevelingen 

voor het verbeteren van het voorstel door het consortium op basis van een onafhankelijk, 

onpartijdig en objectief onderzoek. 

3.2.3.2.3.2.3.2. OnderzoeksmethodologiOnderzoeksmethodologiOnderzoeksmethodologiOnderzoeksmethodologieeee        

De belangrijkste onderzoeksmethodologien zijn literatuur onderzoek van bronnen, zowel 

analoog (rapporten en literatuur) als digitaal (websites) aangevuld met vraaggesprekken. 

Eventueel kan een elektronische enquête worden gehouden onder de doelgroep. 

Het onderzoek is verkennend en wordt uitgevoerd in de vorm van een quick scan. In het 

bestuderen van de literatuur en vraaggesprekken kan onderscheid worden gemaakt tussen 

interne (en mogelijk vertrouwelijke) stukken en externe (openbare) bronnen, rapporten, plannen 

en websites. 

Op basis van de resultaten en bevindingen uit literatuuronderzoek en de vraaggesprekken met 

de verschillende actoren wordt een analyse uitgevoerd waarop het programma kan worden 

bijgesteld. In de analyse wordt vanuit verschillend belang naar de mogelijkheden gekeken. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen individuele overheidsorganisaties, samenwerkende 

overheidsorganisaties en marktpartijen. 

In de analyse zal gebruik worden gemaakt van gereedschap uit de managementtoolbox, zoals 

SWOT analyse en/of Business Scorecards en wordt ondermeer het kennis(management) 

aandeel belicht. 

3.3.3.3.3.3.3.3. RisicoanalyseRisicoanalyseRisicoanalyseRisicoanalyse    

De onderstaande risico’s kunnen een rol spelen in de uitvoering van het onderzoek: 

• Markt en concurrentie gevoelige informatie is niet beschikbaar voor het onderzoek; 

• De innovatiemarkt is turbulent en sterk in beweging: uitkomsten en resultaten kunnen of 

snel verouderen, of te algemeen van aard zijn (slechts op de lange termijn van toepassing) 

(Politieke overwegingen of gebeurtenissen (dijkdoorbraak, storm, hoogwater) beïnvloeden 
het waterveiligheidsspeelveld direct en hebben grote impact); 

• De tijd ontbreekt bij het consortium of de overheid voor een goede voorbereiding, men wil 

voortvarend aan de slag met het programma: eerst doen en dan denken. Er is geen tijd voor 

implementatiegericht onderzoek waardoor er te weinig tijd en aandacht aan dit onderzoek 

wordt besteed. 



Hoofdstuk 3 Aanpak              Plan van Aanpak Thesis S.J. Flos: Draagvlak voor Flood Control 2015 

Plan van Aanpak afstudeerthesis S.J. Flos               Pagina 14 van 20 

3.4.3.4.3.4.3.4. OnderzoeksfaseringOnderzoeksfaseringOnderzoeksfaseringOnderzoeksfasering    

Het onderzoek verloopt in drie iteraties van grof naar fijn, waarbij telkens het gehele 

onderzoeksmodel wordt doorlopen zodat de aandachtspunten binnen de verschillende stappen 

kunnen worden bijgesteld (iteratieve onderzoeksfasering). Elke iteratie duurt ongeveer zes 

weken: 

IteratieIteratieIteratieIteratie 1 1 1 1: focus intern: oriënterende gesprekken en literatuur onderzoek intern.  

OutputOutputOutputOutput is een aangepaste omschrijving van het beoogde programma en de bijbehorende 

projecten en de belangrijkste aandachtspunten mbt het speelveld (1 maand); 

IteratieIteratieIteratieIteratie 2 2 2 2: focus extern: speelveldbeschrijving op basis van (literatuur) onderzoek en 

gesprekken/interviews gevolgd door een confrontatie van het concept programma met het 

speelveld (2 maanden); 

OutputOutputOutputOutput: verkenning behoefte en aansluitpunten mbt het programma en bijbehorende projecten. 

IteratieIteratieIteratieIteratie 3 3 3 3: analyse, conclusies en aanbevelingen mbt aanpassingen concept programma (1 

maand). 

OutputOutputOutputOutput: Concept eindrapport 

3.5.3.5.3.5.3.5. Literatuur en informatiebronnenLiteratuur en informatiebronnenLiteratuur en informatiebronnenLiteratuur en informatiebronnen    

Naast algemene literatuur en masterclass papers zijn het concept programma flood control 

2015 en onderliggende stukken het belangrijkste basis document voor dit PvA. 

3.6.3.6.3.6.3.6. Accenten in de begAccenten in de begAccenten in de begAccenten in de begeleidingeleidingeleidingeleiding    

Kennismanagement wordt gezien als het belangrijkste accent binnen deze studie. Innovatie, 

creativiteit, vernieuwing en verandering zijn belangrijke aspecten binnen het programma en 

kunnen los worden gezien van de techniek en het (fysieke) product. In de uitwerking wordt een 

focus op kennis als belangrijke factor binnen waterveiligheid en de verandering en verbetering 

daarvan. als uitgangspunt genomen. 

Niet de behoefte (wat) of de techniek of proces (hoe) staat centraal maar het denken, de kennis 

daarachter: waarom heeft met die behoefte, waarom kiest met voor een bepaalde techniek of 

proces en wat is de analyse vanuit het perspectief van kennismanagement. 

Innovatie zit tussen de oren 
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BijlageBijlageBijlageBijlage    
 

ConceptConceptConceptConceptueleueleueleuele groepering v groepering v groepering v groepering van projecten op basis van posian projecten op basis van posian projecten op basis van posian projecten op basis van positietietietie opdrachtgever opdrachtgever opdrachtgever opdrachtgever....    

In het concept voorstel flood control 2015 wordt het programma als een verzameling projecten 

binnen het programma voorgesteld, waarvoor voor clusters van projecten binnen hetzelfde 

thema businesscases worden opgesteld. Figuur 1 hieronder geeft een weergave van figuur 9.3 

uit het voorstel.  

  

Het speelveld kan ook vanuit perspectief van de verschillende organisaties worden bekeken. De 

volgende perspectieven worden onderscheiden: 

• het perspectief van de individuele overheidsorganisatie (waterschap, ministerie of deel van 

een ministerie) – regionaal niveau;  

• het perspectief van samenwerkende overheidsorganisaties – regio overstijgend en/of 

landelijk/Europees niveau, of  

• het perspectief vanuit het bedrijfsleven. Hierbij kan nog onderscheid worden gemaakt tussen 

binnen het consortium opererende bedrijven en overige bedrijven (de markt van aanbieders) en 

een nationaal of internationaal niveau. 

Onderstaand conceptueel model geeft een weergave van de verschillende perspectieven van 

waaruit naar oplossingen voor overheidsproblemen kan worden gekeken en interactie 

daartussen. De drie perspectieven worden weergegeven als cirkels met in de overlap 

samenwerkingsverbanden waarbinnen projecten en programma’s worden uitgevoerd: 

IIII projecten tussen individuele overheidsorganisaties en de markt en  

IIIIIIIIIIII projecten en programma’s tussen samenwerkende overheidsorganisaties en de markt.  

IIIIIIII samenwerkingsvorming en samenwerkingsverbanden tussen overheidsorganisaties. In dit 

domein vindt ook het invullen van randvoorwaarden plaats (standaarden, architectuur, basis 

administraties, uitwisselingsmodellen, etc). 

LPFLPFLPFLPF: Het gedeelde middenveld kan worden gezien als het Level Playing Field (LPF): dat gebied 
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waar de individuele en collectieve belangen vanuit de overheid in balans zijn, goed beschreven 

en gestandaardiseerd en in overeenstemming met de belangen vanuit het bedrijfsleven die op 

eerlijke en transparante wijze op projecten kunnen inschrijven en uitvoeren. 

 

Figuur 1: conceptueel model met de verschillende perspectieven van waaruit naar oplossingen 
voor overheidsproblemen kan worden gekeken en interactie daartussen (projecten, 
programma’s) (zie de bijlage voor uitwerking). 

