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Agenda

• Introductie

• Energietransitie is complex
Waarmee kunnen we de opgave vergelijken?

• Hoe denken en handelen wij? Waar liggen onze wortels?

• Relevante inzichten: Organisatorische Handvatten BAW

• Hoe kan water bijdragen aan duurzaamheid?
> Brainstorm met deelnemers

• Organisatorisch Handvat!
> Oefening met deelnemers



Energietransitie is complex
Waarmee kunnen we de opgave vergelijken?

Wat doen we goed?
Droge voeten, schoon water

Wat moet beter?
Financiële prestatie door de keten

Bestuursakkoord Water, 2011
Bestaande samenwerking verbeteren

Energietransitie, 2018
Presteren door nieuwe samenwerkingen

Wat doen we goed?
Efficiënt gebruik van energie

Wat moet beter?
CO2-reductie door samenwerken



Hoe denken en handelen wij?
Waar liggen onze wortels?

Heldere structuur
> Afstand top-werkvloer

Unieke taakstelling
> Interne gerichtheid

Vaste ketenpartners
> Elkaar vasthouden

Specifiek kennisdomein
> Beperkt leren van anderen

Bestuursakkoord Water
> Organisatorische Handvatten BAW, 2013

KNW Najaarscongres 2018
> tijdlijn gemaakt door de deelnemers 
van de sessie om een beeld te krijgen 
van onze manier van denken

Jaar Wat organiseerden we?
0 Fysieke veiligheid, transport
1200  Dijken, droge voeten

Polders, landwinning
1648 80-jarige oorlog, defensie
1850 Waterleiding, gezondheid
1880 Riolering, gezondheid
1891 Vereniging, professionaliseren
1970 WVO, milieu
1980 Boombesluit
1992  Milieuplan
2000  Kaderrichtlijn Water
2010 Waterwet
2018  Energietransitie



Bestuurlijke ambities en uitvoering kun je snel aanpassen
Programmeren doe je echter over een langere tijdspanne

Pagina 15, Organisatorische Handvatten

Relevante inzichten 
Organisatorische Handvatten BAW



10 Organisatorische Handvatten

1. Moedig experimenten en het maken van fouten aan.

2. Stuur op het verspreiden van nieuwe kennis en inzichten,
ook van de zaken die niet blijken te werken. 

3. Stuur op het importeren van kennis van andere branches

4. Probeer de ‘turbulente groei’ niet te geleiden of te managen, maar moedig hem aan en 
zoek de pareltjes

5. Zorg dat je weet wat de ander bezighoudt, welke wensen hij heeft en waarvan hij wakker 
ligt.

Relevante inzichten 
Organisatorische Handvatten BAW



6. Stimuleer dat managers van ketenpartners verbeteringen voor de samenwerking verkennen 
en die in hun eigen organisatie inbrengen. 

7. Stimuleer dat managers met hun bestuurders passende opdrachten formuleren. 

8. Laat het management nieuwe en haalbare doelen formuleren om daarmee de praktijk aan te 
sturen. Daarbij behoren natuurlijk ook de middelen.

9. Kijk van buiten naar binnen en haal inspiratie uit 
dat wat de eindgebruiker wil. 

10. Zoek de verbetering niet in de herschikking van de 
keten, maar bij de persoonlijke drijfveren en mogelijkheden.

10 Organisatorische Handvatten

Relevante inzichten 
Organisatorische Handvatten BAW



Hoe kan water bijdragen aan duurzaamheid?
> Brainstorm met deelnemers

De stof water

Hoe kunnen we de stof water 
inzetten voor de 
energietransitie?

Gebruikers van water

Hoe kunnen we het gebruik 
van water, of de gebruikers 
inzetten?

Infrastructuur van water

Hoe kan de infrastructuur van 
water bijdragen  aan de 
energietransitie?

• TEO
• Zoet-zout energie
• Bron waterstof
• Opslag verdroging
• Geothermie
• WKO
• Tidal
• Proceswater
• Warmtecapaciteit
• Lokaal warmte uitwisselen 

(douche)
• Batterij
• Reststoffen uit water

• Koelwater industrie
• Klimaat kantoren
• Boom
• Warmteterugwinning
• Koelsysteem datacentra
• Tegenstroomprincipe
• Calorische warmte inzetten
• Warmte uit rioolwater
• Advies aan klanten
• Watersporter
• Scheepvaart

• Warmwaterleiding
• Samenwerken van 

netbeheerders
• Opslag koude
• Warmte/koude transport 

grondwaterstromen
• Opslag warmte
• Warmtenetten
• Drijvende zonnepanelen
• Transportmedium energie
• Zuivering
• Transport waterstof

Hoe organiseren we al die technische mogelijkheden zodanig, dat de watersector een 
bijdrage levert aan de energietransitie? 



Wie kan 
handelen? 

De stof water Gebruikers van water Infrastructuur van 
water

Regio, 
provincie, rijk

Opslag tegen 
verdroging: 
interbestuurlijk overleg

Watersporters: campagne 
voor bewustwording

Transportmedium 
energie: regionale 
coordinatie

Ketenpartners, 
branche-
verenigingen

Scheepvaart 
verduurzamen: havens en 
vervoerders

Warmwaterleiding:
drinkwaterbedrijven 
en gemeenten

Eigen 
organisatie

TEO: organisatie kan 
meestal zelf besluiten 
om dit te doen.

Er zijn veel technische mogelijkheden, er zijn veel partijen in de watersector, de kansen 
liggen op verschillende niveaus. Breng die in kaart en adresseer:
• Waar gaat het inhoudelijk over?
• Wat is de reikwijdte van de kans?
• Op welk niveau adresseer je dat?

Organisatorisch Handvat!
> Oefening met deelnemers



Themagroep Organisatorische Handvatten

Dieter de Vroomen - Dieterdevroomen@gmail.com
Carleen Mesters - vraag@CarleenMesters.nl

Organisatorische Handvatten Bestuursakkoord Water staat als pdf op 
www.waternetwerk.nl
Je kunt het ook bij ons opvragen. 
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