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AANLEIDING
2020, het laatste jaar van een decennium waarin
we met zijn allen intensiever hebben samengewerkt
om de kwaliteit te verhogen, de kwetsbaarheid te
verminderen en de kosten te verlagen, de 3 k’s. Maar
ook een jaar waarin we zijn opgeschrikt door de 3 c’s,
corona, crisis en intensive care. Noodgedwongen
werkt Nederland massaal op afstand en stroomt er
gelukkig nog schoon water uit de kraan, spoelt het
toilet nog door en is er geen sprake van wateroverlast
bij normale buien. De vitale processen in de
waterketen zijn blijkbaar intact gebleven, ondanks
de mogelijke beperking in handelen. Wellicht zijn
er zaken die nu zelfs anders of beter verlopen en
waar we van kunnen leren voor de (boven)regionale
samenwerking in de komende jaren.

Om op deze vraag een antwoord te krijgen is,
vanuit Samenwerken aan Water, bij de betrokken
ambtenaren in de samenwerkende waterregio’s
op landelijke schaal een onderzoek uitgevoerd.
Een onderzoek naar de invloed van coronatijd
op de (boven)regionale samenwerking en de
betekenis hiervan voor de 3 k’s (kosten, kwaliteit
en kwetsbaarheid). Dit rapport spiegelt de
bevindingen aan de Landelijke Monitor, de
landelijke uitkomsten van een onderzoek van
Binnenlands Bestuur naar thuiswerken en de
ontwikkeling van de pandemie. Het rapport geeft
een beeld van de meest opvallende zaken en wat
we hieruit kunnen leren voor de (boven)regionale
samenwerking in de toekomst.
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LANDELIJKE MONITOR
BESTUURSAKKOORD WATER
In 2011 heeft de VNG het Bestuursakkoord Water
(BAW) gesloten met het Rijk, de Unie van
Waterschappen (UvW), het Interprovinciaal Overleg
(IPO) en de Vereniging van waterbedrijven in
Nederland (Vewin). De afspraken in het BAW
lopen tot 2021. Daarin is afgesproken om de
doelmatigheid van waterbeheer te vergroten.
Eén van de belangrijkste afspraken in het BAW is
om regionaal samen te werken in de waterketen
om zo de stijging van de kosten te beperken, de
kwaliteit (professionaliteit) te verhogen en de
kwetsbaarheid te verminderen.
Jaarlijks brengt de landelijke projectorganisatie de
voortgang en het resultaat van de regionale
samenwerking in de waterketen in beeld. Met
betrekking tot de kosten is op basis van de laatste
monitoringsronde de verwachting dat voor 2020
nagenoeg alle regio’s hun ambitie gaan halen, of
qua kostenbesparingen zelfs gaan overstijgen!
Uit de voortgangsmonitor blijkt namelijk dat de
samenwerking in de waterketen voor gemeenten,
drinkwaterbedrijven en waterschappen een bedrag
van circa €560 miljoen oplevert ten opzichte van
€450 miljoen in het basisscenario.

Met betrekking tot de professionaliteit van
dienstverlening (kwaliteit) geldt dat gemeenten
en waterschappen nu gemiddeld 80% van de
eigen ambitie hebben gerealiseerd. Ten aanzien
van de kwetsbaarheid geldt dat de regio’s
gemiddeld 75% hebben gerealiseerd, terwijl
dit voor drinkwaterbedrijven ca. 90% is. De
beoogde besparing op de jaarlijkse kosten zal
met de beoogde inspanningen in 2020 worden
gerealiseerd. De monitoring onderstreept de
noodzaak om de kwaliteit van de dienstverlening
verder te vergroten en de personele kwetsbaarheid
verder te verminderen.
Kennisdeling vormt de gemene deler in alle regio’s,
gevolgd door samenwerken in projecten (zie
afbeelding 1). Tot 2019 heeft 40-50% de keuze
gemaakt voor gezamenlijke uitbesteding of een
gezamenlijke organisatiestructuur. Dit percentage
is richting 2020 weer met enkele procenten
gegroeid, terwijl het percentage samen werken
aan projecten en netwerkorganisatie verder is
afgenomen. Er ontstaat dus in toenemende mate
structuur in de regionale samenwerking.

Situatie voorjaar 2020
Situatie voorjaar 2019

Vorm van samenwerken
% aantal regio’s, n = 49
0%
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Kennis delen
Samenwerken aan projecten
Netwerkorganisatie
Progrmamaorganisatie
Uitbesteding / federatief verband
Gezamenlijke organisatiestructuur
Afb. 1: Vormen van samenwerken tussen gemeenten en waterschappen in regio’s (stand van zaken volgens Landelijke Monitor voorjaar 2020)
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ONDERZOEK BINNENLANDS BESTUUR
Binnenlands Bestuur heeft in samenwerking met
Radboud Universiteit vanaf maart 2020 onderzocht
wat het noodgedwongen thuiswerken betekent
voor de individuele ambtenaren, het werk en de
organisatie: waar zitten de knelpunten en wat zijn
de positieve effecten. In het onderzoek worden
de gezondheidseffecten van het thuiswerken
belicht, de bevindingen van het thuiswerken onder
ambtenaren, de rol van de leidinggevende en wat

dit betekent voor de toekomstige werkplek.
In relatie tot dit onderzoek zijn de bevindingen van
het thuiswerken onder ambtenaren interessant.
Ruim 6.000 ambtenaren deden mee aan de
thuiswerk-enquête van Binnenlands Bestuur.
Op basis van antwoorden op stellingen naar het
ervaren voor- en nadeel van het niet langer op
kantoor werken leidt dit tot het onderstaande beeld.

Top 5 voordelen
van thuiswerken

Top 5 nadelen
van thuiswerken

1

Ik heb minder reistijd

2

Er gaat minder tijd op aan vergaderen

3

Ik kan zelf bepalen wanneer ik werk

4

De koffie is lekkerder

5

Ik kan een muziekje opzetten

“

●

●

89%

●

●

77%

69%

58%
●

57%

1

Ik mis mijn collega’s

2

Ik kan niet al mijn werk vanuit thuis doen

3

Mijn werkplek is niet ideaal

4

Telefonisch vergaderen is lastig

5

Ik kom nu nauwelijks buiten

●

75%

●

●

●

49%

47%
●

44%

41%

Helft wil na coronacrisis
vaker thuiswerken.”
quote Binnenlands Bestuur

“Afstand nemen van het werk is belangrijk
voor geluk, welzijn en prestaties.

quote Binnenlands Bestuur

”
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ONTWIKKELING CORONAPANDEMIE
De coronapandemie is de wereldwijde verspreiding
in 2020 van de ziekte COVID-19 en de ingrijpende
gevolgen voor de samenleving. In januari 2020
wordt het virus voor het eerst geïdentificeerd.
In de maanden daarna raken miljoenen mensen
over de hele wereld besmet, waarvan meer dan
400.000 mensen overlijden aan de gevolgen van
het virus (bron: Wikepedia). Sinds 11 maart 2020
wordt de uitbraak van COVID-19 erkend als een
pandemie en worden fasegewijs maatregelen
doorgevoerd. Vanaf maart worden o.a. alle
bijeenkomsten verboden en worden werknemers
gemaand om zoveel mogelijk thuis te werken. Ook
sluiten scholen en kinderdagverblijven. Om de
uitbraak van het coronavirus te stabiliseren wordt

begin april een intelligente lockdown van kracht
en ontstaat de anderhalve-meter-samenleving.
Vanaf begin juni treedt weer enige versoepeling op.
Kantoorwerkplekken zijn/worden in de tussentijd
heringericht, waarbij het advies geldt om alleen
voor noodzakelijke bijeenkomsten naar kantoor
te komen. Scholen en kinderdagverblijven zijn
weer geopend. Per begin juli treedt een verdere
versoepeling op.
De periode van noodgewongen thuiswerken loopt
dus ongeveer van begin maart 2020 tot eind
mei, waarna in juni enige versoepeling optreedt,
maar de meeste werknemers nog zoveel mogelijk
thuis blijven werken. Enerzijds omdat het moet en
anderzijds omdat het kan.

