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Over de I-visie

6

De BOVI 2050 brengt de wateropgaven voor ons gebied trefzeker in kaart. 

Hiermee beschikt onze organisatie over een goede startpositie om 

de uitdagingen van deze tijd aan te gaan.

De BOVI en het BOP, samen met de ontwik-

kelingen in de maatschappij en de ongekende 

technische mogelijkheden, versnellen de ont-

wikkeling naar een digitale organisatie in grote 

mate. De afgelopen jaren laten zien welke 

technologische ontwikkelingen binnen hand-

bereik liggen. De wijze waarop wij ons werk 

doen, zal de komende jaren blijvend veranderen.  

Onze ambities en opgaven raken inmiddels 

altijd aan ICT en/of data. Met het groeiende 

belang van ICT en data ontstaan organisa-

torische kansen en nemen de risico’s rond 

thema’s als cybersecurity en privacy toe. 

Daarom is het nodig om een heldere visie op 

informatievoorziening te hebben: een I-visie. 

Deze I-visie helpt ons doelen en ambities te 

realiseren op een digitale, toekomstgerichte 

en tegelijkertijd verantwoorde en veilige 

manier. Met deze I-visie nemen wij de regie in 

de snel veranderende en kansrijke wereld van 

informatievoorziening. 

De I-visie fungeert als meerjarenperspectief 

voor het hele waterschap. Het gaat over 

informatievoorziening, automatsering en 

informatieveiligheid in de waterketen, het 

watersysteem, waterveiligheid en de kantoor 

automatiseirng. De I-visie focust op innovatie 

en digitale toegankelijkheid van onze 

organisatie, en borgt de steeds belangrijker 

wordende onderwerpen als cybersecurity, 

privacy en toegankelijkheid van data. 

De I-visie is de verbindende schakel die richting 

geeft aan  ontwikkelingen als innovatie, 

 verduurzaming en beveiliging in de informatie-

voorziening , IT infrastructuur en het 

 programma digitale transformatie. 

In deze I-visie wordt eerst een beeld geschetst 

van de ontwikkelingen en de omgeving waarin 

wij ons in 2021 bevinden. Deze ontwikkelingen 

worden vervolgens vertaald naar een richting 

waarin het waterschap zich ontwikkelt tot een 

digitaal waterschap in 2027. Tenslotte wordt 

deze ontwikkelrichting concreet gemaakt in 

een routekaart. Deze routekaart is echter geen 

vaste route. Het is een dynamisch en wend-

baar traject waar op geplande momenten 

tussen 2022 en 2027 wordt stilgestaan om te 

kijken of bijsturing nodig is. Tot en met 2023 

zal in het teken staan van opbouwen en leren. 

Het eerste bijsturingsmoment is eind 2023.
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1. Context 1 Veiligheid en continuïteit.

2 Maatschappelijke uitdagingen 
zoals klimaatverandering.

3  Technologische kansen en 
datagedreven werken. 

4 Digitale dienstverlening 
en samenwerking.

5 Ontwikkelingen in 
wet- en regelgeving.
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Waarom een I-visie?

Om ons werkgebied te voorzien van voldoende water van de juiste kwaliteit, heeft het 

waterschap veel infrastructuur in beheer, zoals waterzuiveringen, gemalen, stuwen en 

watergangen. Die infrastructuur ontwikkelt zich in nieuwe richtingen: waterzuiveringen 

veranderen bijvoorbeeld in energie-, grondstoffen- en waterfabrieken.

Naast de fysieke infrastructuur is door de jaren 

heen ook een digitale infrastructuur ontstaan 

om al die waterschapsobjecten (assets) te 

besturen en beheren. Wij werken in en rond 

deze assets steeds meer digitaal samen. 

Ook de werkmethoden rond plannen en 

projecten veranderen. We gaan steeds meer 

gebiedsgericht en participatief werken. 

Dit verbindt ons aan het gebied en de mensen 

die daar leven en werken. De data die in onze 

organisatie ontstaan en de informatie die 

Digitale waterschaps-
objecten

Vallei en Veluwe digitaliseert 

naast de organisatie en haar 

processen ook haar water-

schapsobjecten. Zuiveringen, 

dijken, stuwen, pompen en 

gemalen worden komende 

jaren gedigitaliseerd in 3D 

modellen. Deze modellen 

vormen de basis voor alle data 

en informatie die bij dit object 

horen, van ontwerp tot beheer. 

Dit noemen we ook wel een 

Bouwwerk Informatie Model 

(BIM) en digital-Twin. 

Met deze nauwkeurige digitale 

weergave kunnen wij voor-

spellend werken en kunnen 

faalkansen en ontwerp/

beheerkosten afnemen.

