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Mooi zo’n i-strategie, maar hoe krijg ik de 
organisatie in beweging?

Toelichting: Hoe verleid ik de organisatie om te gaan voor de digitale 
transformatie? Hoe werkt een twee-sporen aanpak, digitalisering in de 
dagelijkse praktijk en werken vanuit 'man on the moon'? Hoe komen we in 
beweging, wat is daar lastig aan, en hoe hebben we aandacht voor structuur 
maar ook vooral voor de cultuur? Ook is er aandacht voor hoe we ICT en 
Business bij elkaar brengen, en hoe we dit op de (bestuurlijke) agenda 
krijgen en houden. 



Digitale transformatie

Missie

Visie

Strategie

Structuur en maatregelen

Waarom bestaan we?
(permanente opdracht)

Wat willen we zijn en bereiken?
(ons beeld van de toekomst)

Welke richting kiezen we?
(doelstellingen)

Hoe gaan we dit realiseren?
(plannen en acties in termen van: resultaten, mensen, middelen, structuur, cultuur en ketens)

richten

inrichten
verrichten

Missie
Wij zorgen voor het water in uw omgeving. Zodat u daarin veilig kunt 
ondernemen, wonen en recreëren. Veilig, schoon, goed geïnformeerd
en niet te droog en niet te nat. Dat doen we door het (grond)waterpeil 
te beheren, rioolwater te zuiveren, u tijdig te informeren en te zorgen 
voor schoon water in beken, sloten en rivieren.

I-strategie
Datagedreven
Doelgroepgericht
Slagvaardig

CI-Office

Visie op waterinformatie
Waterschap Rijn en IJssel is een betrouwbare schakel in 
de informatiesamenleving op weg naar een duurzamere 
toekomst!

We zien informatie als essentieel en verbindend element 
om onze doelen als waterschap sneller en beter te 
bereiken. …

Door de juiste informatie op het juiste moment op de 
juiste plek beschikbaar te stellen zijn we als Waterschap 
Rijn en IJssel een bekwame en betrouwbare schakel in 
de informatiesamenleving. 



Roadmap Waterinformatie
Het onderzoek naar de inrichting van de 
monitoring binnen WRIJ leidt tot een 
Roadmap waterinformatie.
Hierin wordt beschreven welke stappen we 
in de komende jaren zetten met betrekking 
tot de doorontwikkeling en het gebruik van 
waterinformatie..

Waterbeheerprogramma
De digitale transformatie is ondersteunend aan de 
opgaven uit het waterbeheerplan. Technologie 
biedt nieuwe mogelijkheden om onze doelen te 
bereiken.

Organisatieverandering
Digitale transformatie is één van de triggers voor 
organisatieverandering:
• Rollen in plaats van functies
• Levensduur van functies verandert
• Teams in plaats van trekkers
• Meer kortcyclisch werken
• Informatie vaker als ordenend principe

Onderdeel van het SOPP:
• Man on the moon
• i-adapt
• Competenties; 21ste eeuwse

vaardigheden
• Werving en selectie
• Verandering van functies

Man on the moon
Elk programma heeft een beeld bij hoe data in de 
toekomst het werk van het waterschap kan veranderen
De vraag daarbij is, op welke onderwerp willen we 
leidend, en op welk volgend zijn en met welk tempo we 
aan de slag willen.

Programmastuurplannen
De digitale transformatie is 
benoemd in de afzonderlijke 
programma’ s.



CI-Office

Man on the moon



VerbeteringBasis op orde

Manier van werken

Van links naar rechts werken



Realiseren van een proof of concept

Realiseren van een leerervaring

Toepassen / uitdragen van de leerervaring

7.5

8

6.5



Voor de voice-over: publicatie 
over hoe we aan data-
kwaliteit werken, uit de H2O 

In gesprek met prof dr ir Neelke Doorn en ons dagelijks 
bestuur over de ethische aspecten van digitale transformatie 
en de verantwoordelijkheid die je daar als organisatie bij hebt

DOKwerk regenmeters; 
we verdichten ons 
neerslagmonitorings-
netwerk door gerichte 
uitbreiding met 
particuliere 
regenmeters

Als eerste waterschap 
hebben we de landelijke 
leerlijn van hwh voor 
MT gedaan en deze 
mede vorm gegeven



6 DOKwerken afgerond

Meer dan 65 mensen zijn 
betrokken geweest. Drie 
hebben geleid tot 
implementatie.

Positieve ervaringen
• Veel resultaat in korte tijd
• Multidisciplinair werken: collega’s hebben meer 

(digi)kunde en kennis dan we van elkaar weten
• Rollen obv kennis en kunde ipv functies

Leerpunten 
• Samenspel tussen productowner en ontwikkelteam
• Past de oplossing goed in de ontwikkelrichting van onze 

informatievoorziening?
• Commitment is cruciaal; 

boter bij de vis!

Agile werken in DOKwerk



Corona als katalysator: Plekkie

• Razendsnelle uitrol en adoptie van videobellen en werken in O365
• Plekkie voor kantoorreservering en –registratie in plaats van als flexwerkondersteuning



Korte film



VerbeteringBasis op orde

Manier van werken

Van links naar rechts werken



VerbeteringBasis op orde

Manier van werken

Van links naar rechts werken

Innovatie/transformatie

Visie ‘man on the moon’   

Van rechts naar links werken

CI-Office



Zicht op elke
druppel



Zicht op elke 
druppel
• WRIJ wil vanuit de waterketen ‘’Water op Maat’ leveren op de plek waar
dit nodig is (leefomgeving). We missen nu inzicht in wat er precies op de 
zuivering af komt en waar vandaan. Uitdagingen zijn grip op (in)directe
lozingen en slimme optimalisatie in de waterketen en -systeem. Door de 
waterketen uit te rusten met sensoring en informatiebronnen slim te 
combineren werken we aan ‘digital twin’ van ons afvalwater, waarmee we de 
druppel van A tot Z kunnen volgen, voorspellen en sturen. De vervuiler gaat
per druppel – kwaliteit en kwantiteit- betalen. Doordat hij weet wat er in het 
afvalwater belandt, kan hij in zijn proces direct sturen op het gebruik van 
stoffen en op de kosten van zijn lozing. 

• We reageren niet op incidenten maar acteren proactief want we hebben
effecten al in beeld voor het incident aan de orde is. Daarmee krijgen we een
‘Slimme waterketen’ die gegarandeerd ‘Water op Maat’ kan leveren.



Samenvattend, hoe komen we in beweging ?

• Werken van Links naar Rechts,    continu verbeteren

• Werken van Rechts naar Links,    Man on the Moon

• Legitimatie:  Wat levert het op ?

• Aandacht voor ontwikkeling gedrag/bewustwording/competenties

• Nieuwe werkvormen door 

• Samen voor de digitalisering door te werken met CI-Office



STELLING

Digitale transformatie moet een lonkend perspectief zijn. Maar we komen 
pas echt in beweging als er een sense of urgency is. 

Een jaar geleden konden we bij de lock-down binnen een week met z’n allen 
thuis werken terwijl het technisch al  heel lang mogelijk was.  Wat houdt ons 
tegen om nieuwe technologie te gaan gebruiken ? 

Inzetten op lonkende perspectieven, bewustwording en verleiding is 
mooi maar om echte stappen te maken in de digitalisering is de beste 
strategie het creëren van een noodzaak of sense of urgency