30
20
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18 mei

11 mei

4 mei

27 apr

20 apr

13 apr

6 apr

30 mrt

23 mrt

16 mrt

0
9 mrt

Percentage positief

40

Datum van testen
Ontwikkeling van het percentage besmettingen voor COVID-19 van geteste personen (bron: RIVM)

ONDERZOEKSOPZET
Om een beeld te krijgen van de invloed van
coronatijd op de (boven)regionale samenwerking
en de betekenis hiervan voor de 3 k’s (kosten,
kwaliteit en kwetsbaarheid) zijn in een drietal
ronden op landelijke schaal enquêtes verzonden
naar ambtenaren die samen werken aan water
binnen SWAW. Vervolgens zijn op basis van de
enquêteresultaten bij 43 ambtenaren verdiepende
interviews gehouden.
De enquêtes zijn afgenomen bij de start van
het thuiswerken (begin april), na drie weken
thuiswerken (eind april) en na 7 weken thuiswerken
(eind mei). Om een indruk te krijgen van de
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houding ten opzichte van thuiswerken zijn een
aantal vragen gedurende het onderzoek herhaald.
In de tweede ronde is specifiek ingegaan op het
aspect kwaliteit en in de derde ronde op het aspect
kwetsbaarheid. De vragenlijsten zijn opgenomen
in de bijlage.
In totaal hebben 68 medewerkers enquête ronde
1 ingevuld, 47 medewerkers ronde 2 en 51
medewerkers ronde 3. Degenen die de enquête
hebben ingevuld hebben een grote diversiteit in
functies, het betreft o.a. beleidsmedewerkers,
adviseurs, beheerders, (programma)managers
en (gebieds)regisseurs.

CONCLUSIES ONDERZOEK
Uit de landelijke steekproef is het volgende gebleken:

De uitkomst is dat de crisis geen invloed heeft gehad op het behalen
van de doelstellingen bij het samenwerken in de waterketen.

Door de ontwikkelde digitale vaardigheden, opgedaan tijdens de crisis, zijn de verschillende
partijen in staat geweest om de samenwerking zo goed als het kon voort te zetten.

De meeste mensen geven aan dat de samenwerking
in de waterketen noodzakelijk is en blijft.

Uit de enquêtes en de interviews wordt duidelijk dat er steeds meer
vraag ontstaat naar een meer hybride vorm van samenwerken.

Digitaal als het kan. 		

Fysiek als het moet.
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TOELICHTING
van 20% richting 5%. Meer dan 90% van de
respondenten verwacht aan het begin van het
onderzoek dat de regionale samenwerking door het
thuiswerken gelijk zal blijven (45%) of zal afnemen
(45%). Slechts 10% verwacht een toename. Dit beeld
is gedurende het onderzoek niet veel veranderd.

Thuiswerken (ronde 1,2 en 3)
Enquêteresultaten
Meer dan 75% heeft het thuiswerken vanaf het
begin als (meer dan) goed ervaren. 10% van de
respondenten verwachtte aan het begin van het
onderzoek een toename van de efficiëntie. Dit
percentage liep gedurende het onderzoek op
van 10% richting 25%. Het werk gaat weliswaar
efficiënter, maar zeker niet sneller. Meer dan 60%
van de respondenten verwacht aan het begin van
het onderzoek dat de persoonlijke communicatie
zal afnemen, voor de zakelijke communicatie ligt dit
percentage op 30%.

Meer dan 50% denkt dat we binnen 2 jaar meerdere
dagen per week thuiswerken. Ongeveer 70% mist
gedurende het gehele onderzoek het off-line contact
voor een goede uitoefening van de watertaken.
Meer dan 75% kan vanaf de thuiswerkplek dezelfde
werkzaamheden verrichten en ca. 25% heeft thuis
onvoldoende middelen of mogelijkheden (ongeveer
15% geeft aan dat de informatie op afstand niet
toegankelijk is). Scheiden van werk en privé wordt
lastiger vindt meer dan 85%. Zie bijlage 1 voor alle
enquêteresulaten.

Het percentage respondenten dat aan het begin
van het onderzoek verwacht dat de persoonlijke of
zakelijke communicatie door het thuiswerken zal
toenemen is gedurende het onderzoek gedaald

Het nieuwe werken bevalt me op dit moment ...
maart - april
helemaal niet goed
niet goed

4%

2%

4%
18%

goed

22%

17%
44%

heel goed
extreem goed

mei - juni

april - mei

29%

38%

28%

39%

32%

6%

8%

9%

Ik verwacht op dit moment dat de kwetsbaarheid binnen de
waterketen met het nieuwe werken zal ...
maart - april
afnemen
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april - mei
10%

16%

gelijk blijven

46%

toenemen

44%

53%
31%

Ik verwacht op dit moment dat de
regionale samenwerking in de waterketen
door het nieuwe werken zal ...
maart - april
afnemen

42%

gelijk blijven
toenemen

april - mei
48%

47%

45%

10%

7%

Ik verwacht op dit moment dat de persoonlijke communicatie
binnen de waterketen met het nieuwe werken zal ...
maart - april
afnemen

april - mei

23%

18%

gelijk blijven
toenemen

69%
8%

73%
9%

Ik verwacht op dit moment dat de kwaliteit van de werkzaamheden
binnen de waterketen met het nieuwe werken zal ...
maart - april

april - mei

afnemen

44%

gelijk blijven

47%

toenemen

10%

40%
35%
26%
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“

Het contact houden
met mensen kost
meer tijd, even bij het
koffiezetapparaat iets
regelen gaat nu niet.”
quote respondent
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Analyse op basis van enquêtes
Uit deze steekproef kan worden opgemaakt
dat thuiswerken voor het merendeel van de
geënquêteerden (meer dan 75%) vanaf het
begin goed tot extreem goed bevalt. Ongeveer
25% geeft aan thuis onvoldoende middelen/
mogelijkheden te hebben om de taken naar behoren
te kunnen uitvoeren. Dit percentage ligt in lijn
met het gemiddelde van ruim 6.000 ambtenaren
die meededen aan de thuiswerk-enquête van
Binnenlands Bestuur. Hierin gaven negen op de tien
aan dat er bij hun organisatie maatregelen genomen
zijn om thuiswerken te faciliteren en zeven op de tien
gaven aan dat er voldoende ondersteuning is vanuit
de werkgever bij technische problemen.