Veiligheid en continuïteit 
Ons werk wordt steeds afhankelijker van 

digitale sturing. Het handmatig sturen van 

onze waterschapsobjecten en watersysteem is 

bijna onmogelijk zonder de complexe digitale 

infrastructuur van hard- en software. 

De risico’s nemen toe naarmate die infra-

structuur een belangrijkere rol speelt in ons 

dagelijks werk. Een hack van de systemen of 

verminking van data kan leiden tot verkeerde 

besturing of beslissingen. Een inbreuk op de 

continuïteit van onze (digitale) infrastructuur, 

of op de kwaliteit van gegevens, is direct van 

invloed op onze taken. De consequenties van 

een inbreuk op onze systemen en data kunnen 

enorm zijn. Dat blijkt uit recente hacks die bij 

o.a. gemeenten en bedrijfsleven plaatsvonden. 

Bescherming van onze (digitale) infrastructuur 

en onze data is daarom noodzakelijk. Door de 

toename van zowel het aantal toepassingen 

van ict in ons dagelijks werk als het aantal 

dreigingen, neemt de komende jaren de 

noodzaak tot beschermen verder toe.

Nieuwe kansen, 
nieuwe risico’s

Door de toepassing van 

data en steeds ingewikkelder 

geautomatiseerde sturing 

benutten wij nieuwe kansen. 

Datacombinatie biedt kansen 

om zuiveringen beter of zelfs 

anders te laten functioneren. 

Energie- en waterfabrieken 

ontstaan en voorspellend 

sturen in het watersysteem 

wordt mogelijk.

Alle aansturing van water-

zuiveringen en gemalen 

gebeurt tegenwoordig 

met digitale schakelaars. 

Schakelaars die zelf ook 

weer software bevatten. 

Zelfs schakelaars zijn daarmee 

vatbaar voor fouten of zelfs 

hackers. Informatieveiligheid 

breidt zich daarom sterk uit 

van kantoor naar installaties. 

Informatiebeveiliging is daar-

mee cruciaal bij het ontwerp 

en onderhoud van installaties.

hiermee gegenereerd wordt, zijn van grote 

waarde voor nu en later. De digitale infra-

structuur en goede data/gegevens zijn 

randvoorwaardelijk geworden om onze taken 

goed en in verbinding met onze omgeving te 

blijven uitvoeren. Data en informatie zijn 

essentieel voor de realisatie van veilig, 

 voldoende en schoon water. Data en infor-

matie zien wij  daarom als factoren die, naast 

o.a. personeel en financiën, essentieel zijn in 

onze  bedrijfsvoering.

Maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering 
Met de Blauwe Omgevingsvisie (BOVI) en het Blauwe Omgevingsprogramma (BOP) 

heeft onze organisatie een toonaangevende visie en aanpak neergezet. Hier worden 

verbindingen gemaakt tussen de doelen van het waterschap en maatschappelijke opgaven 

(zoals de klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, hervorming landbouw, 

natuur- en stikstofopgave en verstedelijking). 

Deze opgaven maken intensieve samenwerking met partners en het transparant delen 

van data en informatie noodzakelijk. De BOVI en het BOP maken verder digitaliseren 

van het waterschap daarom extra belangrijk.



Technologische kansen en 
datagedreven werken
Informatietechnologie dringt steeds sneller en 

dieper door in onze samenleving. De impact 

van de digitale revolutie is enorm en ontwik-

kelingen in nieuwe technologie bieden grote 

kansen. Voorbeelden hiervan zijn de toepas-

sing van robotica, big data, kunstmatige 

intelligentie en de inzet van ‘internet of things’, 

waarbij allerlei waterschapsobjecten en appa-

raten via internet direct met elkaar verbonden 

zijn. Technologie maakt ons klaar voor de 

toekomst. Niet alle kansen zijn echter volwas-

sen of dragen evenveel bij aan onze ambities 

en doelen. Het vraagt van ons dat we de 

ontwikkelingen continu volgen en deze 

voor onze organisatie op waarde schatten.

Data zijn in bijna alle ontwikkelingen de 

cruciale en verbindende factor. Onze water-

peilen en verdampingsgegevens kunnen 

bedrijven inzicht geven in tijden van droogte. 

Rioleringsgegevens van gemeenten geven 

samen met onze eigen waterschapsgegevens 

nieuwe inzichten bij het ontwerpen van de 

capaciteit van bijvoorbeeld rioolwaterzui-

veringen. Neerslagvoorspellingen maken dat 

wij voorspellend kunnen sturen in ons water-

systeem. Data halen de buitenwereld naar 

binnen en zorgen dat de waterschapswereld 

toegankelijk wordt voor onze omgeving. 

