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1 Kwetsbaarheid in beeld 

1.1 Introductie en achtergrond 

Gemeenten zijn in Nederland in het algemeen verantwoordelijk voor riolering en stedelijk 

water. Op grond van de Wet milieubeheer heeft de gemeente de zorgplicht voor inzameling 

en verwerking van stedelijk afvalwater (het vuile water) en op grond van de Waterwet de 

zorgplicht voor inzameling en verwerking van hemelwater (voor zover dat redelijkerwijs niet 

door de perceelseigenaar zelf kan worden gedaan) en voor grondwatermaatregelen. 

 

Kort gezegd betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor aanleg en beheer van 

riolering in brede zin. Om die zorgplichten goed in te vullen, zijn aanleg, onderzoek en 

maatregelen nodig, zoals inspecties, onderhoud, renovatie of vervanging. Dat vraagt kennis 

en kunde én tijd!  

 

De riolering in Nederland ligt er goed bij en werkt over het algemeen probleemloos. De 

kwetsbaarheid in personele zin is echter een belangrijk aandachtspunt, ook binnen de 

Samenwerking Afvalwaterketen Flevoland. Over de gehele linie wordt een tekort aan 

personele capaciteit ervaren. Voor een deel, maar zeker niet voor het geheel, kan 

samenwerking hier een oplossing voor bieden.  

 

Om de kwaliteit van de dienstverlening verder te 

verbeteren, de kwetsbaarheid te beperken en de 

doelmatigheid te vergroten (de 3 K’s uit het 

Bestuursakkoord Water 2011), wordt verdergaande 

samenwerking gezocht.  

De Samenwerking Afvalwaterketen Flevoland SAF 

bestaat uit de gemeenten Almere, Zeewolde, 

Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Urk en het 

waterschap Zuiderzeeland. De gemeente 

Noordoostpolder doet aan dit onderzoek overigens 

niet mee.  

 

De personele capaciteit op het gebied van riolering en stedelijk water in de Samenwerking 

Afvalwaterketen Flevoland staat onder druk. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen en er is al 

jaren sprake van onderbezetting. De vraagstelling aan ons is tweeledig: 

1. Hebben we voldoende personele capaciteit om onze gemeentelijke watertaken 

goed uit te voeren; 

2. Hebben we voldoende kennis en de juiste competenties in huis om de 

gemeentelijke watertaken goed uit te voeren. 

 

De kwetsbaarheid blijkt een steeds belangrijker aandachtspunt. Door klimatologische en 

maatschappelijke ontwikkelingen, technische innovaties en benodigde kostenbesparingen 

neemt de complexiteit van het werk en de druk op mensen die de gemeentelijke watertaken 
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invullen, steeds verder toe. Tegelijk is er minder tijd om na te denken over morgen of om 

specifieke kennis te verwerven (te leren). Er is veel verloop binnen de gemeentelijke 

watertaken, waardoor kennis en ervaring wegvallen. Kortom, een goed beeld van de 

invulling van de taken is nodig. 

 

1.2 Samenwerking Afvalwaterketen Flevoland (SAF) 

Het branchestandaardonderzoek is een eerste stap om een beeld te krijgen van sterke en 

zwakke punten en eventuele witte vlekken binnen de samenwerking. Dat beeld biedt gericht 

inzicht in de kwetsbaarheid en maakt deze bespreekbaar binnen alle geledingen van de 

samenwerking (‘werkers’, managers, 

bestuurders). Het is daarna aan de 

samenwerkende partijen om te kijken op 

welke wijze zij er een vervolg aan geven. 

Zijn er zaken die versterkt moeten 

worden? Hoe kunnen we elkaars sterke 

punten benutten en welke afspraken zijn 

daarvoor nodig? Het gaat er nadrukkelijk 

niet om de individuele situaties te toetsen 

of te beoordelen, maar juist te kijken naar 

de mogelijkheden die samenwerking en 

uitwisseling van kennis bieden. 

 

In totaal hebben 24 deelnemers aan dit onderzoek meegedaan. 

 

1.3 Werkwijze 

Om de vraagstelling te beantwoorden, is een zogenaamde D2000-aanpak in combinatie 

met de Branchestandaard gemeentelijke watertaken toegepast. De D2000-aanpak uit de 

Kennisbank Stedelijk Water is een al ruim 20 jaar beproefde aanpak om inzicht te krijgen in 

de benodigde kwantitatieve personele inzet.  

