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Do’s uit het KNW najaarscongres 2017 

 

Uit de parallelle sessies kwamen de volgende aanbevelingen als handelingsperspectief: 

 

 

• Beste antwoordzoeker, stop met zoeken! Begin te vragen, dan komen de juist antwoorden vanzelf! 

• Linked data is de toekomst. Niet-linked data is het missen van een schot voor open doel! 

• Ga aan het roer staan van jouw organisatie (visie, strategie, management) 

• Operator van de toekomst moet een digitale specialist zijn. 

• De digitale ontwikkelingen vragen continue opleiding en digitaal leiderschap. 

• Gebruik van objectieve meetbare informatie door de overheid voor het vestigingsbeleid en de 

energietransitie. 

• Maak burgers bewust door inzicht (via big data) over de waterfootprint en levensmiddelen en 

reken waterverbruik  door in eindproduct.  

• Richt je organisatie zo in dat medewerkers en organisatie zich verder willen en kunnen 

ontwikkelen zodat er voldoende wendbaarheid en adaptief vermogen is om de digitale 

ontwikkelingen met vertrouwen mede vorm te geven. 
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Water wordt digitaal 

“De digitale revolutie gaat het werk van de waterprofessional drastisch veranderen”. Dat was de 

boodschap van het KNW najaarscongres. Dat er steeds meer mogelijk is dankzij digitale data en 

technieken, dat is wel duidelijk. Dat je daarvoor mensen nodig hebt die er mee om kunnen gaan ook.  

Zorgen voor water in wat voor vorm dan ook is altijd een kwestie van lange adem geweest. Dat komt 

omdat water deel uitmaakt van een natuurlijk proces waarin tijd soms meer in eeuwen dan in minuten een 

rol speelt. Het komt ook omdat we er harde dure infrastructuur voor nodig hebben, die we graag lang mee 

laten gaan. Dat betekent ook dat de keuzes die we nu maken van betekenis zullen zijn voor een toekomst 

die we nog niet kennen. Andrew Segrave (KWR) gaf ons toch een klein doorkijkje. Data spelen in die 

toekomst in ieder geval een grote rol. Ze komen van onze steeds geavanceerder meetinstrumenten, maar 

ook op allerlei manieren uit de samenleving, door participerende burgers of uit andere segmenten als 

bijvoorbeeld mobiliteit. 

En dus kwamen een aantal mensen ons enthousiast vertellen wat er allemaal met data kan.  Titia Houwing 

(KPN)  liet zien hoe van huishoudniveau (koelkast) tot bedrijfsniveau (koppeling van gemalen) er mooie 

dingen mogelijk zijn. Helmuth Lenting (Vitens) toonde een prachtige app voor “smart resource recovery”. 

Daisy Rood (RHDHV) vertelde gedreven over de digitale transitie en tenslotte liet Arjen Adriaansen (TU 

Twente/Arcadis)  wat er allemaal kan met behulp van digitalisering voor ketenoptimalisatie van vooral 

infrastructurele projecten. Kortom veel mogelijkheden en met overtuiging gebracht. 

 

         

Maar misschien te mooi om waar te zijn? Als ik thuis een nieuw digitaal speeltje installeer op mijn PC gaat 

er altijd van alles mis. En altijd kan het programma veel meer dan ik gebruik, want voor al die andere 

mogelijkheden heb je data nodig die ik niet heb. Ook in de professionele praktijk kenmerken 

digitaliserings- (of automatiserings-) projecten zich doorgaans niet door vlekkeloze implementatie en 

kostenbeheersing. Maar daar hebben we het vandaag maar even niet over. Wel kunnen we in workshops 

nog wat vingeroefeningen doen en lastige aspecten met elkaar bespreken. Bijvoorbeeld dat voor 

gegevensuitwisseling het wel nodig is dat iedereen dezelfde gegevensdefinities gebruikt. Iets waar 

bijvoorbeeld Rioned aan werkt voor het stedelijk waterbeheer.  