Verbanden die voorheen verborgen bleven, 

Datastrategie 
Vallei en Veluwe

Data is niets zonder juiste 

 validatie en verwerking. Onze 

data aanpak: “van databewust 

naar data gedreven” moet 

daarin voorzien. Het biedt ons 

handvatten om te groeien naar 

een volwassen data gedreven 

organisatie. Een organisatie 

die maximaal waarde creëert 

met data. De aanpak beschrijft 

de kansen en aandachtpunten, 

maar ook het fundament wat 

we nodig hebben om te  

 kunnen groeien. Samen met 

het bijbehorende uitvoerings-

plan helpt het ons stappen te 

zetten!

Digitale dienstverlening en 
samenwerking
De overheid hanteert met de Agenda Digitale 

Overheid, de Nederlandse Digitaliserings-

strategie en de Nederlandse Cyber Security 

Agenda een duidelijke strategie om te komen 

tot verregaande digitalisering. Deze digitalise-

ring wordt door de sector water verder vorm-

gegeven in het Addendum Bestuursakkoord 

Water (BAW+) en de ‘Baseline basis op orde’. 

Kern van deze ontwikkelingen is de verbete-

ring van de digitale dienstverlening aan 

inwoners en ondernemers. Evenals het open 

en transparant delen van waterschapsinforma-

tie zoals waterpeilen, waterkwaliteitsgegevens 

en dijkbeschermingszones. Inwoners en 

bedrijven mogen van ons snelle en digitale 

dienstverlening verwachten. Zij mogen 

erop vertrouwen dat (overheid)organisaties 

intensief samenwerken om hen te helpen. 

Dit vraagt veel van de digitale volwassenheid 

van onze organisatie.

De digitalisering in onze maatschappij creëert 

vele kansen, maar roept ook nieuwe vragen op 

voor de overheid. Als overheid dienen wij de 

rechten van burgers en ondernemers te 

beschermen en te zorgen voor gelijkheid van 

kansen. Dit geldt naast de analoge wereld, 

ook voor de digitale wereld. In de digitale 

wereld spelen nieuwe technologieën als 

geavanceerde data-analyse en digitale 

dienstverlening een steeds grotere rol. 

Publieke normen en waarden moeten 

beschermd worden. Inwoners en bedrijven 

mogen erop vertrouwen dat wij juist omgaan 

met de data die ons ter beschikking staan. 

Ze mogen ook in de digitale wereld ver-

wachten dat wij transparant optreden. 

Tenslotte moeten wij ervoor zorgen dat, 

met de steeds digitaler wordende maat-

schappij, geen mensen worden uitgesloten 

(digitale inclusie). Niet iedereen heeft immers 

even goed toegang tot de digitale maat-

schappij. Dat geldt niet alleen voor inwoners 

en bedrijven, maar ook binnen onze eigen 

organisatie. Onderwerpen als digitale inclusie, 

transparantie, privacy en veiligheid zijn 

daarom de komende jaren zeer belangrijke 

onderwerpen in de digitale ontwikkeling.

Dienstverlening draait 
om mensen

Wij zijn een waterschap dat 

dichtbij haar inwoners en 

bedrijven staat. Onze dienst-

verlening is passend bij de 

behoefte van inwoners en 

bedrijven. Waar mogelijk  

overtreffen wij de verwachting 

van inwoners en bedrijven. 

Digitaal heeft de voorkeur, 

maar wij bieden ook altijd de 

mogelijkheid tot face-to-face 

of analoog contact waar dat 

wenselijk is. Wij blijven voor 

iedereen toegankelijk. Wij 

 zetten door op de koers van 

het online en gemakkelijk 

delen van informatie. Wij 

 verbreden het aanbod van 

kwalitatief goede data, samen 

met onze partners en mede-

overheden. Dit alles geven wij 

concreet vorm via het  master-

plan dienstverlening.

12 13

worden met data zichtbaar. Het sturen en 

keuzes maken op basis van data wordt steeds 

belangrijker. Dit wordt vaak aangeduid met 

de term datagedreven organisatie. Ook in 

ons waterschap is deze ontwikkeling zichtbaar. 

Daarbij blijft de menselijke maat en de toe-

voeging van waarde aan onze processen een 

basisvoorwaarde. Het is noodzakelijk om die 

ontwikkelingen te selecteren, die voor het 

waterschap en onze omgeving de meeste 

waarde toevoegen of het meest kansrijk zijn. 

Zonder hierbij de innovatieve kansen die 

zich aandienen te missen.
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Ontwikkelingen in wet- en regelgeving
De beschreven ontwikkelingen zijn ook zicht-

baar op het vlak van wet- en regelgeving. 