“

Het spaart tijd omdat
collega's niet aan je
bureau staan met vragen.
De vragen komen nu per
email en die kun je op je
eigen gekozen moment
beantwoorden.”
quote respondent

Steeds meer respondenten denken na verloop
van tijd dat de werkzaamheden efficiënter kunnen
worden uitgevoerd. Wel mist ongeveer 70% het
off-line contact voor een goede uitoefening van de
watertaken. Dit percentage ligt in lijn met de enquête
van het Binnenlands Bestuur waarin 75% aangeeft
zijn of haar collega’s te missen.

Met de in crisistijd ontwikkelde digitale
vaardigheden zijn we nu veel beter in
staat om de samenwerking te verbreden
en te verdiepen ...

helemaal niet
mee eens

quote respondent

”

De interviews bevestigen het beeld dat het
thuiswerken (meer dan) goed bevalt. Wel wordt
het gemis aan contact en de ‘onderstroom’
(informatiewisseling tussen de bedrijven door,
het koffiemomentje) vaak genoemd. Verder lijkt
het op afstand van elkaar werken te leiden tot
minder teamgevoel, minder focus en minder
spirit/motivatie. Het kost meer moeite om mensen
te motiveren. Wel worden we daarentegen
slagvaardiger en zijn we wendbaarder.
Veel geïnterviewde personen vinden dat voor
overleggen met meerdere mensen en met veel
besluitvorming je beter bij elkaar kunt zitten. Maar
het is zeker niet nodig voor iedere vergadering
fysiek bij elkaar te komen. Zie bijlage 2 voor het
resultaat van de interviews.

SAMENGEVAT

Samengevat kan worden gesteld dat de
meesten prima vanuit huis kunnen werken.
Niet alles hoeft face to face.

45%

netraal
helemaal mee eens

“Het kost meer tijd omdat je
niet ‘even langs kunt lopen’.

4%

niet mee eens
eens

Analyse op basis van interviews
De meeste geïnterviewde personen vinden dat
bepaalde type werkzaamheden, zoals het voeren van
overleg/vergaderen inderdaad efficiënter verlopen,
maar overleggen kosten ook meer energie en meer
voorbereiding. Een aantal is ook van mening dat
door het digitale vergaderen informatie verloren gaat
als niet expliciet een notulist wordt aangewezen.
Argumenten als minder reistijd en minder tijd die
op gaat aan vergaderen (onderzoek Binnenlands
Bestuur) worden ook veelvuldig genoemd als positieve
effecten. Veel mensen geven aan dat werk en privé
door elkaar heen lopen, het is zoeken naar de juiste
balans tussen niet te weinig en niet te veel werken.
Het is daarentegen wel fijn om zelf te kunnen bepalen
wanneer je werkt volgens menigeen. Geen collega’s
om je heen scoort zowel positief als negatief, men kan
enerzijds ongestoord werken, maar anderzijds ook
niet even snel een vraag aan iemand anders stellen.

35%
16%
0%
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Enquête 2, kwaliteit
Enquêteresultaten
Van de respondenten is ongeveer 10% van mening
dat de kwaliteit door het thuiswerken zal toenemen,
bijna driekwart verwacht dat deze gelijk zal blijven
en iets minder dan een kwart verwacht dat deze
zal afnemen. Dit beeld wijzigt in lichte zin, het
percentage dat een afname verwacht neemt af
met 5% gedurende het onderzoek. Het percentage
dat vindt dat dit ook leidt tot meer verbreding
en verdieping of communicatie met inwoners/
ondernemers ligt lager (40-60%).
Ongeveer 15% geeft aan data en informatie niet
bruikbaar en toegankelijk is. Het overgrote deel
(> 95%) vindt dat de werkgever een veilig gebruik
van informatie faciliteert.
Er is een divers beeld met betrekking tot de toename
van het gemak waarmee collega’s kunnen meekijken
en het inschakelen van deskundigheid. Men is het
overwegend eens dat het niet tot meer fouten leidt in
de uitvoering. Het is niet overduidelijk dat kennisdeling
makkelijker gaat. Ongeveer de helft geeft aan minder
makkelijk/snel collega’s in te schakelen.

“

Je kunt meer rust nemen
om na te denken over
nieuwe ontwikkelingen.
Misschien dat we meer
moeten gaan werken
met een ander soort
contracten, meer
in dialoog (zoals bij
bouwteams).”

SAMENGEVAT

De kwaliteit van de werkzaamheden is
niet verder onder druk komen te staan.
Een hybride vorm van werken zal naar
verwachting er niet toe leiden dat de BAWdoelstelling met betrekking tot kwaliteit
wordt ingelopen. Het gebrek aan inspiratie
kan wel vernieuwing in de weg staan.
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Analyse op basis van enquêtes
Er volgen uit de enquêtes geen aanwijzingen dat de
kwaliteit van de werkzaamheden (professionaliteit)
onder druk staat. Ook zijn er geen activiteiten tot
stilstand gekomen. De overgrote meerderheid
(> 75%) verwacht dat deze minimaal gelijk zal
blijven. Slechts een klein percentage verwacht dat
deze zal toenemen. Ca. 40-60% verwacht niet dat
de digitale ontwikkeling ten goede zal komen aan de
communicatie-/participatietrajecten met inwoners/
ondernemers, een ontwikkeling die zijn vlucht neemt
als gevolg van de Omgevingswet. Mogelijk als gevolg
van de behoefte aan sociaal contact.
Analyse op basis van interviews
De meeste geïnterviewde personen zijn van mening
dat door de digitale omgeving men niet beter in staat
is om te verbreden of te verdiepen. Wel is men
beter in staat zich te concentreren, zoals ook blijkt
uit de enquêtes. Als gevolg van de coronacrisis
zijn weliswaar prioriteiten anders gesteld, maar de
activiteiten zijn niet tot stilstand gekomen.

“Als je fysiek bij elkaar zit
dan komen de ideeën vaak
terwijl je aan tafel zit.”
“Voor controle op de
uitvoering van werk, wordt
meer gebruik gemaakt van
bijv. foto’s en video’s.
quotes respondenten

”

Enquête 3, kwetsbaarheid
Enquêteresultaten
Van de respondenten is 10-15% van mening dat de
kwetsbaarheid door het thuiswerken zal afnemen,
45-55% denkt dat deze gelijk zal blijven en 3040% denkt dat deze zal toenemen. Dit beeld
verschuift gedurende het onderzoek in positieve zin
(afname van 45% richting 30% van het percentage
respondenten die verwacht dat de kwetsbaarheid
zal toenemen).
95% vindt dat de noodzaak tot samenwerken
blijft. Meer dan 80% is het erover eens dat met de
ontwikkelde digitale vaardigheden de samenwerking
veel beter is voort te zetten. Ongeveer de helft is
van mening dat we stedelijk waterbeheer compleet
anders moeten gaan organiseren. De aankomende
periode dient klimaatadaptatie vorm te worden
gegeven. Ongeveer 80% is van mening dat de
behoefte aan uniformiteit toeneemt, maar de behoefte
aan maatwerk blijft. Er is een divers beeld met
betrekking tot de vraag of de oude(re) generatie met
het thuiswerken niet op achterstand staat.

“

Kwetsbaarheid heeft
te maken met het ‘te
kort’ aan specialisten
en het kunnen delen
van specialisten.”