Ook is het prachtig over heel veel informatie te beschikken, maar kan je daardoor ook betere beslissingen 

nemen? Met een leuke game mochten we merken dat je ook teveel data kan krijgen en ook verkeerde 

beslissingen kan nemen op basis van goede data. 

Het kan niet missen, digitalisering verandert het waterbeheer. De waterprofessional moet daar mee om 

kunnen gaan en dat is voor groot aantal grijzen onder ons niet altijd makkelijk meer. We richten onze hoop 

dan ook op de waterprofessional van de toekomst. Maar als die teveel digitale skills hebben kunnen ze 

overal terecht en niet speciaal in de watersector. Dus laten we er vooral voor zorgen dat de 

waterprofessional van de toekomst merkt hoe leuk het watervak is. 

Eilard Jacobs 
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Flappenverslag van de sessies  
 

Linked Water Data 

Vraagstelling/Welke opgave ligt er 

Domeinen/ Datasilo’s verbinden 

 

Urgentie/Waarom is actie nodig 

Versnippering werkt belemmerend op doelmatigheid, effectiviteit en innovatie. 

 

Handelingsperspectief/aanbevelingen 

Ga als organisaties/sectoren/beheerders na hoe datasets/informatiebronnen/kennis effectief te verbinden 

zijn. 

Beproef linked data als vehikel. 

Benut bestaande modellen en woordenboeken. 

Als opdrachtgever: schrijf voor en experimenteer. 

 

Boodschap 

Linked data is de toekomst. Niet-linked data is het missen van een schot voor open doel!   

 

        
 

De onzichtbare kracht van de watersector  

Vraagstelling/Welke opgave ligt er 

Hoe vind ik de juiste data als antwoord op mijn vraagstukken en die van mijn klanten? 

 

Urgentie/Waarom is actie nodig 

Word niet de nieuwe Kodak; gebruik de digitale (4e) revolutie. 

 

Handelingsperspectief/aanbevelingen 

Gebruik de kracht van data voor je vragen.  

Regels: 

• Begin bij je vraag, niet bij het aanbod. 

• Zoek gericht antwoorden op je vragen door klein te  beginnen: experimenteer 

• Antwoorden bestaan uit: 

1. Interne data (wat heb ik zelf al?) 

2. Externe data (wat hebben anderen?) 

3. Nieuwe data (wat kan ik maken aan antwoorden met de nieuwe technologie?) 

• Doe het samen, verbind de data … en vind de antwoorden die je nog niet had 😊 

 

Boodschap 

Beste antwoordzoeker, stop met zoeken! Begin te vragen, dan komen de juist antwoorden vanzelf! 
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Valt er nog wat te managen? 

Vraagstelling/Welke opgave ligt er 

Welke managementbehoefte ontstaat of verdwijnt met de toenemende digitalisering? 

 

Urgentie/Waarom is actie nodig 

Ontwikkelen is nodig om bij te blijven met de technologische ontwikkelingen en de mensen die daarmee 

om kunnen gaan goed hun werk te laten doen.  

 

Handelingsperspectief/aanbevelingen 

Aan managers: 

1. Omarm nieuwe manieren van werken, waardoor 

• Kwaliteit van werken en  

• Balans privé-werk 

Beter worden. 

2. Beweeg mee, kijk vooruit en oogst de ruimte de ontstaat. 

 

Boodschap 

Ga aan het roer staan van jouw organisatie (visie, strategie, management) 

 

       
 

Operator van de toekomst 

Vraagstelling/Welke opgave ligt er 

Waar en hoe opleiden? → in company/op school 

Verantwoordelijkheid per persoon → clustering 

Werken op afstand → sensoren/telepresence 

 

Urgentie/Waarom is actie nodig 

 

Handelingsperspectief/aanbevelingen 

• ‘Beroep’ operator is nu niet gelijk aan dat van de toekomst. 

• Niveau verschuift (vmbo-mbo-hbo), maar instroom vergroten blijft echt een uitdaging. 