 

 

 

Opgemerkt wordt dat het type opdrachtgever van een project een fundamenteel verschil zal 
uitmaken. Indien de overheid probleemhouder is en de opdracht verstrekt, bijvoorbeeld voor 
onderzoek of pilot projecten, gebeurt dit in een ander kader dan wanneer het bedrijfsleven 
projecten initieert. De overheid is gebonden aan wettelijke aanbestedingskaders en richtlijnen, 
terwijl het bedrijfsleven vrij is te ondernemen en hiervoor consortia partners kan kiezen. 

Een belangrijk onderscheid hierbij kan worden gemaakt naar de mate waarmee individuele 

overheidsorganisaties binnen een thema of project samenwerken en welke mate van 

afstemming er met het bedrijfsleven plaatsvindt. 

Er vinden grote verschuivingen plaats binnen het overheidsdomein waarbij steeds meer wordt 

samengewerkt. Zo hebben de individuele waterschappen het waterschapshuis opgericht 

(stichting) met als doel gezamenlijk de ICT diensten aan te besteden en in te kopen en de 

opgeleverde producten te beheren. Ook bij andere overheden is een verschuiving naar een 

uniforme en centrale aanpak waarneembaar. Zo is recentelijk de waterdienst opgericht (RWS) 

en is de helpdesk waterkeringen gericht op alle organisaties betrokken bij het 

waterkeringenbeheer ondergebracht bij de helpdesk water van RWS. 

Hoewel een thematische clustering logisch lijkt zal worden onderzocht in hoeverre klustering 

op basis van probleemhouder een beter inzicht verschaft in de positionering van het programma 

en de bijbehorende projecten. Deze clustering is vooral relevant omdat zowel het thema 

(klimaatverandering en overstromingsdreiging) een landsdekkend thema is als ook de 
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specifieke innovatieve ICT diensten waarbinnen de oplossingen worden gezocht landsdekkend 

en in sommige gevallen zelfs binnen een europees kader dienen te worden opgelost. 

In het onderzoeksvoorstel zal een alternatief onderzoeksmodel worden gehanteerd welke 

projecten niet indeelt op basis van thema, maar op basis van het domein en positie van de 

initiatiefnemer, ofwel opdrachtgever. Hieronder een schematisch overzicht van de positionering 

van projecten op basis van de probleemhouder. 

 

NB: Het model gaat uit van drie mogelijke initiatiefnemers voor een project of product: 

Individuele overheidsorganisatiesIndividuele overheidsorganisatiesIndividuele overheidsorganisatiesIndividuele overheidsorganisaties kunnen zelfstandig projecten aanbesteden aan het 

bedrijfsleven (domein I). Hierdoor is het mogelijk dat er veel ‘dezelfde’ projecten worden 

uitgevoerd. 

SamenwerkeSamenwerkeSamenwerkeSamenwerkende Overheidsorganisatiesnde Overheidsorganisatiesnde Overheidsorganisatiesnde Overheidsorganisaties kunnen gezamenlijk grote opdrachten in de markt 

zetten (domein III). De samenwerking kan vrijwillig zijn (gezamenlijke inkoop) of een meer 

institutioneel karakter hebben, bijvoorbeeld als gevolg van de instelling van basis registraties. 

Het bedrijfslevenHet bedrijfslevenHet bedrijfslevenHet bedrijfsleven schrijft in op de vraag van de overheid (domein I of III) maar kan ook 

zelfstandig projecten of producten ontwikkelen die worden afgenomen. (business to business 

markt is niet in beschouwing genomen).  

Domein II is te beschouwen als samenwerkingsvorming en projecten/programma’s op het 

gebied van randvoorwaarden zoals het definiëren van standaarden, uitwisselingsmodellen en 

dergelijke.  

Het middelpunt (LPF) wordt gezien als een evenwichtssituatie waarin randvoorwaarden, 

individuele en gezamenlijke belangen vanuit de overheid en de aanbesteding naar het 

bedrijfsleven helder en eenduidige beschreven zijn en er sprake kan zijn van een Level Playing 

Field (LPF). In principe maakt het niet uit of een overheidsopdracht individueel of in 

samenwerking wordt aanbesteed en de producten en diensten vanuit de markt zijn niet 

onderscheidend, de eindtermen, standaarden en leveringsformaten zijn leidend, bekend en uit 

ontwikkeld.  

Innovatieprojecten stellen andere eisen aan de randvoorwaarden voor LPF dan klassieke en 

(internationaal) gestandaardiseerde producten en diensten. 
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Tabel B2a overzicht van de beoogde innovatiespongen [FC2015 tabel 8.2 pp42]  

Hfd+Hfd+Hfd+Hfd+nrnrnrnr    Beoogde innovatie sprongBeoogde innovatie sprongBeoogde innovatie sprongBeoogde innovatie sprong    

1: 4a Sensortechnieken voor dijksterkte 

2: 4b Basis ontwerpen sensornetwerken 

3: 4c Standaardisatie sensornetwerken 

4: 4d Data-opslag en- analyse sensornetwerken 

5: 5.1 Verbeteren voorspellen hoogwater 

6: 5.2 Inbrengen werkelijke sterkte van dijken 

7: 5.3 Koppeling diverse ondersteunende modellen 

8: 5.4 Verwerking onzekerheden in voorspellingen 

9: 5.5 Inzichtelijk maken gevolgen beginnende overstroming 

10: 5.6 Emulatie technieken gebruiken tijden crisis (bv kunstmatig neuraal netwerk) 

11: 6.a Online effecten crisismaatregelen inzichtelijk maken 

12: 6b Gat oplossen tussen deterministische voorspellingen en onzekere scenario’s 

13: 6c Risico uitvallen systemen incalculeren in crisis situatie 

14: 7a Ontwikkelen genetwerkte organisatiestructuur 

15: 7b Concretisering Human Factors tijdens crisis situaties 

16: 7c Ontwikkelen visualisatietechnieken voor grote hoeveelheden data 

17: 7d Ontwikkelen effectieve ICT architectuur 

18: 7e Proces om architectuur te wijzigen bij ontwikkelingen 

19: 7f Methode voor efficiënt polderen van een FC organisatie uit verschillende bestaande organisaties 

20: 7g Ontwikkelen trainingsconcepten Toepassen nieuwe software technieken bv ‘streaming middelware’ 

21: 7h Gebruiken super computers voor precieze voorspellingen 

 
Tabel B2b: overzicht geplande projecten voor 2008 en 2009 [FC2015 2008, tabel 8.3 pp42-43]. 

NNNNrrrr    Deelproject gepland in 2008 en 2009Deelproject gepland in 2008 en 2009Deelproject gepland in 2008 en 2009Deelproject gepland in 2008 en 2009    

8.2 State of Art en Roadmap naar 2015 

8.3 Proof of concept voor TMO oefenweek 

8.4 Macro-stabiliteit in de IJkdijk faciliteit 

8.5 Serious games als innovatieversneller 

8.6 Proef of concept Robuuste Sensornetwerken 

8.7 Inventarisatie Regelmechnismen 

8.8 Pilot belastingen en sterkte in Groot-Salland – 1ste helft 2008 

8.9 Beslissingsondersteunend Systeem in Brabantse Delta 

8.10 Pilot gebiedsdekkende sterktebepaling met remote Sensing 

8.11 Ontwikkeling van een online Dijksterkte Analyse Module – fase 2 

8.12 Demonstrator Flood Control Organization 

8.13 Trainingsconcepten en oefeningen Flood Control 

8.14 Dynamische coördinatie in genetwerkte organisaties 

8.15 Menselijk gedrag in crisissituaties 

2009 Prototypen 2008 projecten: sensornetwerk (8.6), RS (8.10), DAM (8.11), voorspellen (8.8 en 8.9) 

2009 Pilot integraal voorspellen in buitenland 

2009 Werkwijze effectief gebruik realtime monitoring en korte termijn voorspellingen 

2009 Tools voor aff-line scenariostudies voor preventieve en preparatieve maatregelen 

2009 Demonstrator Flood Control Organization 

2009 Uitvoering training en opleiding 

2009 Prototype IT architectuur 
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Powerpointsheets presentatie FC2015 op KD2008Powerpointsheets presentatie FC2015 op KD2008Powerpointsheets presentatie FC2015 op KD2008Powerpointsheets presentatie FC2015 op KD2008    