Analyse op basis van enquêtes
Er zijn geen concrete aanwijzingen dat het
thuiswerken leidt tot een vermindering van de
kwetsbaarheid. De noodzaak tot samenwerken
blijft, maar het moet wel anders. De behoefte
aan uniformiteit vergroot de kans om het GWSWtraject (Gegevens Woordenboek Stedelijk Water)
wat in gang is gezet, beter te implementeren.
Het merendeel voorziet met betrekking tot de
kwetsbaarheid een stilstand of achteruitgang en dit
terwijl de doelstellingen conform de NBW-monitor
nog niet zijn gehaald.
Analyse op basis van interviews
Het op basis van de enquêtes verkregen beeld met
betrekking tot de kwetsbaarheid is moeilijk te staven.
Uit de interviews klinkt duidelijk door dat er een
tekort is aan specialisten en er weinig instroom is van
nieuwe mensen met kennis.

“Er is meer maatwerk nodig in
plaats van uniformiteit. Laten
we kijken wat we echt nodig
hebben & niet iets bedenken
en dan denken dat dat voor
iedereen werkt.

quote respondent

quote respondent

SAMENGEVAT

”

De kwetsbaarheid onder druk blijft staan. Een
hybride vorm van werken zal naar verwachting
er niet toe leiden dat de BAW-doelstelling met
betrekking tot kwetsbaarheid wordt ingelopen.
Het thuiswerken is niet bevorderlijk voor de
instroom van nieuwe mensen, waardoor de
kwetsbaarheid mogelijk verder toeneemt.

Ik schakel collega’s makkelijker / sneller in
om even mee te kijken / mee te denken.

19%
49%

Door de crisistijd is mij duidelijk geworden
dat samenwerken binnen de waterketen ...
Wel noodzakelijk is

95%

Niet noodzakelijk is

5%
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SAMENWERKEN NA CORONATIJD
Het overall beeld vanuit deze steekproef is dat
het thuiswerken over het algemeen (meer dan)
goed bevalt en dat de efficiëntie van een aantal
werkzaamheden hierdoor toeneemt, mits goed
voorbereid. De uitkomst is dat de crisis geen
invloed heeft gehad op de doelstellingen bij het
samenwerken in de waterketen. Door de ontwikkelde
digitale vaardigheden, opgedaan tijdens de crisis,
zijn de verschillende partijen in staat geweest om de
samenwerking zo goed als het kon voort te zetten.
Uit de enquêtes en de interviews wordt duidelijk
dat er steeds meer vraag ontstaat naar een meer
hybride vorm van samenwerken, maar dat een sterke
behoefte aan off-line contact blijft.

“

Als je elkaar vaker
ziet, biedt dat meer
verplichting. Met
videobellen voelt die
verplichting minder.”
quote respondent

Ongeacht een wel of niet hybride vorm van
samenwerken geven de meeste mensen aan dat de
samenwerking in de waterketen noodzakelijk blijft.
Met name vanwege kostenbesparingen, het beperken
van overlast en het delen van kennis en informatie.
De prioritering met betrekking tot de k’s verschilt
hierin echter per individu. Het besparen van kosten
heeft procentueel de minste prioriteit ten opzichte van
de andere k’s (kwaliteit, kwetsbaarheid, klimaat).

“Niet samenwerken heeft grote
consequenties. Als gevolg van
discussies over kosten zal iedereen
weer terug op het eigen belang
gaan zitten.”

De meeste geïnterviewde personen zijn van mening
dat de coronatijd het behalen van de doelstellingen
niet in de weg hoeft te staan. De samenwerking kan
met de ontwikkelde digitale vaardigheden weliswaar
efficiënter, maar het is geen directe oplossing voor
de opgaven waar we voor staan. De structurele
overleggen zijn weliswaar tijdelijk stilgevallen en
de samenwerking is even naar de achtergrond
verdrongen, maar over een periode van tien jaar
is dat van beperkte invloed. Mogelijk dat op de
wat langere termijn een verschuiving zichtbaar is
naar meer schade en minder kosten als gevolg van
achterstallig onderhoud.
Uit de interviews klinkt duidelijk door dat er een
tekort is aan specialisten en er weinig instroom is
van nieuwe mensen met kennis. Niet alleen op het
vakgebied water, maar ook binnen het zich sterk
ontwikkelende vakgebied klimaat. Door de uitstroom
van vakspecialisten als gevolg van vergrijzing en het
feit dat volledig thuiswerken het inwerken van nieuwe
mensen niet bevordert zal de kwetsbaarheid naar
verwachting (tijdelijk) verder toenemen. Het is de vraag
wat de invloed is van één of meerdere dagen per week
thuiswerken op het inwerken van nieuwe mensen.
Anderzijds biedt het bovenregionaal kunnen
uitwisselen van kennis en kunde en de toename van
uniformiteit kansen om het werk (nog) efficiënter te
verdelen. Het is dus van belang om in de transitie
naar hybride werken de samenwerkingsvormen
op zowel regionaal als bovenregionaal mee
te ontwikkelen en hierop in richten. Er bestaat
duidelijk behoefte aan meer integraliteit en een
organisatievorm die daarop is toegerust, maar een
aantal vraagt zich af of verbreding wel noodzakelijk
is. Duidelijk is dat het noodzakelijk is om de hybride
vorm van werken blijvend te faciliteren, o.a. door de
kantoorinrichting hier op aan te passen.

“Er wordt meer prioriteit gesteld,
maar ik merk ook dat meer
dingen gaan verwateren.
quote respondent

quote respondent

Met de in crisistijd ontwikkelde
digitale vaardigheden zijn we nu
veel beter in staat om de samenwerking goed voort te zetten ...
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39%
20%

”

“

Verdieping gaat digitaal
niet makkelijker.”
quote respondent
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Quotes respondenten:

“
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Bij ‘riolering’ moet het
anders georganiseerd
worden - meer integraal
bekijken. De meeste
mensen blijven nu in
‘buizen denken’.”

“We moeten naar een
centrale organisatie / regio:
waarbij je alle kennis op een
centrale plek houdt. Je kan
dan makkelijker sturen op
het systeem.”

“Nog geen contact gehad
met de andere gemeenten
over de SWAW. Dat heeft
meer te maken dat andere
zaken nu meer urgenter
zijn en er gaat nu even
niets mis.”

“Veel entiteiten hebben
allemaal een eigen rol die
organisch is ontstaan vanuit
een lang verleden. Al die
verschillende taken zouden
we eens tegen het licht
moeten houden.”

“We komen niet verder
dan kennisdelen, maar
het samen doen gebeurt
niet vaak.”

“Als je die doelstellingen
niet haalt, dan kan dat
niet aan de twee maanden
corona liggen.
quotes respondenten

”

DE NIEUWE HYBRIDE REALITEIT
We hebben geleerd hoe we op afstand en veilig
kunnen (samen)werken, leren en delen en met
elkaar laten zien dat het anders en duurzamer kan.
Het lijkt erop dat dit de nieuwe hybride realiteit
is. Het is zoeken naar een nieuwe balans met
ruimte voor menselijk contact en manieren om de
motivatie op peil te houden en ervoor te zorgen
dat mensen zich niet uitgesloten voelen. Dit geldt

voor zowel het individuele niveau als het (boven)
regionale niveau van samenwerking. Aan het rijtje
van kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid en klimaat
kan vanuit deze optiek wellicht nog een vijfde
letter worden toegevoegd. De ‘k’ van kontakt (en
niet met tweemaal ‘c’, want die letter zijn we
inmiddels wel een beetje beu ;)).

