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16 gemeenten & waterschap 
Vallei en Veluwe

Platform Water
Vallei en Eem



Opbouw

1) Aanleiding & historie
2) Positie & missie UVO
3) Doel M&M
4) Taken & diensten
5) Meerwaarde UVO (t.o.v. eigen organisatie/markt)

6) Hoe werken we samen aan succes? (verwachtingen)

7) Governance, nu en straks

Graag interactie ... via chat, ‘handje’ opsteken



1) Aanleiding & historie

! Vraag naar inzicht (1 systeem gedachte, diverse bronhouders)

! Tekort aan (specialistisch) personeel
! Integratie Gelders & Utrechts spoor



1) Aanleiding & historie

De eerste Samenwerkingsovereenkomst (SOK)
(juni 2011)

Platform Regio:
• Amersfoort
• Baarn
• Barneveld
• Bunschoten
• Ede
• Leusden
• Renkum
• Renswoude
• Scherpenzeel
• Soest
• Veenendaal
• Wageningen
• Woudenberg
• WS Vallei & Eem

Inmiddels ook
Regio Veluwe Noord:
• Harderwijk
• Ermelo
• Putten
WS Vallei en Veluwe



2013 
inrichting

2014 
validatie

2015 
operationeel 
inzicht

2016-2017 
basis op orde

2018 
begin fase 2 

2012
Implementatie

heden
kwantitatief 
inzicht

1) Aanleiding & historie



1) Aanleiding & historie

Programma

Anno 2020:
kwantitatief 
inzicht



2) Positie & missie

Bestuurlijk Platform

Ambtelijk Platform

Regiegroep

awt

Kernteam

awtawt awtawt

Managers

UVO

U
VO

Missie UVO:
“Het bewaken van de datakwaliteit van de verzamelde data en het vertalen van deze data naar 
bruikbare informatie waarmee het inzicht in de gehele waterhuishouding wordt vergroot.

Dit doen zij vanuit een onafhankelijke positie en zonder het belang van de ene partner boven die 
van een ander te stellen.” 



3) Doel M&M

Doel:
Inzicht in / grip op functioneren (afval)waterketen:
! Operationeel niveau " hoofdpost (dagelijks B&O)

! Tactisch niveau " (probleem)analyse en optimalisaties

! Strategische niveau " onderbouwen investeringsbeslissingen

Werkwijze:
Verzamelen, vastleggen & analyseren
meetgegevens uit deze keten via één
regionaal datum-platform



4) Taken & Diensten

Wat beheert de UVO?



4) Taken & Diensten

Diensten:
Operationeel:
! Operationele scan gemalen
! SAAR " slimme alarm. & calamiteiten

Strategisch:
! Basis op orde " betrouwbaarheid modellen (blokkenschema’s/meetinfo)

! Afkoppeleffect " evaluatie afkoppelstrategie

! Stroombanen-kaarten " inrichting bovengrond

! Stappenplan voor modellen " BRP/BWKP (uitvraag markt)

Plus: Heel veel klein advieswerk … 

Tactisch:
! DWAAS-HAAS " foutaansluitingen,

modelcontrole # DWA & HWA

! Drainage onderzoek



5) Meerwaarde UVO

Voordelen: (t.o.v. eigen medewerker / markt)

! Kosten
! Aanbestedingsvoordeel " grotere schaal + scherpere uitvraag
! Lagere beheerskosten door optimalisaties, ondersteuning, ...

! Kwaliteit:
! Impuls gegevenskwaliteit (toegankelijkheid, bruikbaarheid, samenhang, ...)

" werk bleef/blijft anders liggen
! Controle / samenwerking adviesbureaus " markt behoeden voor fouten
! Kennisontwikkeling (zelf + met markt) " wiel wordt (nog maar) 1x uitgevonden

! Kwetsbaarheid:
! Bredere kennisborging " bij uitval eigen mdw terugval op UVO mogelijk
! Specifieke / specialistische kennis(opbouw) ‘in huis’ " i.p.v. vluchtige inhuur
! UVO verbindt / ontsluit ervaringen en kennis



6) Hoe werken aan succes?

De UVO kan het niet/nooit alleen!
Resultaat komt alleen bij goede samenwerking tussen UVO en opdrachtgever

Verwachtingen t.a.v. opdrachtgever / bronhouder:
! Verzamelen data & op orde brengen v/d basis
! De UVO proactief betrekken en in positie brengen!
! Opvolging adviezen / verbetervoorstellen

" waarbij UVO ook kan worden ingeschakeld als projectleider of adviseur



7) Governance

Nu
! Samenwerkingsovereenkomst (SOK)
! Financiële dekking: vaste bijdrage (basisuren) + op verrekenbasis (maatwerk)
! Waterschap als gastheerorganisatie

Straks (nog in ontwikkeling)
! Centrum Regeling: Dienstverleningshandvest (basistaken) + DVO’s (maatwerk)

! Centrum organisatie verantwoordelijk (waterschap / grote gemeente)
! Voordelen & randvoorwaarden:

! Meer Logische /redelijke risicoverdeling partners
! Meer zakelijkheid in de afspraken/verwachtingen
! Betere organisatorische inbedding werkproces (langjarig + koppeling aan interne werkprocessen) & 

UVO-medewerkers (HRM, loopbaanperspectief, thuisgevoel, ...)
! Bijzonder positie UVO blijft uitgangspunt: onafhankelijk, beschermd, goede opschalings-

mogelijkheden



Adviezen

!Neem de tijd en werk aan juiste verwachtingen / vertrouwen
! Een onafhankelijke medewerker werkt als katalysator
!Blijf praktisch en realistisch, met oog voor toek. mogelijkheden
!Ga uit van maatwerk per deelnemer (vraag-gestuurd)
! Zorg voor uniformiteit en hou het eenvoudig
! Laat (discussie over) kostenverdeling over aan bestuurders
!Benoem en vier je successen



Vragen?