• Werken op afstand kan prima als je de praktijk kent 

 

Boodschap 

Operator van de toekomst moet digitale specialist zijn. 

 

Beleid in Digitale Tijden 

Je had het kunnen Weten – Altijd Maatwerk – Ongevraagd advies 

Alles is op te zoeken – Kunnen onderbouwen – Uitnodigende plannen 

Teksten max 1 scherm – Linked info delen – Niet meer verschuilen 

Vakmanschap belangrijker – Wetende Burger – Snel bijstellen beleid 

Zichtbare overheid – Door de bomen het bos – Beter onderbouwen 
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Gevraagd advies – Onderbuik → Ratio – Moeten onderbouwen 

→→ Input van Burger – Verantwoorden – Wet/regels 

 

Vraagstelling/Welke opgave ligt er 

Domeinen/ Datasilo’s verbinden 

 

Urgentie/Waarom is actie nodig 

Transities:  

Meer info voor professional 

Meer info voor burger 

Kunstmatige intelligentie 

Onderbuik  ↔ Ratio/Besluit 

Verschillende werelden en generaties 

Analoog/Digitaal uitleggen aan burger en bestuurder 

 

Handelingsperspectief/aanbevelingen 

Meer beschikbare informatie maak thet mogelijk om hulp van de burger te zoekn, maar dat houdt een 

meer coachende rol in. Verschuiving van Voor de Burger naar Samen met de Burger. 

De waterprofessional wordt een data scientist.  

In een open organisatie meer samenwerken met experts en generalisten. 

 

Boodschap 

De ontwikkelingen vragen opleiding en digitaal leiderschap. 

 

      
 

Watermanagement in de industrie: big data - big impact 

Vraagstelling/Welke opgave ligt er 

He kunnen we ervoor zorgen dat we de Nederlandse industrie competitief houden in het licht van 

voorziene watertekorten? 

Welke rol is weggelegd voor digitale oplossingen/big data? 

 

Urgentie/Waarom is actie nodig 

Voorzien we in Nederland op korte termijn tekorten op goede kwaliteit inname water/lozing op korte 

termijn?  

Wel/nier een probleem in Nederland? Dit is tijds- en plaatsafhankelijk. 

 

Handelingsperspectief/aanbevelingen 

Zijn maatregelen effectief → meten 

Regelgeving noodzakelijk →overheid 

Economie heeft er baat bij cf energietransitie → meten 

Zoutwater zoet maken → eerst focus op energietransitie 

Bedrijven stimuleren om water te besparen →meten + belonen/straffen 
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Moeten bedrijven gevestigd worden bij waterbeschikbaarheid → big data over water 

Gebruik digitale metingen voor afstemmen gebruik & kwaliteit 

Processen optimaliseren/herzien door gebruik big data 

Waterbeurs tot stand brengen/waterrechten of CO2-rechten → gebruik digitale oplossingen 

 

Boodschap 

Gebruik van objectieve meetbare informatie door de overheid voor het vestigingsbeleid en de 

energietransitie. 

Bewust  maken van  burgers door inzicht (via big data) over de waterfootprint en levensmiddelen. 

Doorrekenen water in eindproduct.  

 

Wat als de digitale revolutie je gaat outsmarten? 

Vraagstelling/Welke opgave ligt er 

Hoe creëer je draagvlak/vertrouwen voor de nieuwe ontwikkelingen? 

Hoe neem je de organisatie mee? 

Proactieve visie hoe technologische ontwikkelingen het doel ondersteunen (vergezicht) 

Welke eisen stelt dit aan mensen? 

Willen en kunnen ontwikkelen. Is de organisatie er klaar voor en wendbaar genoeg? 

Zijn wij wendbaar genoeg om de digitale ontwikkelingen bij te houden? 

 

     
 

Urgentie/Waarom is actie nodig 

Vergrijzing en kennisuitstroom 

Techniek gaat door. 