Welke term heeft de hoogste noodzaak?
#1 hoogste noodzaak / #5 laagste noodzaak

#1

#2

#3

Klimaat

33%

14%

Kennisdeling

33%

16%

Kwaliteit
Kwetsbaarheid
Kosten

10%
22%
2%

31%
27%
12%

#4
16%

#5
29%

25%

14%

27%

18%

16%
16%

25%
14%

10%
8%
18%
8%
57%
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BIJLAGE 1: RESULTATEN ENQUÊTES
In deze bijlage vindt u een overzicht van alle ontvangen resultaten.

Enquête 1

Ik kan vanaf mijn thuiswerkplek

11%

25%

65%

Min der werkzaamheden verrichten dan op een kantoorplek
Dezelfde werkzaamheden verrichten als op een kantoorplek
Me er werkzaamheden verrichten dan op een kantoorplek

Ik heb thuis alles om mijn werk goed uit te kunnen voeren

19%

4%
15%

21%
40%

helemaal oneens

oneens

geen mening

eens

helemaal eens

Ik verwacht dat we overwegend op de
nieuwe manier gaan werken

19%
3%
3%

27%

19%
31%

vanaf nu
16

binnen 2 jaar

4 jaar
over 2 - 5

over 4 - 6 jaar

over minimaal 6 jaar

Enquête 2
De data en informatie die ik nodig heb is bruikbaar
en toegankelijk (op afstand)
2%
2%
13%

20%

21%

45%

helemaal oneens

oneens

geen mening

eens

helemaal eens

Door het nieuwe werken gaat alles veel sneller
2%
2%
13%

15%

30%

helemaal oneens

40%

oneens

geen mening

eens

helemaal eens

Mijn werkgever zorgt ervoor dat ik data en informatie veilig
kan gebruiken op afstand
4%
19%
2%
74%

ja

nee

deels

geen idee
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Enquête 2
Door het nieuwe werken gaat alles veel efficiënter
0%
11%

21%

36%
32%

helemaal oneens

oneens

geen mening

eens

helemaal eens

Ik schakel collega's makkelijker/sneller in om even mee te
kijken/mee te denken
2%
2%
17%

9%

40%
32%

helemaal oneens

oneens

geen mening

eens

helemaal eens

Door het nieuwe werken kan ik mij beter concentreren
waardoor het risico op fouten afneemt

9% 4%
30%

26%

32%

helemaal oneens
18

oneens

geen mening

eens

helemaal eens

Enquête 2
Ik schakel nu makkelijker/sneller deskundigheid van buiten
mijn eigen organisatie in
0%
11%

13%

30%
47%

helemaal oneens

oneens

geen mening

eens

helemaal eens

Door het nieuwe werken worden ideeën sneller
opgepakt en verrijkt
0%
11%

19%

26%

helemaal oneens

oneens

45%

geen mening

eens

helemaal eens

Er worden buiten meer fouten gemaakt omdat er minder
directe controle is op de uitvoering van werk
2%
6%

17%

23%
51%

helemaal oneens

oneens

geen mening

eens

helemaal eens
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Enquête 3
Door de crisistijd is mij duidelijk geworden dat
samenwerken binnen de waterketen
5%

95%

Wel noodzakelijk is

Niet noodzakelijk is

Ik heb meer ruimte/adempauze om anderen wat te leren
0%
18%

20%

27%

helemaal oneens

35%

oneens

geen mening

eens

helemaal eens

Met de in crisistijd ontwikkelde digitale vaardigheden
zijn we nu veel beter in staat om de samenwerking
goed voort te zetten
4%4% 0%
20%
35%

41%

helemaal oneens

20

oneens

geen mening

eens

helemaal eens

Enquête 3
Kennisdeling gaat veel sneller en makkelijker
0%
14%

18%

33%

35%

helemaal oneens

oneens

geen mening

eens

helemaal eens

Met de in crisistijd ontwikkelde digitale vaardigheden zijn
we nu veel beter in staat om de samenwerking te
verbreden en te verdiepen
4%
0% 4%
16%

45%

35%

helemaal oneens

oneens

geen mening

eens

helemaal eens

De behoefte aan uniformiteit neemt nu heel snel toe
10% 6%
14%

43%

helemaal oneens

oneens

27%

geen mening

eens

helemaal eens
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Enquête 3
Met de in crisistijd ontwikkelde digitale vaardigheden zijn we
nu veel beter in staat om inwoners en ondernemers te
betrekken in onze planvorming
0%
10% 10%

31%
49%

helemaal oneens

oneens

geen mening

eens

helemaal eens

De nieuwe manier van werken helpt bij het inwerken van
nieuwe collega's/ studenten/ stagiaires
0%
8%
31%

20%

41%

helemaal oneens

oneens

geen mening

eens

helemaal eens

We moeten het stedelijk waterbeheer compleet anders
gaan organiseren als we de komende jaren echte
stappen willen zetten

16%

8%
18%

33%

helemaal oneens

22

oneens

25%

geen mening

eens

helemaal eens

Enquête 3
De oudere generatie moet meer moeite doen om mee te gaan
in deze nieuwe manier van werken
4%
10%
24%

22%

41%

helemaal oneens

oneens

geen mening

eens

helemaal eens

Ik kan meer zaken tegelijk oppakken
4%
4%
8%
12%

27%

49%

helemaal oneens

oneens

geen mening

eens

helemaal eens

Door de nieuwe manier van werken wordt het scheiden
van werk en privé lastiger
2%
14%
37%
18%

29%

helemaal oneens

oneens

geen mening

eens

helemaal eens
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Selecteer de termen op volgorden van noodzaak
10% 8%

de laagste noodzaak (#5)

29%

een na laagste noodzaak (#4)

gemiddelde noodzaak (#3)

16%

een na hoogste noodzaak (#2)

14%

0%
Kennisdeling

8%

14%

57%

18%

25%

16%

33%

Selecteer de term met de hoogste noodzaak (#1)

Klimaat

18%

25%

27%

31%

16%

27%

33%

10%

14%

16%

12%

22%

2%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Kwaliteit

Kwetsbaarheid

Kosten

Vanaf hier vindt u de resultaten weergeven d.m.v. tabellen.
Ik kan vanaf mijn thuiswerkplek
Minder werkzaamheden verrichten dan op een kantoorplek
Dezelfde werkzaamheden verrichten als op een kantoorplek
Meer werkzaamheden verrichten dan op een kantoorplek
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25%
65%
11%

Enquête 1

Ik heb thuis alles om mijn werk goed uit te kunnen
voeren
helemaal oneens
4%
oneens			15%
geen mening		
21%
eens			40%
helemaal eens		
19%

Voor een goede uitoefening van de watertaken mis
ik het offline contact
helemaal niet		
1%
niet			9%
geen mening		
16%
wel			49%
heel erg		
25%

Ik verwacht dat we overwegend op de nieuwe
manier gaan werken
vanaf nu		
27%
binnen 2 jaar		
31%
over 2 - 5 jaar		
19%
over 4 - 6 jaar		
3%
over minimaal 6 jaar
19%

Voor een goede samenwerking in de waterketen
mis ik het offline contact
helemaal niet		
1%
niet			10%
geen mening		
21%
wel			46%
heel erg		
22%