Kennisdag Inspectie Waterkeringen

7 maart 2008

Kennisdag Inspectie Waterkeringen 1Ochtendprogramma

09.45 – 09.55 Welkom & opening
Roeland Hillen

09.55 – 10.10 Handreiking geeft kleur aan inspecties
Peter Blommaart & Ludolph Wentholt

10.10 – 10.35 Werken aan inspecties in de praktijk
Bas Molenkamp

10.35 – 11.00 Flood Control Room 2015
Marieke de Groen

11.00 – 11.30 Pauze

11.30 – 11.40 Een dijk van een prijs voor Digidijk
Fred Heuer

11.40 – 11.55 Presentatie prijswinnaar 1 

11.55 – 12.10 Presentatie prijswinnaar 2

12.10 – 12.30 De winst van samenwerken
Sybe Schaap

12.30 – 12.35 Aanbieden Handreiking Inspectie Waterkeringen
Bart van der Roest

Programma Flood Control 2015

& Inspecteren

Waterkeringen in 2015
Marieke de Groen



Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Kranten 2 februari 2008 

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Initiatiefnemers



Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Innovatie voor Nederland

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Innovatie voor export



Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Vaker hoogwater, sneller innoveren

Innovaties die:

(1) eraan bijdragen dat tijdens (dreigend) hoogwater

informatie beter / eerder / toegankelijker

beschikbaar is 

om effectievere / efficiëntere beslissingen te nemen

(2) vermarktbaar zijn

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Flood Control 2015 in de 

Veiligheidsketen

Preventie

PreparatieRepressie

Nazorg

Proactie

Bron: NIBRA

Niet

Wel

Half



Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Inspectie normaal

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Inspectie tijdens hoogwater



Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Inspectie tijdens hoogwater

Organisatie 
en 
ICT

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Inspecteren waterkeringen in 2015

2015



Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Koppeling water, waterkeringen, gevolgen

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Overzicht over hele stroomgebied



Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Andere meettechnieken

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Andere meettechnieken



Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Sensoren in dijken >> IJKDIJK

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Combineren van informatie over sterkte



Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Mensen in het veld voeden met informatie

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Flood Control Room

Bron:

www.wsfm.net



Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Onzekerheid meenemen in beslissing

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Diagnosticeren en prognosticeren

Dijksterkten

Bron: Fliwas-DAM



Kennisdag Inspectie Waterkeringen

2015

• Koppeling water, waterkeringen, gevolgen
• Overzicht over hele stroomgebied
• Andere meettechnieken
• Sensoren in dijken

• Combineren van informatie over sterkte
• Mensen in het veld voeden met informatie
• Flood Control Room
• Onzekerheid meenemen in beslissing
• Diagnosticeren en prognosticeren Dijksterkten

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Doe mee met Flood Control 2015!

• Benader de initiatiefnemers

• Vul volgende week de enquête in

• Voor informatieve vragen / ideeën:
jos.maccabiani@deltares.nl (a.i.)

• & binnenkort www.FloodControl2015.nl
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ENQUETE FLOOD CONTROL 2015
Naar aanleiding van de presentatie op de KENNISDAG 2008
In samenwerking met: www.inspectiewaterkeringen.nl

Toelichting op de enquete voor deelnemers:
Ter voorbereiding van het programma Flood Control 2015 vinden verschillende activiteiten en projecten plaats.
Een van deze activiteiten is een onafhankelijk onderzoek naar het draagvlak voor het programma Flood Control 2015 bij waterkeringenbeheerders.

Dit onderzoek sluit aan bij opmerkingen zoals gemaakt naar aanleiding van de presentatie van
Flood Control 2015 op de kennisdag waterkeringen op vrijdag 7 maart 2008.
Hierbij werd onder andere opgemerkt dat de inbreng van het werkveld, de waterkeringenbeheerder, belangrijk is.
Ook de STOWA en de UvW benadrukken in hun steun aan het programma de inbreng vanuit de praktijk.

Deze enquete maakt onderdeel uit van het onderzoek naar het draagvlak bij waterkeringenbeheerders.
Uw medewerking wordt zeer op prijsgesteld omdat u aanwezig was bij de eerste presentatie van het programa FC2015 aan de doelgroep.
Uw mening is van belang en zal worden gebruikt voor aanpassing of bijsturen van het programma.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met STOWA en in opdracht van Deltares, één van de initiatiefnemers van het programma
FC2015. 

U wordt verzocht de enquete in te vullen alsof u deel uitmaakt van een klankbordgroep van FC2015 
waarbij u op basis van uw persoonlijke visie, ervaring en expertise een advies uitbrengt aan de organisatie van het programma FC2015. 
Uw bijdrage wordt anoniem verwerkt: de antwoorden zijn niet meer terug te voeren op personen.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.
Ook kunt u bij de open vragen en aan het einde uitgebreid antwoorden, indien van toepassing of gewenst.

Het onderzoek naar draagvlak voor FC2015 wordt uitgevoerd in het kader van een professional MBA opleiding ICT bedrijfskunde, waarop ik in Juni wil afstuderen.
Uw medewerking stel ik daarom ook persoonlijk zeer op prijs.

De resultaten van het onderzoek kan ik u toesturen.
Indien u hierin geinteresseerd bent stuur dan een email naar: stefan.flos@deltares.nl.

Stefan Flos
Onderzoek draagvlak FC2015
stefan.flos@deltares.nl
tel: 06−28 0808 27 

Hieronder volgen eerst een aantal algemene vragen mbt de organsiatie waar u werkt, functie en positie en uw ervaring.
Deze gegevens worden gebruikt om de antwoorden te kunnen analyseren op basis van vergelijkbare profielen.

Alle enquete resultaten worden anoniem verwerkt en de antwoorden zijn niet terug te leiden naar de
persoon die de antwoorden heeft ingevuld.
De elektronische enquete maakt het wel mogelijk te zien of u de enquete heeft ingevuld
(zodat we een herinnering kunnen sturen) maar niet wat u heeft ingevuld.

U wordt verzocht de enquete naar eigen inzicht en mening in te vullen, op basis van uw
expertise, visie en ervaring. MAW: u wordt verzocht uw mening te geven alsof u als expert deel uitmaakt van een klankbordgroep.

http://www.inspectiewaterkeringen.nl/
mailto:stefan.flos@deltares.nl
mailto:stefan.flos@deltares.nl


1.  Bij welke (overheids−)organisatie bent u werkzaam?

Waterschap Rijkswaterstaat Provincie Anders

2.  Hoeveel jaar bent u werkzaam (of heeft u ervaring) binnen werkveld waterkeringenbeheer?

0−1

1−2

3−5

5−10

>10

NVT

3.  Wat is uw functie?

Medewerker Waterkeringen beheer

Inspecteur / handhaving

Coordinator WKB

Manager (bv afdeling WKB)

beleidsmedewerker

Bestuurder

Anders:

4.  Wat is uw belangrijkste taak mbt waterkeringenbeheer?

Toezichthouden / inspecteren

Werkvoorbereiding

Coördinatie / plannen uitvoering

Management

Beleidsadvies

Vergunning verlening

Toetsen

Legger / beheerregister

Projecten/dijkverbetering

Bestuur

Calamiteiten coördinatie

Anders:

5.  Heeft uw organisatie een organisatieonderdeel (bv: afdeling, cluster of unit)
speciaal gericht op de calamiteitenbestrijding bij (dreigend) hoogwater?