Klaar zijn voor de toekomst anders ga je vastlopen 

Hoe kun je de digitale revolutie mede vorm geven? 

Hoe zorg je dat de IT-infra op orde is 

Hoe digitaliseer je kennis om toekomstbestendig te zijn 

Hoe houd je vertrouwen in je organisatie zodat je als waterprofessional straks nog werk hebt? 

 

Handelingsperspectief/aanbevelingen 

Door technische en sociale pilots te starten geef je richting 

Lef tonen om iets te proberen 

Verschuiving competenties, oude kennis blijft zinvol 

Vooral samenwerken (waterbeheerders en relevante partijen) 

(Wendbare) Organisatie zo inrichten dat mensen willen en kunnen ontwikkelen 

Digitaal Darwinisme ( denken vanuit kansen) 

 

Boodschap 

Richt je organisatie zo in dat medewerkers en organisatie zich verder willen en kunnen ontwikkelen zodat 

er voldoende wendbaarheid en adaptief vermogen is om de digitale ontwikkelingen met vertrouwen mede 

vorm te geven.  
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Bevindingen van de dagvoorzittter 
 

• Er staat echt iets op het spel dat de sector gaat veranderen 
• Dat gaat gepaard met onzekerheid omdat we de toekomst niet kennen 
• Data speelt een grote rol. Maar pas op:  

o Je ziet wat je kun meten - en de rest niet 
o Meer data betekent niet automatisch betere beslissingen 
o Zonder goede interpretatie geen goede inzichten 
o Pas op voor datafetisjisme  

• Bestaande rollen gaan veranderen / staan onder druk; nieuwe rollen ontstaan  
• Zo ook de andere hokjes, zoals organisaties en afdelingen 
• Samenwerken is cruciaal 
• Innovatie is mensenwerk, en gaat dus over vertrouwen, emoties, ambities en zorgen 
• Innoveren gaat lastig in bestaande organisaties; zet er een organisatie / unit / groep mensen 

tegenaan  
• Waar ligt (nu en straks) het primaat: bij de ingenieur, de manager, de bestuurder of de techniek? 
• Hebben we voldoende kennis in huis om de techniek aan te besteden? 

  

      
 

Ook gehoord: 

• We hebben de boel [in NL] al goed op orde; er is dus weinig druk om te innoveren 
• “Customers don’t expect you to be perfect; they do expect you to fix things when they go wrong” 

(Donald Porter, V.P. British Airways) 
 

Frank Kresin 
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Wrap-up lied KNW najaarscongres | Op de melodie van A Night Like This - Caro Emerald  

Tekst: Yvonne van den Eerenbeemt  

  

Vroeg in de rij Eerst in de file,  

toen dat parkeren er nog bij E 

n bij de badges nóg een rij, wat was u blij  

Met een lekker bakkie pleur en een boterkoek erbij!  

Met goede zin Druppelde u deze prachtige kerk in  

Ik zag wat ‘waterige’ ogen aan ’t begin  

Maar gelukkig werd u ‘ingewijd’ door dagvoorzitter Frank Kresin  

  

Frank bedankte u voor uw belangrijk’ werk  

Daarmee begon de dag, denk ik, bijzonder sterk  

  

Vandaag ging over water  

Maar we hielden het toch aardig droog  

Het ging ook over later  

De digitale lijn die gaat omhoog   

Zowel in theorie als in praktijk  

Werd vandaag uw kennis echt verrijkt  

Alles digitaler  Maar het water zelf, blijft gelukkig analoog.  

  

Dokter Andrew  Sprak over “twends” en “thoekhomst” en een “objects-doel”   

“Ik kom uit Australie”, zei hij heel cool     (“” met Australisch accent)  

De dames zuchten diep en gleden bijna van hun stoel  

Toen Titia  Die op z’n Tuckers zei: Dênk nou tôch eens nâ!  

En toen, ja… Wat kwam daarna? Oja, iemand in’t publiek speelde op een mondharmonica!  