Enquête 2
De data en informatie die ik nodig heb is bruikbaar
en toegankelijk (op afstand)
helemaal oneens
2%
oneens			13%
geen mening		
21%
eens			45%
helemaal eens		
20%

Door het nieuwe werken gaat alles veel sneller
helemaal oneens
13%
oneens			40%
geen mening		
30%
eens			15%
helemaal eens		
2%

Mijn werkgever zorgt ervoor dat ik data en
informatie veilig kan gebruiken op afstand
ja			74%
nee			2%
deels			19%
geen idee		
4%

Door het nieuwe werken gaat alles veel efficiënter
helemaal oneens
11%
oneens			36%
geen mening		
32%
eens			21%
helemaal eens		
0%

Ik schakel collega’s makkelijker/sneller in om even
mee te kijken/mee te denken
helemaal oneens
9%
oneens			40%
geen mening		
32%
eens			17%
helemaal eens		
2%

Door het nieuwe werken kan ik mij beter concentreren waardoor het risico op fouten afneemt
helemaal oneens
4%
oneens			30%
geen mening		
32%
eens			26%
helemaal eens		
9%

Ik schakel nu makkelijker/sneller deskundigheid
van buiten mijn eigen organisatie in
helemaal oneens
11%
oneens			30%
geen mening		
47%
eens			13%
helemaal eens		
0%

Door het nieuwe werken worden ideeën sneller
opgepakt en verrijkt
helemaal oneens
11%
oneens			45%
geen mening		
26%
eens			19%
helemaal eens		
0%

Er worden buiten meer fouten gemaakt omdat er
minder directe controle is op de uitvoering van werk
helemaal oneens
17%
oneens			23%
geen mening		
51%
eens			6%
helemaal eens		
2%
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Door de crisistijd is mij duidelijk geworden dat samenwerken binnen de waterketen
Wel noodzakelijk is
95%
Niet noodzakelijk is
5%
Met de in crisistijd ontwikkelde digitale vaardigheden
zijn we nu veel beter in staat om de samenwerking
goed voort te zetten
helemaal oneens
0%
oneens			20%
geen mening		
41%
eens			35%
helemaal eens		
4%

Kennisdeling gaat veel sneller en makkelijker
helemaal oneens
14%
oneens			33%
geen mening		
35%
eens			18%
helemaal eens		
0%

Met de in crisistijd ontwikkelde digitale vaardigheden
zijn we nu veel beter in staat om de samenwerking te
verbreden en te verdiepen
helemaal oneens
4%
oneens			45%
geen mening		
35%
eens			16%
helemaal eens		
0%

De behoefte aan uniformiteit neemt nu heel snel toe
helemaal oneens
6%
oneens			14%
geen mening		
27%
eens			43%
helemaal eens		
10%

Met de in crisistijd ontwikkelde digitale vaardigheden
zijn we nu veel beter in staat om inwoners en
ondernemers te betrekken in onze planvorming
helemaal oneens
10%
oneens			49%
geen mening		
31%
eens			10%
helemaal eens		
0%

De nieuwe manier van werken helpt bij het inwerken van nieuwe collega’s/ studenten/ stagiaires
helemaal oneens
31%
oneens			41%
geen mening		
20%
eens			8%
helemaal eens		
0%

We moeten het stedelijk waterbeheer compleet
anders gaan organiseren als we de komende jaren
echte stappen willen zetten
helemaal oneens
8%
oneens			18%
geen mening		
25%
eens			33%
helemaal eens		
16%

De oudere generatie moet meer moeite doen om
mee te gaan in deze nieuwe manier van werken
helemaal oneens
10%
oneens			22%
geen mening		
41%
eens			24%
helemaal eens		
4%

Ik kan meer zaken tegelijk oppakken
helemaal oneens
8%
oneens			12%
geen mening		
49%
eens			27%
helemaal eens		
4%

Door de nieuwe manier van werken wordt het
scheiden van werk en privé lastiger
helemaal oneens
2%
oneens			14%
geen mening		
18%
eens			29%
helemaal eens		
37%

Ik heb meer ruimte/adempauze om anderen
wat te leren
helemaal oneens
18%
oneens			35%
geen mening		
27%
eens			20%
helemaal eens		
0%
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Enquête 3

BIJLAGE 2: DIEPTE INTERVIEWS
In deze bijlage vindt u een samenvatting van de afgenomen diepte interviews.
Hoe bevalt het thuiswerken?
• Een aantal overleggen gaat goed met videobellen
(1 tot max 4 personen) IIII.
• Voor overleggen met meerdere mensen en met
veel besluitvorming kun je beter bij elkaar zitten.
• Discussiëren lukt niet goed met videobellen.
• Vergaderen gaat wel efficiënter, omdat er geen 1
op 1 gesprekjes meer zijn.
• Het overleg wordt anders, omdat je de dynamiek
mist. Je kunt elkaar niet
goed aankijken.
• Je moet permanent alert zijn om te kunnen
reageren. Het kost meer energie dan een
fysiek bijeenkomst.
• Ik vond het in het begin even wennen, maar nu
gaat het wel wat soepeler.
• Niet iedereen kan door elkaar heen praten, want
dan hoor je niets meer. Dat is een voordeel,
waardoor de focus blijft.
• Met 8 deelnemers gingen mensen ook afhaken.
En het moet ook niet langer duren dan een uur.
• Je mist anders het gevoel dat je het met
elkaar doet.
• Met mijn directe collega’s mis ik wel
de contacten.
• Het vergt meer organisatie.
• Het spaart reistijd uit.
• Dat gaat boven verwachting.
De belemmeringen bij het thuiswerken
• Er zijn grote verschillen van belemmeringen door
de verschillende thuissituaties.
• Een goede werkplek thuis betekent minimaal:
aparte ruimte, goede stoel, tweede scherm,
goede wifi.
• Het werken met grote kaarten / documenten /
plattegronden is thuis vaak lastig.
• Even bij het koffiezetapparaat iets ritselen.
• Als je fysiek naar een andere ruimte moet lopen
kun je nog wel eens wat tussen door doen. Je
moet rekening houden dat je niet hele dag met
Teams kan werken.
• Ik mis het contact met de collega’s.
• De licenties (Citrix) raakten op, dus je gaat steeds
vroeger beginnen.
• Ik kan mij nu ook moeilijker motiveren.
• Geen regels en afspraken voor het videobellen.
• Ik ben gewend om bij iemand langs te lopen en
iets te vragen, wat dan ook vaak wel
gedaan werd.
• Ik heb thuis moeite met het openen van
tekeningen in autocad.
• SAAI!!
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Wat kost je meer tijd bij het thuiswerken?
• Op kantoor kun je even langs lopen bij een
collega voor vragen. Nu meer e-mailen en dat
kost meer tijd.
• Het spaart ook tijd omdat collega’s niet aan je
bureau staan met vragen. De vragen komen
nu per email en die kun je op je eigen gekozen
moment beantwoorden.
• Het contact houden met mensen kost meer tijd.
• Het snel even vragen aan een collega is er nu
niet bij.
• Ik kan niets meer tussendoor doen. Tijdens het
vergaderen kan je niet meer even een appje
sturen of een email beantwoorden.
• Meer voorbereiding, maar de vergadering duren
korter, omdat deze efficiënter gaan.
• Het e-mailen en wachten op antwoord.
• Het inloggen in Citrix.
• Mailtjes die doorgestuurd worden en verwijzen
naar de meegestuurde mails. Je moet dan 3-5
e-mails opnieuw doorlezen. Op kantoor loop je
even langs.
Hoe ga je om met de overgang van werk naar privé
nu er thuis gewerkt wordt?
• Werk en privé loopt door elkaar heen.
• Ik vind het wel lastig.
• Ik hou wel van die flexibiliteit.
• Ik merk dat ik langer doorwerk.
• Ik werk volgens het vaste schema wat ik op
kantoor ook heb.
• Belangrijk om een goede structuur te vinden.
• Wat het meest lastig is dat je van je kantoor direct
in de huiskamer stapt. Er is geen tijd om even
‘afscheid’ te nemen van je werk voordat je de
kinderen beneden weer ziet.
Ondervind je druk over de werkbare uren op
een dag?
• Ja, ik voel wel een beetje druk.
• We worden aangemoedigd om korte pauzes te
houden. Ik dwing mijzelf om pauzes te houden.
• Nee, eigenlijk niet.
• Ik kon voorheen meer werk doen in dezelfde tijd.
Het voelt niet altijd fijn.
• Het voelt niet altijd even effectief.
Waar ga je mee verder/ wat wil je in stand houden,
zodra we alle vrijheid krijgen om weer op kantoor
te gaan werken?
• De meeste geven aan zéker meer thuis te gaan
werken. Geen reistijd hebben, wordt als
belangrijke reden gegeven.
• Niet voor iedere vergadering fysiek bij elkaar
komen.
• Het video vergaderen zou ik vaker doen.