Ja Nee Dat weet ik niet

6.  Maakt u zelf deel uit van het organisatieonderdeel calamiteitenbestrijding?

ja nee



7.  Hoeveel mensen (fte) houden zich naar uw inschatting bezig met het onderwerp calamiteitenbestrijding (zoals het opstellen van
calamiteitenbestrijdingsplannen, oefeningen, coördinatie en training)?

geen

< 1

1 − 2

> 2

Dat weet ik niet

8.  Weet u of uw organisatie beschikt over een ruimte die speciaal is bestemd is voor calamiteitensituaties (een "control room")?

ja, permanente ruimte

ja, wordt speciaal ingericht

nee, maar willen we wel hebben

nee: geen ruimte en ook niet gepland

Dat weet niet

Hieronder staan een aantal vragen over de presentatie van Flood Control 2015 (FC2015) presentatie zoals gegeven in de ochtendsessie op de
kennisdag waterkeringen op 7 maart 2008 (KD2008).

Heeft u deze presentatie op de KD2008 bijgewoond dan willen we graag weten wat u van de plannen van FC2015 vindt: is het probleem waarop
FC2015 zich richt helder, is de doelstelling van het programma goed overgekomen en wat is u van de presentatie inhoudelijk bijgebleven.

Heeft u de presentatie niet gezien dan zullen een aantal inhoudelijke vragen worden overgeslagen. Wij willen u wel een aantal vragen stellen op
basis van informatie zoals deze beschikbaar is, uit pers en verslagen op internet, zoals de website www.inspectiewaterkeringen.nl .

9.  Heeft u de Flood Control 2015 presentatie gezien op de kennisdag waterkeringen (vrijdag 7 maart 2008)?

Ja Nee

10.  In welke mate vindt u dat u een goed beeld heeft gekregen van FC2015 op basis van de presentatie? Ofwel: welk cijfer geeft  u aan de
presentatie over het onderwerp FC2015 (op een schaal van 2 − 10)

2 3 4 5 6 7 8 9 10

11.  Vindt u het doel helder dat FC2015 nastreeft?

Ja Nee

12.  Wat is het belangrijkste doel van FC2015 volgens u:

Doel:

13.  Welke inhoud (woorden, uitspraken) is u het meeste bijgebleven van de presentatie FC2015. (U kunt 3 onderwerpen noemen):

1 2 3

14.  Heeft u een helder beeld van de producten die Flood Control 2015 moet gaan opleveren voor de Nederlandse situatie?

Ja Nee

15.  Kunt u een product van FC2015 noemen dat u is bijgebleven nav de presentatie?

ja,
namelijk: nee

http://www.inspectiewaterkeringen.nl/


16.  Welk van de onderstaande producten spreekt u aan (meerdere antwoorden mogelijk):

Flood Control Room

Sensoren in Dijken

Oefenen op computer

Actuele dijksterkte berekenen

Centraal informatiesysteem bij calamiteiten

Beslissing−ondersteunend systeem (BOS) voor calamiteitenbestrijding

Anders,
namelijk:

17.  Wat vindt u de sterke punten in het programma FC2015?

1 2 3

18.  Wat vindt u zwakkere punten in het programma FC2015?

1 2 3

Hieronder volgen een aantal algemene vragen en stellingen over het programma FC2015 op basis van de inhoud uit de presentatie. 

19.  FC2015 stelt: vaker hoogwater: sneller innoveren . Bent u het daar mee eens?

Ja

Nee

20.  De doelstelling van FC2015 (zoals gepresenteerd op de kennisdag 2008) is:

eraan bijdragen dat tijdens (dreigend) hoogwater
informatie beter, eerder, toegankelijker beschikbaar is
om effectieve, efficientere beslissingen te nemen

Vind u deze doelstelling helder?

Ja

Nee

21.  FC2015 richt zich op waarnemen, diagnose, prognose, besluitvorming en ICT−ondersteuning bij (dreigende) calamiteiten als gevolg van
hoog water. Welk aspect vindt u daarvan het belangrijkste!

waarnemen

diagnose

prognose

besluitvorming

ICT−ondersteuning

22.  FC2015 richt zich op de informatievoorziening ter ondersteuning van beslissingen bij (dreigende) calamiteiten. FC2015 maakt onderscheid
tussen informatievoorziening in een normale (beheer) situatie en situaties onder speciale omstandigheden (dreigend hoogwater,
calamiteiten) waarin elke seconde telt.

Vind u de informatievoorziening tijdens (dreigend) hoogwater anders dan onder normale omstandigheden?

Ja Nee



23.  Waar is (volgens uw mening en ervaring) op dit moment het meeste behoefte aan verbetering en innovatie?

Ofwel: als u iets mag veranderen of verbeteren met betrekking tot hoogwaterrisicobestrijding wat zou u veranderen/verbeteren:

1 2 3

24.  Het consortium FC2015 wil in een programma van zeven jaar grote veranderingen realiseren in het beheersen van overstromingsrisico's.
Deze veranderingen worden in 2015 zichtbaar.

Vindt u een termijn van zeven jaar realistisch voor een dergelijke verandering? 

ja nee

Hieronder volgen een aantal vragen die te maken hebben met calamiteitenbestrijding en het oefenen daarvan.

25.  Hoe belangrijk is in uw dagelijkse werk de voorbereiding op (dreigende) calamiteiten als gevolg van hoogwater?

Erg Belangrijk

Belangrijk

Neutraal

Niet belangrijk

Onbelangrijk

26.  Hoeveel uren besteed u gemiddeld per maand aan activiteiten
met betrekking tot calamiteitenbestrijding?

0

< 4

4 − 8

8 − 16

16 − 32

> 32

full time

27.  Hoe belangrijk vindt u het oefenen, trainen en voorbereiden op (dreigende) overstromingen?

Erg belangrijk

Belangrijk

Neutraal

Niet zo belangrijk

Onbelangrijk

Geen mening

28.  Hoeveel keren heeft u het afgelopen jaar (12 maanden) meegedaan aan een hoogwater−oefening?

0 1 2 >2

29.  Bent u betrokken bij het opstellen van calamiteitenbestrijdingsplannen (hoogwater, (dreigende) overstromingen, dijkdoorbraak) in uw
organisatie?

ja nee

30.  Heeft u een rol in de calamiteitenbestrijdingsorganisatie?

ja,
namelijk: nee



31.  Hoe belangrijk vindt u de mogelijkheid om virtueel te oefenen, dus met behulp van computerspellen (computer simulaties) oefenen van
(dreigende) overtromingssituaties en dijkdoorbraken?

Erg Belangrijk /essentieel

Belangrijk

Neutraal

Niet zo belangrijk

Onbelangrijk

Geen mening

32.  In hoeverre verwacht u dat technische innovaties zullen bijdragen aan de verbetering van de informatievoorziening tijdens (dreigend)
hoogwater?
Technische innovaties zijn bijvoorbeeld: sensoren in dijken, Remote Sensing technieken uit vliegtuigen en satellieten, hand−held (PDA)
apparatuur bij dijkinspecties, geautomatiseerde scenario−analyse systemen, en dergelijke.

Erg belangrijk / essentieel

Belangrijk

Neutraal

Niet zo belangrijk

Onbelangrijk

Geen mening

Hieronder volgen een aantal algemene stellingen en vragen over risicobeheersing en besluitvorming bij dreigend hoogwater en dreigende
calamiteiten als gevolg hiervan. 

U wordt gevraagd een uitspraak te doen over hoe u denkt over de oorzaken, risico's, oplossingen en belemmeringen om beter voorbereid te zijn
overstromingsrisico's.

33.  Stelling: Nederland is kwetsbaar voor overstromingen vanuit de rivieren (hoogwater)?

Eens (ja) Oneens (nee)

34.  Nederland is goed beschermd tegen risico bij hoogwater.

Eens (ja) Oneens (nee)

35.  In welke mate (2=laag − 10=hoog) vindt u in het algemeen  klimaatverandering een probleem?

2 3 4 5 6 7 8 9 10

36.  In welke mate (2 tot 10) vindt u dat Nederland kwetsbaarder wordt voor overstromingen als gevolg van klimaatverandering?

2 3 4 5 6 7 8 9 10

37.  In welke mate (2 tot 10) heeft klimaatverandering invloed op de inhoud van uw werkzaamheden? Bijvoorbeeld door projecten zoals: VNK,
Ruimte voor de rivier of anders.