Daarin wordt de digitale overheid steeds 

zichtbaarder. De implementatie van de 

Omgevingswet geeft met het Digitaal Stelsel 

Omgevingswet (DSO) inwoners en onder-

nemers beter toegang tot overheidsdienst-

verlening en -informatie. Ict en informatie-

voorziening worden daarmee, meer dan 

ooit, primaire functies in plaats van onder-

steunende. De informatievoorziening kan niet 

meer los gezien worden van de inhoudelijke 

ambities van het waterschap.

Naast de Omgevingswet regelt de Wet 

digitale overheid de verdere digitalisering 

van de Nederlandse overheid. De wet bepaalt 

hoe inwoners en organisaties veilig inloggen 

bij de overheid. Daarnaast schrijft deze 

wet regels voor ten aanzien van informatie-

veiligheid, privacy en de toepassing van 

standaarden.

De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk 

verkeer regelt voor inwoners en organisaties 

het recht op elektronisch berichtenverkeer 

met bestuursorganen. Voor ons waterschap 

betekent dit dat wij berichten van inwoners en 

bedrijven digitaal moeten kunnen ontvangen. 

Het gaat daarbij om formele berichten die aan 

een waterschap kunnen worden gestuurd, 

zoals procedures rond besluiten, meldingen 

of klachten. Deze digitale kanalen moeten 

voldoen aan de wettelijke eisen.

De Wet open overheid (WOO) is de opvolger 

van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). 

Deze wet regelt dat de overheid transparant 

en actief informatie deelt in een wereld die 

steeds digitaler wordt.

Tot slot zijn nieuwe wetten in de maak. 

Deze ontwikkelingen geven aan dat dit 

onderwerp de komende jaren steeds meer 

impact zal hebben op ons waterschap. 

Op Europees niveau wordt gewerkt aan 

wetgeving rond dataverwerking. 

Op landelijk niveau tracht de overheid de 

digitale interactie als recht mogelijk te 

maken via de Algemene wet bestuursrecht. 

Daarmee wordt onder andere besluitvorming 

via digitaal verkeer mogelijk. Tijdens de 

coronacrisis trof de overheid al een tijdelijke 

maatregel tot deze wet geldt. Ons waterschap 

wordt dus ook via de wet uitgedaagd verder 

te digitaliseren.

Samengevat
Naast de urgenties van buiten rond digi-

talisering en informatievoorziening, kent 

Vallei en Veluwe een sterke interne drive om 

de kansen van digitalisering en data vergaand 

te benutten. Wij hebben de overtuiging dat 

dit een organisatie oplevert die beter in staat 

is om over grenzen heen samen te werken en 

die continu verbetert met behulp van nieuwe 

technologische mogelijkheden. Een organisa-

tie die op basis van voorspellingen invulling 

geeft aan toekomstige beleidsvraagstukken 

en het hoofd biedt aan complexe opgaven. 

Dit zal op termijn ook inhouden dat we 

efficiënter en effectiever kunnen zijn als 

Waterschap. Hierbij geldt dat de kosten 

voor de (maatschappelijke) baten uitgaan.

Deze uitdaging vraagt een heldere visie op de 

informatievoorziening voor de komende jaren. 

Een visie die voor ons waterschap gericht 

invulling geeft aan een aantal bewegingen:

•  Met technologische mogelijkheden maken 

wij ons werk beter dan dit nu al het geval is.

•  De samenwerking met partners en inwoners 

en bedrijven is niet weg te denken en moet 

digitaal verder worden vormgegeven.

•  De data en informatie zijn een onlosmakelijk 

onderdeel van ons primaire proces 

geworden.

•  De ambities van het waterschap vereisen 

een opener en toegankelijker informatie-

voorziening.

•  De informatiebeveiliging en privacy zijn 

cruciaal voor onze werkzaamheden, samen-

werking en dienstverlening.

•  Het selecteren van de meest waardevolle/

kansrijke innovaties helpt het waterschap 

gericht te investeren en te innoveren.
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2. I-visie 2021-2027 1   Digitaal toegankelijke 

netwerkorganisatie.

2 Data vormen onze basis.

3   Organisatie en infrastructuur 

robuust en veilig.

4 Digitaal Waterschap Vallei en Veluwe.

4

3

1

2
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Het digitale waterschap

Ons waterschap ontwikkelt zich naar een netwerkorganisatie die midden in 

de maatschappij staat. Een maatschappij waarin inwoners en bedrijven hun zaken 

met de overheid vooral digitaal doen. Snel, simpel en met minimale wachttijden. 

Het waterschap opent steeds meer de poorten om samenwerkingen aan te gaan. 

Digitalisering is hierin een cruciaal onderdeel. Ons waterschap wordt hiermee 

een digitaal waterschap, dat continu verbonden is met haar omgeving.