De Branchestandaard is de afgelopen jaren ontwikkeld tot een breed inzetbaar instrument 

om de aanwezige kennis en competenties inzichtelijk te maken en samen te zoeken naar 

mogelijkheden om eventuele leemten (witte vlekken) op te vullen. Het doel is dat de 

samenwerkingsorganisatie ook voor de toekomst, klaar is voor het invullen van de 

activiteiten op het gebied van de gemeentelijke watertaken. 

 
Voor de invulling van de kwantitatieve kant zijn interviews gehouden en is met behulp van 

het D2000-instrument de benodigde personele inzet bepaald, zowel voor de afzonderlijke 

gemeenten als voor de SAF als geheel. 

 

Voor de kwalitatieve kant van de personele inzet is inzicht nodig in: 

• de activiteiten die medewerkers voor de watertaken moeten uitvoeren; 

• de kennis en competenties die daarvoor nodig zijn; 

• de binnen de organisatie en binnen de samenwerking aanwezige kennis en 

competenties. 

 

Figuur 1-1: onderzoeksgebied 
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Om dit inzicht te krijgen, heeft Stichting RIONED een hulpmiddel ontwikkeld: de 

'Branchestandaard gemeentelijke watertaken'. Dit hulpmiddel helpt bij het vinden van 

eventuele witte vlekken in de kennis, maakt de kwetsbaarheid zichtbaar en ondersteunt bij 

het nadenken over de benodigde competenties.  

 

 

In bijlage 1 zijn de belangrijkste uitgangspunten van de branchestandaard beschreven. 

 

Het branchestandaardonderzoek omvatte stappen: 

1. inventariseren van de beschikbare kennis per organisatie met de kennisscan; 

2. bepalen benodigde competenties per rol en een eerste beeld vormen van de 

competenties binnen de samenwerking; 

3. analyse en advies om kwetsbaarheid te beperken; 

 

Voor het in beeld brengen van de beschikbare kennis per organisatie is een ’kennisscan’ 

uitgevoerd. Binnen de Branchestandaard is in nauwe samenwerking met de Stichting 

Wateropleidingen een meerkeuzetoets ontwikkeld om de basiskennis te toetsen op 12 

kennisgebieden. Deelnemers krijgen op individuele basis een 60-tal vragen over het 

vakgebied te beantwoorden. Het betreft een scan van de parate kennis. De resultaten van 

de kennisscan zijn door experts van Wateropleidingen verwerkt tot een individuele 

rapportage per deelnemer. Daarnaast is door middel van een zelfscan een uitspraak 

gedaan over de kennis op nieuwe kennisgebieden die nog niet in de Branchestandaard zijn 

opgenomen. Vervolgens is door de adviseur een totaaloverzicht voor de samenwerkende 

partijen gemaakt en geanalyseerd. De analyse heeft tot doel om te bepalen of er sprake is 

van witte vlekken op bepaalde kennisgebieden en hoe de kennis is verdeeld over de 

partijen. De resultaten zijn gepresenteerd en uitvoerig besproken.  

 

In een tweede stap is een beeld gevormd van de benodigde competenties om een bepaalde 

rol te kunnen invullen en er is een eerste beeld gevormd van de beschikbare competenties.  

 

De kennis die nodig is om bepaalde watertaken uit te voeren, is bepaald aan de hand van 

activiteiten die moeten worden uitgevoerd. 

 

 
 

Binnen de gemeentelijke organisaties is een aantal rollen onderscheiden. De rol bepaald welke 

(deel) activiteiten een persoon uitvoert. Veel voorkomende rollen zijn bijvoorbeeld die van 

beleidsmedewerker, beheerder en toezichthouder. De competenties zijn primair aan deze rollen 

gekoppeld.   

 

Figuur 1-2: Hoofdlijn model Branchestandaard 
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Door het verwerken van deze resultaten is een overzicht voor de samenwerking verkregen: 

waar zitten de sterke en zwakke punten, welke mogelijkheden zijn er om dit binnen de 

samenwerking te compenseren, te versterken, aan te vullen, etc. 