Ofwel: in hoeverre vindt u dat uw werk beinvloed wordt door onderwerpen die met klimaatverandering te maken hebben?

2 3 4 5 6 7 8 9 10

38.  Hoe belangrijk vindt u technische innovatie bij inspectie en beheer van waterkeringen?

2 3 4 5 6 7 8 9 10

39.  Wat vindt u belangrijker: meer investeren in techniek/innovatie of meer investeren in samenwerken?

techniek/innovatie

samenwerken



In het programma Verbetering Inspectie Waterkeringen (VIW) wordt onderscheid gemaakt tussen organisatorische
aspecten (strategisch/tactisch) en uitvoeringsaspecten (operationeel).

Hieronder volgen een aantal vragen waarin u over de verschillende onderdelen aan kunt geven waar in uw visie de belangrijkste verbeteringen
mogelijk zijn.

U wordt gevraagd per vraag over vier aspecten in totaal 100 punten te verdelen. U geeft de meeste punten aan die aspecten die u het
belangrijkste vindt.

40.  Hoe belangrijk vindt u de onderstaande aspecten bij het beheersen van het risico op overstromingen?
(Verdeel in totaal 100 punten over de onderstaande vier aspecten (het totaal moet 100 zijn))

Totaal 100 punten

Voorbereiding/organisatie

Automatisering / ICT

Meten, waarnemen, inspectie ter plaatse

Gebiedskennis

41.  Hoe belangrijk vindt u de onderstaande organisatorische aspecten bij het beheersen van het risico op overstromingen?
(Verdeel in totaal 100 punten over de onderstaande vier aspecten (het totaal moet 100 zijn))

Totaal 100 punten

voorbereiden, trainen

kwaliteit werkprocessen

verantwoordelijkheden vastleggen

besluitvormingsprocessen

42.  Hoe belangrijk vindt u de onderstaande aspecten bij de uitvoering bij het beheersen van het risico op overstromingen?
(Verdeel in totaal 100 punten over de onderstaande vier apsecten (het totaal moet 100 zijn))

Totaal 100 punten

Inspectie / waarneming ter plaatse

Gebiedskennis

Ervaring van de medewerkers

Informatievoorziening

43.  Hoe belangrijk vindt u de onderstaande waarnemingsaspecten bij het beheersen van het risico op overstromingen? 

MAW: welke informatie geeft u het meeste vertrouwen:
(Verdeel in totaal 100 punten over de onderstaande vier aspecten (het totaal moet 100 zijn))

Totaal 100 punten

Sensoren in dijken

Remote sensing (vliegtuig, satelliet)

Sterkteberekening uit computer

Visuele waarneming / beheerdersoordeel



44.  Hoe belangrijk vindt u de onderstaande informatie−technische aspecten bij het beheersen van het risico op overstromingen?
(Verdeel in totaal 100 punten over de onderstaande vier aspecten (het totaal moet 100 zijn))

Totaal 100 punten

Alle informatie centraal op één locatie in Nederland

Actueel inzicht in dijksterkten op computer

Voorspelling waterhoogte op elke locatie

Alle informatie beschikbaar in het veld (pda)

45.  Dit was de laatste vraag.

Hieronder kunt u nog opmerkingen of suggesties aangeven. Dit wordt voor het onderzoek zeer gewaardeerd. Geef bijvoorbeeld aan welke
vragen of onderwerpen u gemist heeft of waar u zeker meer aandacht voor zou willen hebben.

1 2 3
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Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage 4b4b4b4b: : : : Verslag Verslag Verslag Verslag EnquêteEnquêteEnquêteEnquête FC2015 FC2015 FC2015 FC2015 onder doelgroep onder doelgroep onder doelgroep onder doelgroep    
    

InleidingInleidingInleidingInleiding    

Op vrijdag 7 maart 2008 is op de jaarlijkse kennisdag waterkeringen de eerste presentatie gegeven 

over het programma Flood Control 2015 aan de doelgroep waterkeringenbeheerders (WKB). Op de 

kennisdag waterkeringen (KD2008) komt een doorsnede van de professionals bijeen die werkzaam zijn 

in het werkveld waterkeringenbeheer vanuit waterschappen (WS), Rijkswaterstaat (RWS), provincies, 

kennisinstituten en bedrijfsleven. 

In het kader van het onderzoek naar draagvlak bij waterkeringenbeheerders voor het programma 

FC2015 is een peiling gedaan in de vorm van een elektronische enquête. Hiervoor is een selectie 

gemaakt van de deelnemers van waterschappen, RWS en provincies. 

Deze FC2015 enquête is aanvullend op de STOWA enquête die is uitgevoerd in het kader van de 

kennisdag waterkeringen zelf (zie www.inspectiewaterkeringen.nl). Een aantal vragen uit deze 

enquête zijn interessant als vergelijkingsmateriaal. 

Hieronder volgen de belangrijkste resultaten en conclusies op basis van de FC2015 peiling. Doel 

hierbij is middels een peiling onder de doelgroep accenten in de aandachtspunten voor draagvlak voor 

FC2015 te verkrijgen. 

De schriftelijke enquête en de resultaten rapport zijn bijgevoegd. Voor een aantal vragen zijn de 

antwoorden uitgesplitst naar organisatie domein: waterschappen (WS), Rijkswaterstaat en ministerie 

van Verkeer & Waterstaat en aanverwante organisatieonderdelen (RWS), provincies (Prov) en 

andersoortige organisaties (anders). Deze uitsplitsing worden in dit verslag genoemd en staan niet in 

de standaard rapportage.  

Uitsplitsen van de antwoorden levert soms opmerkelijke verschillen in accenten op. Hierbij is 

voornamelijk naar de verschillen tussen waterschappen en RWS gekeken. De uitsplitsing van de 

response vanuit provincies (n=2) en overige organisaties (n=4) is niet representatief vanwege het 

beperkt aantal personen dat de enquête heeft ingevuld. 

ResultatenResultatenResultatenResultaten::::    

Response en organisatie (vraag 1)    
In totaal zijn 125 personen benaderd voor het invullen van de enquête. Hiervan behoren 80 personen 

tot 23 deelnemende waterschapsorganisaties (van 25 waterschappen), 36 tot de groep RWS en 5 

personen vanuit evenveel provincies. In totaal hebben 41 personen de enquête geheel afgemaakt. 

Gemiddeld duurde dit 32 minuten. Onderstaande tabel geeft een overzicht: 

De tabel XXX-1: response op elektronische enquête FC2015 naar aanleiding van KD2008 

Totaal benaderdTotaal benaderdTotaal benaderdTotaal benaderd    Response (n)Response (n)Response (n)Response (n)    Response (%)Response (%)Response (%)Response (%)    OpmerkingOpmerkingOpmerkingOpmerking    

Totaal 125 personen 
66 geopend  
57 gestart 
41 volledig 

53% 
46% 
33% 

41 volledig afgerond = 33% 
9 personen hebben FC2015 
presentatie niet gezien 

WS: 80 personen (23 org) 36 45%  
RWS: 36 personen (11 org) 15 42%  

Prov: 5 personen (5 prov) 2 --- Niet uitgesplitst 
Anders: 4 4 --- Niet uitgesplitst 

    

 

Ervaring (vraag 2) 
Van de personen die de enquête hebben ingevuld heeft 23% minder dan 5 jaar ervaring en 65% meer 

dan 5 jaar. 

 



3. Welk cijfer geeft men aan de 

presentatie FC2015: gemiddeld 6,6
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Functie (vraag 3) 
De werkzaamheden van de bevraagden zijn verdeeld over ongeveer 15 verschillende functies. Met 18 

personen (32%) vormt de beleidsmedewerker de grootste groep. Onder ‘anders’ worden de volgende 

functies aangegeven: adviseur, account manager, programmamanager, projectleider, 

onderhoudsmedewerker, toezichthouder, specialist en GIS-adviseur. 