Welke risico’s voorzie je in de toekomst? Doordat
er nu veel thuis gewerkt wordt.
• Geen idee.
• Er wordt meer prioriteit gesteld, maar ik merk ook
dat meer dingen gaan ‘verwateren’.
• Wat afstandelijker allemaal, we missen het contact.
• De aansluiting van nieuwe mensen bij het
bestaande team.
• Nog geen goede afspraken over de notulen van
het videobellen.
• Door minder contact, een risico op het gebied
van verminderde focus op de waterkring.
• Voor sommige mensen denk ik wel dat er
eenzaamheid kan optreden.
• Wat ik positief vind is dat bestuurders meer tijd
hebben dan hiervoor. Ik heb al meer bestuurders
gesproken dan de afgelopen jaren. Zij hebben nu
ook meer tijd en lijken meer betrokken te zijn.
• We worden wel heel erg afhankelijk van de
systemen, applicatie, van sommige organisaties.
• Het teamgevoel kan minder worden.
• Geen notulen / aantekeningen bij videobellen.
Informatie gaat verloren.
• Voor de samenwerking zie ik door minder
contact, een risico op het gebied van
verminderde focus op de waterkring.
Voorzie je door deze crisis een verandering in het
halen van de doelstellingen voor eind 2020 op het
gebied van kwaliteit
• De doelstellingen zullen minder goed gehaald
worden. Het was al niet de hoogste prioriteit en
dat zal nu nog minder worden.
• Als je die doelstellingen niet haalt, dan kan dat
niet aan de twee maanden Corona liggen.
• Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat crisis hier
van invloed van is.
• Het halen van de doelstellingen zal zeker lastiger
worden.
• Op de kwaliteit wordt heel weinig gestuurd,
er wordt veel meer gestuurd op kosten.
Kan deze crisis helpen een slag te maken op het
gebied van wendbaarheid en slagvaardigheid.
En hoe dan?
• In een korte termijn creatief te zijn om digitaal
te gaan werken. We zijn wel slagvaardiger
geworden.
• In Microsoft Teams met 4 mensen in het zelfde
document werken, dat is natuurlijk heel efficiënt.
• Dat hangt heel erg af van de management
ideeën.
• We kunnen niet meer terug naar de oude situatie.
• Zeker: De fysiek afstand blijft gelijk en de digitale
afstand is kleiner geworden.
• De interactie binnen de waterketen zal minder
worden. De spirit om met elkaar samen te werken
is verdwenen.
• Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat in een korte
termijn creatief te zijn om digitaal te gaan werken.
We zijn wel slagvaardiger geworden.
• Het ‘even snel’ samen zitten met Teams zal wel

•
•
•

•
•
•
•
•

zorgen voor een grotere wendbaarheid.
Met videobellen worden de overleggen korter en
dus worden we slagvaardiger.
Voorheen waren overleggen om te overleggen.
Sommige overleggen duren nu minder lang.
Je komt sneller to-the-point.
Als er knopen moeten worden doorgehakt dan
zullen we niet slagvaardiger zijn, maar even
sparren
met elkaar kan wel sneller geregeld worden.
Nee, helemaal niet. Ik denk dat we meer missen
aan informatie en netwerk.
Heel veel communicatie gaat verloren omdat er
minder ‘even’ tussendoor gaat.
Je komt elkaar bij de koffie niet meer tegen.
Je zou eigenlijk met het hele team online moeten
zijn. Je zet dan geluid en beeld uit en stuur je een
chat. Je kunt dan de vragen snel beantwoorden.
Even met 2-3 mensen een kort overleg hebben,
zal wel sneller kunnen in de toekomst.

Wat verwacht je op dit moment over regionale
samenwerking in de waterketen door het
nieuwe werken?
• Als je elkaar vaker ziet, biedt dat meer verplichting.
Met videobellen voelt die verplichting minder.
• Voor mij is samenwerken het uitlenen van mensen/
specialisten. Als die er niet zijn, dan wordt er ook
minder samengewerkt.
• Als je dan toch samen gaat werken zal er 80%
gemeenschappelijk belang zijn, de overige 20%
niet.
Er wordt dan heel veel tijd gestopt in de laatste
20%. Daarom werk ik liever niet samen.
• Wat ik nu merk is: dat het lijkt dat iedereen veel
drukker is.
• Er komt soms geen of na lange tijd pas een reactie
op een email.
• We worden wel steeds beter in het digitaal
samenwerken.
• Er zit verschil in hoe zaken worden aangevlogen in
verschillende regio’s. In de ene regio zijn ze
al verder in het samenwerken. In de andere regio
wordt het meer directief gedaan.
• Ik zie de gemeente als gebruiker in dienst van de
burger en de bedrijven.
Wat verwacht je op dit moment over de efficiëntie
van de werkzaamheden binnen de waterketen met
het nieuwe werken?
• Als je live in een overleg zit, lijk je makkelijker
commitment te krijgen.
• Dingen worden nu eerder op de lange baan
geschoven.
• Vergaderingen via Teams met minder dan 4
personen waarbij snelle beslissingen worden
genomen.
gaan goed. Dit geldt ook voor korte overleggen.
• Je hebt een ander nodig om je eigen doelen te
halen. Je kunt het niet zonder elkaar.
• Het kost meer moeite doen om mensen
te motiveren.
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•
•

Het heeft niets met elkaar te maken.
Zeker efficiënt omdat je geen tijd meer stopt in
dingen die niet nodig zijn.
De efficiency is het bestaansrecht van de
samenwerking.