  

Ik heb wat zwarte gaten, dat is gek…  

Maar ik wijt het maar aan het caffeïnegebrek!  

  

Vandaag ging over water  

Maar we hielden het toch aardig droog  

Het ging ook over later  

De digitale lijn die gaat omhoog   

Zowel in theorie als in praktijk  

Werd vandaag uw kennis echt verrijkt  

Alles digitaler  Maar het water zelf, blijft gelukkig analoog.  

 

Heeft u gehoord Van een ‘Bijzonder Irritant Modewoord’? 

Oftewel BIM BIM BIM BIM BIM, hij ging maar door!  

Gelukkig was de tijd op, anders had ik Arjen zelf vermoord!  

Zo onderhand Bij het einde van ‘t plenaire deel aanbeland (maar) 

na vandaag staat op onze netvliezen gebrand  

Het beeld van kleine Renze spelend op Gro-ho-ningse strand  

  

Tot slot zeg ik u graag nog, net als Frank: Namens vijftien miljoen Nederlanders, heel veel dank! Want..  

  

Vandaag ging over water  

Maar we hielden het toch aardig droog  

Het ging ook over later  

De digitale lijn die gaat omhoog   

Zowel in theorie als in praktijk  

Werd vandaag uw kennis echt verrijkt Alles digitaler  Maar het water zelf, blijft gelukkig analoog.   
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Colofon 

 

Het KNW najaarscongres is voorbereid door Dirk Vries, Ferry Spaans, Ed Smulders, Wouter Stapel, Carleen Mesters, 

Nienke Elijzen en Monique Bekkenutte 

 

Met dank aan de sprekers en de sessiebegeleiders. 

 

 

 
 

 
 
Het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in Nederland. Wij 
stimuleren het uitwisselen van kennis, kunde en ervaring en willen zo meer samenhang in de watersector creëren. 
We streven naar meer verbinding tussen praktijk en theorie, tussen werkvloer en management, beleid en uitvoering, 
tussen nationaal en internationaal en tussen jong en oud. We willen met onze activiteiten meer jongeren aantrekken 
en de versnippering en vergrijzing in de watersector tegengaan. Daarnaast willen we met onze activiteiten bruggen 
slaan naar sectoren die te maken hebben met water. Omdat we een onafhankelijke vereniging zijn, kunnen we 
actuele onderwerpen objectief aankaarten. 

 

VOOR WIE? 

KNW richt zich op de gehele sector: medewerkers drinkwater, afvalwater, zuivering, waterketen, watersysteem, 
managers, bestuurders, jongeren, ouderen, MBO+ en midden- en hoger management. Hierdoor is het netwerk heel 
breed georiënteerd. Ieder lid kan deelnemen aan een themagroep van interesse. De verschillende themagroepen 
organiseren bijeenkomsten, symposia, workshops, excursies en andere evenementen, waar actuele onderwerpen aan 
bod komen en mensen elkaar kunnen ontmoeten. Jonge waterprofessionals die KNW-lid zijn kunnen zich aansluiten 
bij Jong KNW. Daarnaast onderhoudt KNW contacten met diverse relevante partijen in binnen- en buitenland. Zo  

eet je altijd wat er speelt! 

WAT BIEDEN WIJ? 

KNW beschikt over een uitgebreid netwerk van zo'n 5.000 professionals uit alle takken van de watersector. Wij 
organiseren ongeveer 30 bijeenkomsten per jaar en streven daarbij naar maatwerk voor professionele en 
persoonlijke ontwikkeling. Via het maandblad H2O bieden we een selectie van sectorbrede artikelen. Op de website 
staan naast actueel Waternieuws ook de vakartikelen voor en door waterprofessionals met meer verdieping en een 
uitgebreid online archief. Dagelijkse wateractualiteiten op www.h2owaterentwerk.nl en twee keer per week 
verschijnt H2O-nieuws, de digitale nieuwsattendering. 

 
 

KNW maakt jou sterker in de watersector! 

http://www.h2owaterentwerk.nl/