1. Herkomst panel FC2015 enquete 

bezoekers KD2008 (totaal= 57)

36

15

2
4
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Provincie
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2: Hoeveel jaren ervaring 

met WKB en inspectie
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Waardering presentatie onderwerp FC2015 op kennisdag waterkeringen 2008  (vraag 10) 

 
45 personen hebben de presentatie gezien en waarderen 

de presentatie met gemiddeld een 6,6 (WS 6,5 en RWS 

6,8). Van deze groep geeft 71% aan een helder beeld te 

hebben gekregen en 29% niet. Vervolgens geeft 69% aan 

dat men geen helder beeld heeft van de producten die 

FC2015 moet gaan opleveren (let op: n=36). 

 

Doel, kernwoorden, product, sterke en zwakke punten, 
verbeteringen en opmerkingen (open vragen 12, 13, 15, 
17, 18, 23, 45) 

In een aantal open vragen is verzocht het doel van FC2015 aan te geven en de kernwoorden aan te 

geven die zijn blijven hangen. Daarnaast is verzocht producten van FC2015 aan te geven en sterke en 

zwakke punten te noemen. Ook is gevraagd naar de behoefte aan verbeteringen en algemene 

opmerkingen. In de tabellen achteraan deze bijlage staan de antwoorden zoals deze zijn gegeven. 

 

Voorkeur producten FC2015 (vraag 16) 

Gevraagd is de voorkeur voor een aantal 

FC2015 producten aan te geven. Meerdere 

antwoorden zijn mogelijk (aangegeven in 

legenda n= aantal stemmen / aantal 

stemmers). Het percentage van de maximale 

score per groep is aangegeven (dus als alle 

stemmers in een groep de optie hebben 

aangegeven = 100%). 

Uitgesplitst naar organisatie valt op dat 

waterschappen wat meer belang hechten aan 

het weten van de actuele dijksterkte en een 

BOS. WS hebben gemiddeld 3 stemmen 

uitgebracht en RWS 2. 
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Stellingen en thema’s FC2015 (vragen 19, 20, 21, 22, 24) 
Met een aantal stellingen is de mening gevraagd naar het programma FC2015 en de uitgangspunten 

hiervoor (n=42).  

Op de stelling ‘vaker hoogwater: sneller innoveren’ is 79% het eens. 88% zegt de doelstelling van 

FC2015 helder te vinden en 74% van de bevraagden vindt een termijn van zeven jaar realistisch (vraag 

24). 50% van de bevraagden kan een concreet 

product noemen (zie antwoorden vraag 15). 

79% van de bevraagden vindt de 

informatievoorziening tijdens hoogwater 

anders dan onder normale omstandigheden. 

Voorkeur themaVoorkeur themaVoorkeur themaVoorkeur thema 

In vraag 21 is gevraagd het belangrijkste 

thema van FC2015 aan te geven. Hierbij valt 

op dat de voorkeur van de WS gelijkelijk 

verdeeld is en RWS een duidelijke voorkeur 

heeft voor prognose. ICT-ondersteuning 

wordt algemeen laag gewaardeerd. 

Besluitvorming en ICT krijgen nul stemmen 

van RWS. 

 

Voorbereiding op calamiteiten en oefenen (vragen 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32) 

57% van de bevraagden (n=42) geeft aan dat de voorbereiding op dreigende calamiteiten een belangrijk 
tot erg belangrijk onderdeel is. 62% besteed hier minder dan 1 uur per week aan en 88% geeft aan 
oefenen en trainen belangrijk tot erg belangrijk te vinden. Hierbij is geen verschil tussen WS en RWS. 

Gevraagd naar het aantal keren dat men het afgelopen jaar daadwerkelijk heeft getraind geeft 42% van 

WS en 73% van RWS aan geen training te hebben gehad of aan een oefening te hebben meegedaan. 

Van de WS heeft 23% 1 maal en 35% 2 of meer keer getraind (RWS = 18% en 9% waarbij maximaal 

aantal trainingen 2 keer is)  

Van de bevraagden geeft 49% aan betrokken te zijn bij het opstellen van calamiteitenbestrijdings-

plannen en 59% geeft aan een rol te hebben in de calamiteitenbestrijdingsorganisatie. 

63% geeft aan (vraag 31) de mogelijkheid virtueel te oefenen belangrijk te vinden, 10% vindt dit erg 

belangrijk, 24% neutraal tot onbelangrijk. 

Technische innovaties worden door 85% als belangrijk tot erg belangrijk gewaardeerd (vraag 32). In 

vraag 38 wordt het belang van technische innovaties met een gemiddeld cijfer van 7,9 gewaardeerd 

(WS 7,9 en RWS 7,5). 

Stellingen Risico en klimaat verandering (vragen 33, 34, 35, 36, 37 en 39) 
De stelling Nederland is kwetsbaar voor overstromingen vanuit rivieren (hoogwater) wordt door 85% 

met ja beantwoord. 63% vindt daarvan dat Nederland hiertegen goed beschermd is (WS 56% en RWS 

73%). 

In het algemeen wordt klimaatverandering als probleem met een 6,4 gewaardeerd en de mate waarin 

Nederland kwetsbaarder wordt voor overstromingen als gevolg van klimaatverandering krijgt een 6,8 

(WS 6,8 en RWS 5,8). De mate waarin klimaatverandering invloed heeft op het werk wordt 

gewaardeerd met een 6,3 (WS 6,8 en RWS 6,4).  

Op vraag 39, wat men belangrijker vindt investeren in techniek/innovatie of in samenwerken, wordt 

door 71% de voorkeur voor samenwerken gegeven (WS 68%, RWS 82%). 

Waardering van een aantal aspecten (vragen 40, 41, 42, 43, 44) 
In vijf afsluitende vragen kunnen punten worden verdeeld over een aantal aspecten. In totaal moet 100 

punten worden verdeeld over vier aspecten. Onderstaande grafieken geven hiervan de resultaten voor 
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WS en RWS. Het aantal respondenten voor de provincies (2) en overigen (4) zijn te laag voor een goed 

vergelijk. 

In vraag 40 wordt gevraagd punten te verdelen over: 

1= voorbereiding / organisatie 

2= Automatisering / ICT 

3= Meten, waarnemen, inspectie ter plaatse 

4= Gebiedskennis 

WS hebben wat minder voorkeur voor automatisering. 

RWS legt accent op voorbereiding / organisatie. 

 

 

 

 

In vraag 41 wordt gevraagd punten te verdelen over 

1= voorbereiden / trainen 

2= kwaliteit werkprocessen 

3= verantwoordelijkheden vastleggen 

4= besluitvormingsprocessen 

WS en RWS hebben licht voorkeur voor voorbereiden / trainen. De 

onderlinge verschillen zijn niet groot. 

 

 

 

 

In vraag 42 wordt gevraagd punten te verdelen over 

1= inspectie / waarneming ter plaatse 

2= gebiedskennis 

3= Ervaring medewerkers 

4= informatievoorziening 

WS leggen het accent iets meer op inspectie en RWS op de 

informatievoorziening. De onderlinge verschillen zijn niet groot. 
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 In vraag 43 wordt gevraagd punten te verdelen over 

1= Sensoren in dijken 

2= Remote Sensing (vliegtuigen, satelliet) 

3= Sterkteberekening uit computer 

4= Visuele waarnemingen. / beheerdersoordeel 

Beide organisatiedomeinen, WS en RWS leggen een accent op de 

visuele waarnemingen / beheerdersoordeel irt technische 

waarnemingen uit sensoren, RS en computer. 

 

 

 

 

In vraag 44 wordt gevraagd punten te verdelen over 

1= info op centrale locatie in NL 

2= Actueel inzicht sterkteberekening computer 

3= voorspelling waterhoogte elke locatie 

4= Alle info beschikbaar in het veld (pda) 

In de keuze tussen de verschillende aspecten zijn de onderlinge 

verschillen tussen WS en RWS opmerkelijk. 

WS legt het accent meer op centralisering en actueel inzicht 

sterkteberekeningen en RWS legt de nadruk meer op informatie in 

het veld. 

WS en RWS leggen beide de meeste nadruk op het voorspellen 

waterhoogte op elke locatie. 