 

 

Figuur 1-3: Proces D2000- en Branchestandaardonderzoek  

 

 
1.4 Kanttekeningen 

• De methodiek, vragen en antwoorden zijn onder andere door Stichting RIONED, 

Stichting Wateropleidingen en TU Delft uitvoerig getoetst. Het is daarbij altijd mogelijk 

dat over enkele vragen en/of antwoorden discussie ontstaat. Dat doet echter geen 

afbreuk aan de conclusies voor het geheel.  

• De kennisscan toegepast op 24, en dus zeker niet alle medewerkers van de 

gemeenten en het waterschap. Het is daarom mogelijk dat kennis wel aanwezig is 

binnen de organisatie, maar niet direct bij de deelnemers aan de kennisscan. Het gaat 

er dan vooral om hoe mobiel de betreffende kennis is en of de deelnemers van de 

samenwerking daarvan kunnen profiteren. 

• De kennisscan is uitgevoerd in november 2019 en geeft de stand van zaken op dat 

moment weer. 

• Het is goed om te vermelden dat bij de competentiescan de deelnemers ook is 

gevraagd welke competenties ze bij anderen herkennen. Sommigen vonden dat lastig 

omdat ze de anderen (nog) niet goed genoeg kenden. De competentiescan is daarom 

een eerste stap op weg naar verdere competentieontwikkeling binnen de 

samenwerking. 

• Bij het schrijven van deze rapportage doet zich een belangrijk dilemma voor. Enerzijds 

is het de wens zo specifiek en concreet mogelijk het kennisniveau aan te geven en 

eventuele witte vlekken of zwakkere onderdelen in competenties te benoemen, 

rekening houdende met de kanttekeningen hierboven. Anderzijds is het nadrukkelijk 
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niet de bedoeling om een waardeoordeel te geven over individuele deelnemers of 

organisaties. De focus ligt daarom primair op de Samenwerking Afvalwaterketen 

Flevoland als geheel.  
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2 Kwantiteit personeel 

2.1 Samenwerking Afvalwaterketen Flevoland 

De Samenwerking Afvalwater Flevoland (exclusief Noordoostpolder) is een regio met 

363.000 inwoners per medio 2019. Voor de zorgtaken voor stedelijk afvalwater, afvloeiend 

hemelwater en grondwatermaatregelen voeren de gemeenten het beheer over: 

• 120 kilometer gemengde riolering; 

• 1.327 kilometer vuilwaterriolering; 

• 1.295 kilometer hemelwaterriolering; 

• Circa 290 rioolgemalen; 

• Circa 150 pompunits drukriolering; 

• 2.693 kilometer horizontale drainage. 

 

Momenteel is er in de regio SAF de volgende personele bezetting: 

 
 

In totaal zijn er in de regio nu 27,9 fte werkzaam. 

 

 
2.2 Knelpunten 

Er zijn interviews gehouden om de knelpunten in de taakuitoefening en tijdsbesteding naar 

voren te brengen. Uit de interviews kwamen de volgende aandachtspunten naar voren.: 

 

Knelpunten en aandachtspunten 

• Het is moeilijk om het beheer goed in te vullen, de nadruk ligt momenteel op 

nieuwbouw. Dat zijn veel ‘postzegel’ projecten, die relatief veel voorbereiding 

vergen. Ook Centrumplan eist veel aandacht, komt bovenop reguliere 

werkzaamheden. Vaak te weinig tijd om een goed de haalbaarheidsanalyse te 

beoordelen. 

• Ook integrale planontwikkeling is lastiger, kost veel tijd. 

• Er is bij een aantal gemeenten achterstand in projecten (ten opzichte van 

ambities/raming), ook in onderzoeksprojecten zoals meten & monitoren, opzetten 

calamiteitenplannen, educatie- en voorlichtingsprogramma’s; 

• Beheer van drainage kan nog niet worden opgepakt, is wel nodig. 

• Vervangingsopgave komt eraan, maar wordt nog niet opgepakt. 

• Systeem van riolering en stedelijk water wordt complexer, ontwerp is lastiger, 

tijdsdruk is groter, deel van ontwikkelingen gaan buiten procedures om. Een LIOR 

ontbreekt. Meer risico op fouten en benodigd herstel (terugkomen op eerdere 

beslissingen, rechtzetten). Dat kost tijd. 