Bij het digitaal waterschap van 2027 staan  de 

opgaven van het waterschap centraal en  

is goed informatiemanagement één van de 

randvoorwaarden om onze taken te kunnen 

uitvoeren.  Wij zien data en informatie als  

essentiële factoren voor de realisatie van vei-

lig, voldoende en schoon water. Data en infor-

matie zijn daarmee niet meer weg te denken 

in onze bedrijfsvoering. De digitale infrastruc-

tuur, onze informatievoorziening en data wor-

den daarom, net als ons personeel en onze 

installaties, goed beheerd en doorontwikkeld.

Ons digitale waterschap verbetert continu 

de werkzaamheden en dienstverlening op 

basis van data en technologische kansen. 

Wij optimaliseren hiermee onze processen en 

het beheer en gebruik van onze waterschaps-

objecten. Wij onderbouwen toekomstige 

beleidsvraagstukken beter en spelen met de 

toepassing van robotisering en data-intelli-

gentie in op de krapte op de arbeidsmarkt. 

Naast de verbeteringen zorgen wij er ook 

continu voor dat wij voldoen aan de zaken 

die van buitenaf op ons af komen.

Het zijn van een digitaal waterschap komt 

tot uitdrukking in drie principes

•  Wij zijn een digitale en toegankelijke 

netwerkorganisatie.

• Data vormen onze basis.

•  Onze organisatie en infrastructuur zijn 

toekomstbestendig, robuust en veilig.

In 2027 zijn wij een digitaal waterschap. 

Op basis van de drie principes ziet dit er 

als volgt uit:

Digitaal toegankelijke 
netwerkorganisatie
Inwoners en bedrijven doen digitaal zaken 

met ons waterschap en waar dit voor hen 

moeilijk is, biedt ons waterschap alternatieven. 

Wij sluiten daarbij niemand uit. Wij worden 

gewaardeerd om onze actieve openheid en 

transparantie en delen actief al onze data en 

informatie. Deze openheid maakt intensief 

samenwerken met inwoners, ondernemers, 

onderwijs en partners mogelijk. Onze organi-

satiegrenzen vervagen, wat voordelen biedt 

in onze eigen processen, maar ook in die van 

andere organisaties/bedrijven. Zonder ons 

open en digitale waterschap was deze inten-

sieve samenwerking niet mogelijk geworden.

Data vormen onze basis
Ons waterschap bezit een schat aan data en 

informatie. Wij delen deze actief met onze 

omgeving. Wij combineren onze data (en data 

van andere organisaties) waardoor wij tot nieuwe 

inzichten en werkwijzen komen. Door data en 

informatie is veel werk veranderd. Voorspellen 

en vooruitkijken zijn onze standaard werkwijzen 

geworden. Door automatisering of robotisering 

zijn er minder routinematige en repeterende 

werkzaamheden. Daardoor is er meer tijd en 

ruimte voor maatwerk en meer complexe 

uitdagingen.

Het belang dat we hechten aan data en infor-

matie, brengt grote verantwoordlijkheden met 

zich mee. Doordat data een steeds belangrijker 

rol spelen in onze organisatie, moeten wij voor 

de juiste kwaliteit en beschikbaarheid zorgen. 

Onze data worden door specialisten juist, vei-

lig en tijdig beschikbaar gehouden. Bij het 

werken met data en vormen van kunstmatige 

intelligentie, hebben wij daarom continu oog 

voor ethisch handelen en de menselijke maat.

Organisatie en infrastructuur 
robuust en veilig
De digitale transformatie is een continu 

proces geworden in onze organisatie. 

Digitaal werken is de basis van onze water-

schapstaken en al onze medewerkers zijn 

digitaal vaardig. Vanuit onze waterschaps-

processen wordt digitaal werken continu 

doorontwikkeld. Daarbij hebben de afdelin-

gen deskundige digitaliseringsteams met 

waterschapsspecialisten en digitaliserings-

medewerkers, die als één team de digitalise-

ring van onze waterschapstaken aanjagen.

Om de continue verbeteringen van onze 

waterschapstaken goed te kunnen faciliteren, 

is een stabiele en wendbare infrastructuur 

gerealiseerd. Daarmee kunnen we flexibel 

nieuwe werkwijzen mogelijk maken. Onze data 

worden door deze infrastructuur juist en veilig 

beschikbaar gesteld. Daarbij wordt gebruik 

gemaakt van een goede strategie voor het 

gebruik van de cloud en voor systemen in 

eigen beheer. Bij de realisatie van een flexi-

bele infrastructuur doen wij geen concessies 

aan veiligheid en betrouwbaarheid.