ConclusiesConclusiesConclusiesConclusies 

De peiling heeft plaatsgevonden in een heterogeen panel. De verschillende organisaties, functies en 

taken vlakken de gemiddelde response uit. Uitsplitsen naar organisatie domein, met name WS en RWS 

levert enkele opmerkelijke verschillen op. WS leggen de nadruk wat meer op de praktijk, RWS wat 

meer op de techniek en de organisatie. 

Geconcludeerd kan worden dat met de verschillen in accenten tussen waterschapsorganisatie en 

Rijkswaterschap rekening kan worden gehouden bij de uitwerking van innovatieprojecten. In een 

verdere uitwerking en discussies, workshops en detailonderzoek kunnen de resultaten uit deze 

enquête als basis worden gebruikt voor het uitdiepen van de verschillen. 

De antwoorden op de openvragen leveren een bron van informatie. Deze informatie kan bijvoorbeeld 

worden gebruikt voor het voorbereiden van gesprekken met de doelgroep over specifieke plannen en 

projecten. 
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De tabel XXX-2: overzicht antwoorden op openvragen: doel en kernwoorden 

VraagVraagVraagVraag 12: wat is het 12: wat is het 12: wat is het 12: wat is het belangrijkste doel van FC2015 volgens u: belangrijkste doel van FC2015 volgens u: belangrijkste doel van FC2015 volgens u: belangrijkste doel van FC2015 volgens u:    
(WS)(WS)(WS)(WS)    

beperken leed 
Door innovaties beter voorbereid zijn op eventueel wateroverlast in de toekomst 
landelijk goed beheersplan voor callamiteiten 
afstemmen communicatie tussen verschilende organen binnen de calamiteitenbestrijding 
Informatie in orde brengen 
droge voeten houden 
Een centraal gecoördineerd beeld van overstromingsrisico's maken. 
toekomstbeeld 
landelijk calamieten situaties in beeld brengen en daarover adviseren 
informatiedelen 
Onduidelijk 
Als overheden samenwerken t.a.v. landelijke calamiteiten problemen (storm, hoog water enz.) 
ontwikkelen produkten 
nieuwe tools ontwikkelen tbv rekenen/beslissen aan/bij hoogwater 
Innovatieve methoden ontwikkelen (die ook vermarktbaar zijn) om tijdens (dreigend) hoog water 
sneller en betere informatie ter beschikking te hebben om betere beslissingen te kunnen nemen. 
sneller inzicht krijgeen in een verwachte situatie 
Geen idee 
keringen op orde middels innovatieve aanpak 
Kustverdediging, kust- en rivierdeltabescherming 
Coördinatie 
RWSRWSRWSRWS    

Snel en eenvoudig inspectie resultaten ontsluiten 
beschikbaar stellen van ICT tools 
landelijke beheersing van hoogwater situaties 
waarschuwen 
Elementen opleveren die gebruikt kunnen worden bij calamiteiten 
Inzicht in de mate van 
Operationele flood control 
Betere voorbereiding voor een mogelijk hoogwater 
innovatie bewerkstelligen op het gebied van beoordelen dreiging van een overstroming met spin off 
naar exportmogelijkheden 
OverigenOverigenOverigenOverigen    

coördinatie 
Nieuwe technieken en koppeling informatie belastingkant en sterktekant waterkering 
ondersteuning van beslissingen bij dreigende overstroming 
overzicht 
Bouw waarschuwings systeem 

 



 

Vraag 13: Welke inhoud is u het meeste bijgebleven van de presentatie FC2015?Vraag 13: Welke inhoud is u het meeste bijgebleven van de presentatie FC2015?Vraag 13: Welke inhoud is u het meeste bijgebleven van de presentatie FC2015?Vraag 13: Welke inhoud is u het meeste bijgebleven van de presentatie FC2015?        
(WS)(WS)(WS)(WS)    

Actuele situatie 
maatregelen 
centraal regelen 
innovaties 
glazen bol 
uitwisselen info 
samenwerking 
het is geen kamer 
Proactie 
Diagnosticeren en prognosticeren dijksterkten 
Flood Control room 
goede dijken 
goede bwo-keringen 
goede calamiteitenorganisatie 
moderne technieken 
centraal overzicht 
digitaal 
gebiedsbekendjeid 
veiligheid 
niet iets specifieks 
nog niet concreet 

Herinner niets 
samenwerken als overheden 
control room 
samenwerking 
ontwikkeling 
producten nog niet gedefinieerd 
2015 
innovatie 
betere beslissingen op basis van betere 
informatievoorziening 
vermarktbaarheid 
kennis ontwikkeling 
export 
landelijke coordinatie 
samen 
innovatie 
IJkdijk 
dijkversterking en -monitoring 
kennis- en expertise opbouw 
Coördinatie 
Innovatie 
Herstel 

RWSRWSRWSRWS    

inspecteren 
preparen 
ICT 
tools 
landelijk 
informatie vergaren/ontsluiten 
samenwerken 
metingen 
informeren 
schrappen van het woord ROOM 

waterstanden 
launching customer 
tijdige informatie 
de nieuw in te richten ruimte 
onderzoek 
samenwerking marktpartijen 
innovatie 
verbetering floodforcast 
vermarkten kennis 

OverigenOverigenOverigenOverigen    

Gezamenlijk 
Coördinatie 
Innovatie 
Informatie 
digitale monitoring 

beslissing ondersteunend 
crisis 
overzicht 
ingrijpen 

 



 

VVVVraag 15raag 15raag 15raag 15: : : : Kunt u een product van FC2015 noemen dat u is bijgebleven n.a.v. de presentatie?Kunt u een product van FC2015 noemen dat u is bijgebleven n.a.v. de presentatie?Kunt u een product van FC2015 noemen dat u is bijgebleven n.a.v. de presentatie?Kunt u een product van FC2015 noemen dat u is bijgebleven n.a.v. de presentatie?    
(WS)(WS)(WS)(WS)    

monitoring kralen 
pilotproject dijkbewaking 
Mensen en informatie oevr sterkte 
inspectie vanuit de lucht 
centrale aansturing 

de room 
control room 
‘Flood Control Room' 
DAM 
IJkdijk 

RWSRWSRWSRWS    
directe terug koppeling van veldinformatie om 
beslissingen te nemen 
flood control room 
sensoren in d edijk 

modellen 
de control room 
fews 

OverigenOverigenOverigenOverigen    
dijksensoren met rode en groene bolletjes op computerscherm 
Flood control room 

 

 

VraagVraagVraagVraag 17: Wat vindt u de sterke punten in het programma FC2015 17: Wat vindt u de sterke punten in het programma FC2015 17: Wat vindt u de sterke punten in het programma FC2015 17: Wat vindt u de sterke punten in het programma FC2015        
(WS)(WS)(WS)(WS)    

koppelen van allerlei gegevens voor meerdere 
doelen 
geen mening 
nvt 
Proactie 
bewust maken van gevaren 
Het streven naar iets 
bos 
niet voldoende zicht op nog 
bij calamiteiten grotere view 
Ik herinner me geen. 
samenwerking tussen overheden 
innovatie 
Samenwerking 
centrale regie project 
landelijke ontwikkeling 
in beeld brengen overstromingen 

stimulering innovatie 
kennis- en expertiseopbouw 
Coördinatie 
onderzoek naar technieken 
Beslissingen 
bespreken van nieuwe technieken 
cis 
kennis bundelen 
kennisoverdracht 
overheid gedragen 
kennis 
bespreken van een calamiteiten organisatie 
fcr 
intentie beheerders te betrekken 
ambitie 

RWSRWSRWSRWS    

direct gebruik van inspectie gegevens 
meerder deelnemers 
landelijk 
digitalisering van info 
samenwerking tussen partijen 

operationele ondersteuning 
samenwerking meerdere partijen 
verdere uitbouw van onze kennis op het gebied 
van het inschatten van de overstromingsdreiging 
tot aan de actuele overstroming 
onderbouwd en addekwaat beslissen 
beheersing 