•

Wat verwacht je op dit moment over de
kwetsbaarheid binnen de waterketen met het
nieuwe werken?
• Gelijk blijven bij voldoende goede mensen /
specialisten.
• Toenemen: omdat niet iedereen dezelfde
prioriteit zal hebben of zal voelen.
• De grote tekorten die gaan komen, hoe ga je
daar mee om?
• Doordat je je collega’s minder vaak ziet, door
miscommunicatie.
• Heel veel processen kunnen misschien wel
veel efficiënter en daarmee heb je ook minder
mensen nodig.
• Het heeft te maken met het ‘te kort’ aan
specialisten.

•

•

Wat verwacht je op dit moment over de kwaliteit
van de werkzaamheden binnen de waterketen met
het nieuwe werken?
• We moeten onze wensen beter kenbaarmaken
aan onze opdrachtgevers en partners.
• De kwaliteit is niet afhankelijk van de werkwijze.
• De informatie die ik nu oppak schat ik minder
precies in, met minder commitment.
• Minder vergaderingen en daardoor is iedereen
met z’n werk bezig.
• Je kunt meer rust nemen om na te denken over
nieuwe ontwikkelingen. Misschien dat we meer
moeten gaan werken met andere contracten.
(zoals bouwteam) Meer in dialoog.
Door de crisistijd is duidelijk geworden dat
samenwerken binnen de waterketen door de
meeste mensen als noodzakelijk wordt gezien. Wat
gebeurt er als de samenwerking stopt?
• Veel maatschappelijke overlast, dat de straat een
paar keer opengaat vlak achter elkaar.
Je moet het echt met elkaar oppakken.
• Discussies over de kosten, kosten gaan ook weer
omhoog, alles zal langer gaan duren. Iedereen
zal weer 100% op eigen belang gaan zitten.
• De rekening van de drinkwaterleiding gaat
misschien omlaag, maar de riolering zal omhoog
gaan, per saldo gaat het de burger meer geld
kosten en meer overlast.
• Grote consequenties bij het niet samenwerken.
• Als je samenwerkt kun je de kosten laag houden
en samen meer innovatie.
• We moeten sturen op dat de burger zo laag
mogelijke kosten heeft met zo min mogelijke
overlast.
Meer samenwerking kan dit realiseren.
• Kennis en Informatie delen. Elkaar helpen bijv:
vervanging van vergadering, de honneurs
waarnemen. Het delen van specialisten.
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•

•

Er moet een kwalitatieve meerwaarde zijn voor de
burger door de samenwerking.
De gemeentelijke samenwerking is niet nodig als
je het zelf goed georganiseerd hebt.
De samenwerking binnen de waterketen blijft wel
noodzakelijk.
Als de samenwerking stopt: Dan gaat er weinig
mis. Door de samenwerking hebben we wel geld
bespaard. Maar als we niet meer samenwerken
dan besparen we weer geld door niet meer te
hoeven overleggen.
Het gaat iets zakelijker, je bent meer to-the-point.
Meer efficiënter.

Zijn we nu veel beter in staat om de samenwerking
goed voort te zetten, door de digitale
vaardigheden?
• Feedback uit het veld ontbreekt soms.
• Je verbetert niet echt in de samenwerking. Je mist
de betrokkenheid.
• Het zal sommige dingen wel gemakkelijker
worden, maar daar ligt niet de grootste
reden van het goede samenwerken.
• Je kunt meer op afstand doen. Vooral het
vergaderen gaat heel prima, scheelt veel reistijd.
• Het werk kan nu wel effectiever gedaan worden.
• Het contact met de gemeente gaat wat stroever,
doordat we niet bij elkaar zitten.
• Zonder deze vaardigheden waren we er ook in
staat toe. Geen verschil!
• Door digitale vaardigheden hebben we niets gemist.
• Vooral het vergaderen gaat heel prima, scheelt
veel reistijd. Je bent eerder geneigd om
iemand te benaderen.
Zijn we nu veel beter in staat om de samenwerking
te verbreden en te verdiepen door de digitale
vaardigheden?
• Verdieping gaat niet makkelijker digitaal.
• Verbreden en verdiepen kan alleen als je bij
elkaar zit en een tekening kan openvouwen.
• Een aantal vraagt zich af of verbreding
noodzakelijk is.
• Verdiepen omdat er meer mensen kunnen
aansluiten.
• Ik ben tegen de verbreding, schoenmaker blijf
bij je leest.
• Wij hebben de SWWB niet echt nodig, zonder
gaat het ook goed. Bij bijv droogte of teveel water
moet er wel overleg zijn, maar moet daar een heel
overlegstructuur voor zijn?
• Bij ‘riolering’ moet het anders georganiseerd
worden - meer integraal bekijken. De meeste
mensen blijven nu in ‘buizen denken’ ...
Zijn we nu veel beter in staat om inwoners en
ondernemers te betrekken in onze planvorming
door de digitale vaardigheden?
• Je kunt inwoners moeilijker bereiken digitaal.
• Wordt veel duurder, maar ook mooier
(communicatiebedrijf inhuren, presentatie
maken, etc).

•
•
•
•

Nee, zeker niet!
Ja dat zeker - opent deuren die anders nog steeds
gesloten waren.
Als je langs gaat bij een bewoner kom je er achter
dat de vraag minder zwaar is dan in eerste instantie
werd gedacht.
Nee, je zit ook met AVG.

Moeten we het stedelijk waterbeheer compleet
anders gaan organiseren als we de komende
jaren echte stappen willen zetten?
• Op onderdelen zou het echt anders moeten gaan.
• Droogte problematiek en wateroverlast zou echt
anders kunnen.
• We moeten naar een centrale organisatie / regio:
waarbij je alle kennis op een centrale plek houdt.
Je kan dan makkelijker sturen op het systeem.
• Meer naar het beheersmatige aanpak gaan ipv
projectmatige aanpak.
• Je moet soms zoeken naar de juiste
samenwerkingsvorm.
• Er wordt nog steeds op de traditionele manier
gedacht. Dat moet meer omgegooid worden.
• Ja. We komen niet verder dan kennisdelen, maar
het samen doen gebeurt niet vaak.
• Vanuit stedelijk waterbeheer kom je er niet.
• Als je in een bepaalde eenheid bij elkaar zit, kun je
de kennis beter inzetten. Nu wordt er nog heel erg
bestuurlijk gekeken door de waan van de dag.
• Ja mee eens. Nu veel entiteiten die allemaal een
eigen rol hebben en die organisch zijn ontstaan
vanuit een heel lang verleden. Al die verschillende
taken zouden eens tegen het licht gehouden
moeten worden.
• Nieuwe mensen kijken alleen naar het ‘systeem’
maar begrijpen niet de achterliggende gedachte.
Van te voren kijken wanneer de bui waar valt, dan
kun je daar op anticiperen.
Kennisdelen gaat veel sneller en makkelijker
• Het ligt heel erg aan met wie je aan tafel zit, moet
je naar tekeningen kijken of moet er iets beslist
worden.
• Als je fysiek bij elkaar zit dan komen de ideeën vaak
ook later, terwijl je aan tafel zit.
• Fysiek bij elkaar gaat vaak beter.
• Geen verschil.
De behoefte aan uniformiteit neemt toe
• Er is meer maatwerk nodig ipv uniformiteit. Laten we
kijken wat we echt nodig hebben. En niet iets
bedenken en dan denken dat dat voor iedereen werkt.
• Ja, dat wel. Zeker bij het videobellen.
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