Digitaal Waterschap Vallei en Veluwe
Met de realisatie van de drie principes is 

Waterschap Vallei en Veluwe in 2027 een 

digitaal waterschap geworden. Wij zijn geheel 

digitaal toegankelijk voor inwoners en onder-

nemers. Dit is altijd (24/7) beschikbaar en zeer 

gebruiksvriendelijk. Onze focus is om dit con-

tinu te verbeteren. Voor hen die hulp nodig 

hebben blijft persoonlijk contact ook mogelijk. 

Het waterschap werkt volgens het motto 

 “digitaal tenzij…”. Onze data is ons digitale 

goud. Dit goud delen wij actief met de buiten-

wereld. We werken daardoor intensief en 

 digitaal samen met onze omgeving.

Al onze waterschapsobjecten en water-

systemen worden in 3d ontworpen, bestuurd 

en beheerd. Daarmee hebben wij een continu 

en integraal beeld van ons gebied. We kunnen 

daardoor in sterke mate voorspellend werken. 

Dit biedt grote meerwaarde bij ingewikkelde 

vraagstukken zoals energie transitie en de 

invloed van klimaatverandering op ons 

systeem. In tijden van calamiteiten of crisis 

helpt ons integrale gebiedsbeeld en onze 

data om snel en adequaat te handelen.

Met de toepassing van datagedreven werken, 

zijn oplossingen mogelijk geworden die voor-

heen ondenkbaar waren. Op diverse plekken 

in onze organisatie helpen data en digitali-

sering om investering anders te doen. 

Wij benutten daarmee ook kans om de 

investeringen in de informatievoorziening 

op andere plaatsen in de organisatie terug 

te verdienen.

In 2027 zijn we echter nog niet klaar. 2027 is 

de eerste stap als digitaal Waterschap Vallei 

en Veluwe. De gerichte ontwikkeling een digi-

taal Waterschap Vallei en Veluwe helpt ons in 

2027 een wendbare organisatie te zijn. Een 

organisatie die kansen van de digitalisering 

steeds sneller en beter benut. We zijn in 2027 

een organisatie die permanent en gecontro-

leerd verder groeit met de toepassing van 

data en digitalisering. 

Het waterschap voert 

daarbij zelf regie op het 

vlak van tempo en de 

omarming van nieuwe 

oplossingen.
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3. Routekaart 1 Ontwikkelen digitale 
dienstverlening.

2 Digitale samenwerking 
met partners.

3 Digitale samenwerking 
binnen waterschapsprocessen.

1 Veilige en stabiele 
systemen.

2 Wendbare en schaalbare 
infrastructuur.

3 Wendbare organisatie 
tbv doorontwikkelen 
digitalisering.

1 Cherry picking: onderzoeken 
kansrijke nieuwe werkvormen.

2 Organisatie ontwikkeling: data 
en digitale volwassenheid.

3 Implementatie nieuwe digitale
werkvormen en procedures.
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Overzicht van belangrijkste mijlpalen

De ontwikkellijnen worden verder door de 

ambtelijke organisatie uitgewerkt. Bij de 

realisatie van de ontwikkellijnen is samen-

werking, net als bij de realisatie van de 

BOVI en BOP een belangrijke succesfactor. 

Samenwerking binnen de sector water, 

zoals met medewaterschappen via 

Het Waterschapshuis, maar ook daarbuiten.

De drie ontwikkellijnen zijn:

Digitale transformatie

Digitale en wendbare netwerkorganisatie

Toekomstbestendige systemen

Digitale transformatie
Met alle innovaties en digitaliseringsmoge-

lijkheden ontstaan kansen om onze werk-

processen anders en slimmer te organiseren. 

Data zijn het digitale goud van ons waterschap 

en worden verankerd in vernieuwde en slimme 

processen. De kwaliteit van onze informatie-

voorziening verzorgen wij daarom net zo goed 

als ons personeel, onze installaties en ons 

watersysteem.

Digitalisering wordt in onze organisatie maxi-

maal ingezet en onze medewerkers zijn hierin 

opgeleid en digitaal vaardig. 

We gebruiken nieuwe werkvormen en werken 

samen in allianties en partnerschappen. 

Niet alle mogelijkheden zijn voor ons water-

schap even waardevol. Wij selecteren de 

kansen die voor ons de meeste waarde 

opleveren. Leren, ontwikkelen en kiezen, zijn 

belangrijke onderdelen die worden vormge-

geven in de veranderopgave Digitale 

Transformatie. Doel is om het continu verbete-

ren en innoveren, met  digitalisering, in de 

staande organisatie te borgen.

De digitale transformatie vertaalt zich naar 

de volgende, strategische opgaven:

1 Onderzoeken en implementeren van 

nieuwe werkvormen, vakgebieden 

en allianties.

2 De organisatie helpen ontwikkelen naar 

‘digitale volwassenheid’, waarbij de mens 

en inhoud nog steeds centraal staan.