OverigenOverigenOverigenOverigen    
samenwerken 
samenbrengen losse innovaties/technieken 
BOS 

Afstemming 
samenwerking met bedrijfsleven 

 



 

VraVraVraVraag 18ag 18ag 18ag 18: wat vindt u de : wat vindt u de : wat vindt u de : wat vindt u de zwakkezwakkezwakkezwakkerererere punten punten punten punten    in het programma FC2015in het programma FC2015in het programma FC2015in het programma FC2015    
(WS)(WS)(WS)(WS)    

glazen bol kijken 
geen mening 
Informatie 
gemalen worden niet besproken 
Dat in een relatief korte tijd veel nieuwe 
technieken moeten bijdragen aan het doel. Denk 
aan de problemen rond FLIWAS 
sensoren in dijken 
niet voldoende zicht op nog 
twijfel over aktuele gegevens in geval van 
calamiteit 
Ik herinner me geen. 
geen idee 

Samenwerking kan ook tegen gaan werken 
vereiste vermarktbaarheid 
Toegevoegde waarde naast alle andere 
systemen 
te veel aandacht voor grote (prestige)projecten 
commitment overheid? 
risico dat kennis plaats maakt voor techniek 
werd niet voldoende op de basis van de 
technische staat van keringen ingegaan 
oefenen op pc 
blijft erg vaag 
er zou een overkoepelende organisatie moeten 
komen die de waterschappen gaat controleren 

RWSRWSRWSRWS    

risico van falen door teveel techniek 
Niet helder wat het is 
geen duidelijke opdracht 
diversiteit in bestuurlijke oordeelsvorming 
Mogelijk gebrek aan draagvlak bij RWS 

communicatie met gebruikers/overheden 
meteorologische kennis, samenwerking met 
KNMI ontbreekt of is in ieder geval niet genoemd 
onder schatten van de rol van inspecteurs door 
bestuurders 
geen duidelijke trekker 
Lastig meerwaarde aantonen 

OverigenOverigenOverigenOverigen    

Theorie 
risico van teveel ambitie en te weinig feeling met de praktijk (buiten!!) 
te weinig focus 
onduidelijke prioritering 
weg naar het doel is nog niet heel helder 

 

 



 

VVVVraag 23: raag 23: raag 23: raag 23: Waar is op dit moment het meeste behoefte aan verbetering en innovatie?Waar is op dit moment het meeste behoefte aan verbetering en innovatie?Waar is op dit moment het meeste behoefte aan verbetering en innovatie?Waar is op dit moment het meeste behoefte aan verbetering en innovatie?    
(WS)(WS)(WS)(WS)    

betere toetsing van risico's tijdens wateroverlast 
ict middelen om schade aan keringen in zekere 
mate te kunnen voorspellen 
Informatievoorziening 
bereikbaarheid 
slechte dijken sneller reconstrueren 
Het binnen de organisatie digitaal ontsluiten van 
de gegevens tbv de diagnose bij problemen 
slagvaardigheid 
dat ik cotineu op de hoogte ben van wat er met 
onze waterkering gaande is 
informatievoorziening bij calamiteiten borgen 
organisatie 
toegankelijkheid informatie 
besluitvorming 
Communicatie 
FC 2015 is bezig met een goede start 
gegevens inzichtelijk 
gegevensvoorziening/huishouding 
HIS 
Hydraulische modellen versus overstromingen 
in een gebied (SUCCESS) 

samenwerking betrokken instanties 
stroomlijning samenwerking diverse partijen 
huidige kustverdedigingsbeleid (dijkversterken 
en suppleties) niet veronachtzamen 
informatie architectuur 
monodisciplinaire informatiestromen 
beter inzicht in risicogebieden 
netwerk 
BWO-keringen vaker testen 
materiële inzet 
oefening en opleiding 
actuele sterkte inzichtelijk 
opleidingen 
Duidelijker beslissingsstructuur 
niet alleen op techniek/technologie vertrouwen 
beschikbaarheid gegevens 
multidisciplinaire informatiestromen 
we zijn onvoldoende ingesteld op het uitvallen 
van het elektriciteitsnet 
gebiedsbeheerder 
Betere prognoses hoogwater 
kwaliteit informatie voorziening 

RWSRWSRWSRWS    

bevolking meer risico bewust maken 
Duidelijk in beeld hebben waar de eerste risico's 
liggen. 
Heldere verwachtingen van de betrokken 
keringbeheerders 
managementstructuren 
communicatie in de regio 
Risicobenadering 
inzicht in gevolgen 

sneller betrouwbaardere info 
verbetering van de middellange 
termijnverwachting van hoogwaterdreiging (5 tot 
10 dagen vooruit) 
bestuurders niet laten beslissen 
een duidelijk beeld van de verwachten 
waterstanden/golhoogtes 
Duidelijk keringen plan 
inzicht in de standzekerheid van keringen onder 
normbelasting 
inzichtelijk maken van kansuitspraken 
hoogwaterdreiging voor besluitvormers 

OverigenOverigenOverigenOverigen    

Informatievoorziening 
toch met name communicatie: wie heeft welke informatie nodig voor welke beslissing 
beter inzicht in te nemen beslissingen 
onderlinge afstemming 

 



 

VraagVraagVraagVraag 45: opmerkingen /suggesties 45: opmerkingen /suggesties 45: opmerkingen /suggesties 45: opmerkingen /suggesties        
(WS)(WS)(WS)(WS)    

Meer aandacht voor communicatie over beheersen van overstroomrisico's in begrijpelijke taal naar 
de burger voor breder draagvlak 
Uniformiteit met technieken 
meer aandacht voor BWO-keringen 
Naar mijn mening moeten we veel aandacht geven aan het operationele van de 
calamiteitenbestrijding en minder aan het investeren in allerlei centrale (kwetsbare) 
informatiesystemen. 
geen aanvullende opmerkingen 
De toegevoegde waarde valt of staat m.i. met het borgen van aktuele informatie uit het veld naar de 
room in crisissituaties en de organisaties zijn dan waarschijnlijk te druk met de eigen problemen om 
ook het groter beeld te vullen. 
gedetailleerdere uitleg over flood control 2015 zou mij meer helpen bij het 
beoordelen/beantwoorden van de vragen van deze enquête 
probeer het concreet te houden 
motivatie van de deelnemers in dijkbewaking 
Meer aandacht voor buitendijkse gebieden o.a. Rotterdam 
Zorg voor meer (kunstmatig) sediment voor de kustverdediging, desnoods aangevoerd van buiten 
Nederland 
Informatisering is geen uiteindelijk doel; het is een middel om het doel te realiseren. 
Meer aandacht voor communicatie tussen beheerders 
wat doen we als er een dijk doorbreekt doordat er bv een vliegtuig op valt, of door een andere 
oorzaak doorbreekt ? 
uitval techniek zoals telefoon enz. waardoor visuele waarnemingen moeten plaats vinden die dienen 
voor besluitvorming 
Maak bekend waar nu de grootste kans op overstroming is 
Meer aandacht voor waterafvoer 
ICT/techniek is NIET hetzelfde als informatisering! Alleen techniek zal nooit werken. 
beter voorbereiden op het uitvallen van het elektriciteitsnet 
extra aandacht voor opleidingen 
Besluit de stedelijke gebieden niet te evacueren maar zet een voorzieningen structuur op 
Herinrichten bedrijfsprocessen is minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker: procesinnovatie! 
RWSRWSRWSRWS    

Inspectie zeggen meer over de sterkte dan berekeningen 
Mijn invulling is gericht op zeedijken. Bij andere dijken zou ik waarschijnlijk andere scores invullen 
middellange termijn verwachting weer en water 
evacuatie bewust zijn aan de man brengen 
bewust wording liever natte voeten dan verzuipen 

OverigenOverigenOverigenOverigen    
Betere communicatie 
niet te veel nieuws verzinnen, maar vooral bestaande zaken koppelen 
hoe is de coördinatie geregeld 
wie is eindverantwoordelijke 
wie betaalt het allemaal 

 

 