3 Aanpassen van organisatie en bedrijfs-

processen op basis van kansen vanuit 

nieuwe technologie, data en innovaties.

Digitale en wendbare 
netwerkorganisatie
Ons waterschap streeft naar het continu in 

verbinding zijn met de omgeving en faciliteert 

deze verbinding op maat. Wij zijn een net-

werkorganisatie die opgaven doeltreffend, 

professioneel, rechtmatig, doelmatig en digi-

taal uitvoert. Zodat wij nu en in de toekomst 

georganiseerd en toegerust zijn om de doelen 

van het BOP uit te voeren en de ambities van 

de BOVI te verwezenlijken.

Deze I-Visie is ambitieus en sluit aan op ambities uit de BOVI en het BOP. 

Het digitaal waterschap is echter ook een vergezicht. Door dit vergezicht te 

concretiseren in een drietal ontwikkellijnen ontstaat een route waarlangs 

de organisatie het digitaal waterschap gaat invoeren.

Om invulling te geven aan de ambities, om 

opener en toegankelijker te worden en 

om de samenwerking met ketenpartners, 

 burgers en bedrijven digitaal vorm te geven, 

onderscheiden we de volgende strategische 

opgaven:

1 Ontwikkelen van klantgerichte 

digitale dienstverlening.

2 Ontwikkelen/uitbreiden digitale 

samenwerking met partners.

3 Ontwikkelen van interne digitale 

samenwerking. 

Toekomstbestendige systemen
De ontwikkellijnen ‘digitale wendbare net-

werkorganisatie’ en ‘digitale transformatie’ 

vragen veel van de informatievoorziening en 

de IT-infrastructuur. Onze systemen moeten 

wendbaar en flexibel met de organisatie en 

omgeving kunnen meebewegen. 

Die IT-infrastructuur moet daarom verande-

ren van een ondersteunend middel in een 

 middel dat kansen en mogelijkheden snel 

helpt  invoeren. Bijvoorbeeld de integratie van 

satellietdiensten, invoeren van kunstmatige 

intelligentie, actief delen van waterschaps-

informatie, robotisering van repeterende 

 werkzaamheden, enz.

Organisatiegrenzen 
vervagen

Binnen het watersysteem 

wordt al jaren samenwerkt 

bij het beheer van onze water-

gangen. Vanuit het waterschap 

wordt onderzocht welke extra 

kansen digitalisering biedt in 

deze samenwerking. 

Werkzaamheden van partners 

zou nog meer geïntegreerd 

kunnen worden in onze werk-

processen. Het terug leveren 

van data door partners kan 

administratieve processen 

overbodig maken. 

Het extra inmeten van water-

gangprofielen, na uitvoering 

van het werk, kan bij goede 

data uitwisseling vervallen. 

Tevens kan de financiele 

afhandeling mogelijk directer 

gekoppeld worden aan de 

uitgevoerde werkzaamheden.

Informatiebeveiliging en privacy zijn in alle 

 ontwikkelingen van de I-visie essentiële 

 aspecten waaraan geen concessies gedaan 

worden. Toekomstbestendig betekent immers 

ook dat wij altijd op onze systemen en data 

moeten kunnen vertrouwen. Wij investeren de 

komende jaren dan ook in security en  privacy 

voor de hele organisatie. Wij maken onze 

 infrastructuur en systemen daarmee weerbaar, 

robuust en betrouwbaar, zodat continu aan 

de toenemende vraag om digitale dienst-

verlening door de maatschappij kan worden 

voldaan. Hierin werkt het waterschap intensief 

samen met  strategisch partners en met andere 

 waterschappen via Het Waterschapshuis.

Het benoemen van data en informatie als niet 

meer weg te denken factoren, en het ontwik-

kelen van de waterschapsprocessen op basis 

van dit uitgangspunt, vraagt veel van de orga-

nisatie van onze informatievoorziening. Nu is er 

nog een sterke klant-leverancier relatie zicht-

baar in de organisatie. Het digitaal waterschap 

zal veel meer een organisatie zijn waar directe 

samenwerking tussen primaire processen en 

informatiemanagement de standaard is.

Deze ambitie vertaalt zich naar de 

volgende strategische opgaven:

1   Ontwikkelen van een wendbare en 

schaalbare IT-infrastructuur.

2   Te allen tijde zorgen voor een veilige 

en stabiele omgeving.

3   Ontwikkelen van een wendbare, 

toekomstgerichte organisatie om 

de digitale ontwikkeling verder 

door te kunnen zetten.

Cybersecurity en privacy 

Cybersecurity, informatie-

veiligheid, privacy en de 

opkomst van de cloud zijn 

belangrijke onderwerpen. 

Dit vraagt steeds meer 

specialistische expertise. 

Een robuuste en wendbare 

infrastructuur realiseert het 

waterschap daarom met 

partners.

Binnen de sector werken wij 

intensief samen met andere 

waterschappen, het ‘Computer 

Emergency en Responce 

Team’ en Het Waterschapshuis. 

Daarnaast wordt met markt-

partijen samengewerkt om 

onze infrastructuur te moni-

toren en objectief te laten 

beveiligen en testen.

Samenwerking is voor de 

toekomst essentieel voor 

het robuust, wendbaar en 

betaalbaar realiseren van 

ons digitale waterschap.
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De ontwikkelingen rond digitalisering gaan 

razendsnel! Vijf jaar geleden konden wij niet 

vermoeden welke mogelijkheden er nu tot 

onze beschikking staan. De soepele transitie 

van geheel fysiek naar honderd procent 

digitaal werken, van het ene op het andere 

moment geheel digitaal overleggen en 

besluiten door het bestuur. Het leek allemaal 

ver en nog niet aan de orde. Toch werden 

deze zaken de laatste jaren noodzakelijk en 

mogelijk. De ontwikkelingen gaan de komen-

de jaren naar verwachting alleen maar sneller. 

Daarom wordt het voorspellen van de moge-

lijkheden over vijf jaar ook lastiger. De I-Visie 

dient daarom als stip op de horizon. Tijdens 

de reis daar naartoe, is het cruciaal om regel-

matig te pauzeren en bij te sturen.  

In de ecologie wordt bij de trek van dieren 

veelal gesproken over pleisterplaatsen. 

Een plaats waar dieren korte tijd rust houden 

alvorens zij verder trekken. Voor de I-visie is 

2023 een natuurlijke pleisterplaats. In de 

periode tot en met 2023 ligt de focus van de 

I-visie op opbouwen en leren. In 2023 komen 

de eerste producten en doelen vanuit de drie 

ontwikkelsporen gereed en wordt een nieuw 

algemeen bestuur gekozen. De opbouwfase 

wordt afgesloten met een stevig fundament. 

Met het nieuwe fundament en de wisseling 

van het algemeen bestuur kan met de ontwik-

kelingen van dat moment een lijn worden uit-

gezet naar de toekomst. Een nieuw routeplan 

om verder te trekken op weg naar een digitaal 

Waterschap Vallei en Veluwe 2027.

De beweging naar 
een digitaal waterschap

Opbouwfase: Tot 2023 zal de realisatie van 

toekomst bestendige systemen een belangrijk 

onderdeel vormen. Een stabiele veilige basis 

is essentieel. Hiervoor wordt de nieuwe I-visie 

vertaald naar een strategie en uitvoeringsplan 

voor de IT-infrastructuur. Een belangrijk 

onderdeel hiervan is de sourcingstrategie. 

Hierin wordt bepaald welke processen en 

systemen het waterschap in eigen beheer 

houdt en welke kunnen worden uitbesteed. 

Transparantie, cybersecurity en privacy zijn 

hierbij randvoorwaardelijk.  

Tevens wordt in de opbouwfase ervaring 

opgedaan met nieuwe technologieën als 

3D-werken, digital twins, kunstmatige 

intelligentie en datascience. Met de ervaringen 

uit deze trajecten worden nieuwe werkwijzen 

ingevoerd. Bij deze ontwikkelingen worden 

cybersecurity en privacy vanaf het begin 

als randvoorwaardelijke onderwerpen mee-

genomen. 

Om te groeien naar een digitale netwerkorga-

nisatie, en daarmee samenwerkingspartner, 

worden in de opbouwfase basisfaciliteiten 

gerealiseerd. Een nieuw dataplatform 

vormt de basis voor data uitwisseling. 

Een gestandaardiseerd koppelplatform wordt 

gerealiseerd, zodat ook geautomatiseerde 

samenwerking op veilige en gestandaardiseer-

de wijze mogelijk wordt. Ten slotte wordt het 

waterschap aangesloten op de digitale basis-

voorzieningen van de overheid zoals het 

digitaalstelsel Omgevingswet en o.a. mijn.

overheid.nl.  

Doorkijk naar producten 
tot en met 2023
De I-visie wordt niet in een keer gerealiseerd.  De prioriteit ligt tot en met 2023 bij een stevig en 

veilig fundament. Dit krijgt vorm binnen de drie sporen: Digitale transformatie, Digitale net-

werkorganisatie en Toekomstbestendige systemen. De fase tot 2023 heet “de opbouwfase”. 

Deze fase wordt in een uitvoeringsplan geconcretiseerd. Onderstaande onderwerpen geven 

een indicatie van de concretisering in het uitvoeringsplan.