Incl. vacatures en langdure ziekte

Almere Dronten Lelystad Urk Zeewolde TOTAAL SAF

Planvorming c.a. 5,8 0,6 1,8 0,8 1,8 10,8

Onderhoud 4,5 1,2 3 1,3 1 11

Maatregelen 9,5 1,1 0,4 0,7 0,4 12,1

19,8 2,9 5,2 2,8 3,2 33,9

Beschikbaar

Almere Dronten Lelystad Urk Zeewolde TOTAAL SAF

Planvorming c.a. 2,8 0,6 1,8 0,8 1,8 7,8

Onderhoud 4,5 1,2 3 1,3 1 11

Maatregelen 6,5 1,1 0,4 0,7 0,4 9,1

13,8 2,9 5,2 2,8 3,2 27,9
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• Groot onderhoud in woonwijken wordt twee jaar van te voren voorbereid. Riolering 

heeft dan onvoldoende tijd om te bepalen wat er met het riool moet gebeuren. 

• Databeheer loopt bij meer gemeenten achter, juiste mensen hiervoor lastig te 

vinden. Datasysteem zelf is nog niet optimaal. 

• Het is moeilijk om de juiste mensen te krijgen, dat maakt kwetsbaar. Als er dan 

nieuwe mensen zijn (in Almere 9 in de afgelopen twee jaar), dan is er inzet nodig 

om die mensen in te werken, dat kost relatief veel tijd. 

• Ziekteverzuim valt over het algemeen mee, maar er is soms wel sprake van 

langdurige ziekte en zwangerschapsverlof, hetgeen doorwerkt in het werk en 

planning. 

• Het is steeds moeilijker om de juiste mensen te krijgen, dat maakt kwetsbaar. 

• We kunnen niet altijd een goede bijdrage leveren aan het kernteam van de 

Samenwerking Afvalwaterketen Flevoland (SAF); 

• Het niet bij kunnen houden van ontwikkelingen (zoals GRP, klimaatadaptatie, 

omgevingswet). 

• Urk groeit naar verwachting van 20.850 inwoners nu naar 30.000 inwoners in 2030. 

Dat is een grote opgave. 

• Zeewolde zou graag meer taken onderbrengen bij de SAF en dus minder 

uitbesteden aan de markt: 

o GRP 

o Jaarprogramma’s 

o Onderzoeken, hydraulische berekeningen 

o Verwerken revisiegegevens 

o Planning en begeleiding onderhoud 

o Voorbereiding en toezicht investeringswerken. 

 

Kortom, er zijn legio knel- en aandachtspunten die kunnen worden gerelateerd aan een 

tekort aan personele capaciteit. De krapte op de arbeidsmarkt speelt daar ook een rol in. 

Gemeenten houden de ballen in de lucht waardoor het bestaande systeem vooralsnog goed 

blijft werken. Tijd voor onderzoek en implementatie van nieuwe ontwikkelingen is er 

onvoldoende. 

 

2.3 Benodigde capaciteit 

 

2.3.1 Kengetallen 

Voor een goede inschatting van de personeelsbehoefte is het nodig verder te kijken dan 

alleen de taken die in de huidige situatie worden uitgevoerd. Een goede basis om te komen 

tot een beeld van de taken waaraan in de nabije toekomst invulling moet worden gegeven 

zijn de Gemeentelijke Rioleringsplannen. Op basis van de GRP’n en gegevens van de 

gemeenten is een beeld gekregen van de omvang en kenmerken van de riolering en van de 

taken die binnen de SAF moeten worden uitgevoerd. 

 

Resultaat is een overzicht van de deeltaken die de komende jaren binnen de gemeenten in 

het kader van de gemeentelijke zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en 

grondwater moeten worden verricht. 

 

Uitgangspunt voor het beschrijven van de werkzaamheden is de Kennisbank Stedelijk 

Water van Stichting RIONED, module D2000 “Personele aspecten gemeentelijke 

watertaken” van de Leidraad Riolering, geactualiseerd in 2007 en een aantal gemeentelijke 

uitgangspunten (zie bijlagen).  

De gemeentelijke taken voor afvalwater, hemelwater en grondwater zijn onder te verdelen in 

vijf deeltaken.  



 

    11 (33) 

 

 
 

Op de volgende wijze is per deeltaak rekening gehouden met de ’lokale’ situatie als ware de 

SAFS één gemeente: 

• De deeltaken 1 ’Planvorming’, 2 ’Onderzoek’ en 5 ’Facilitair’ (o.a. vergunningen en 

gegevensbeheer) zijn gerelateerd aan de gemeentegrootte (363.000 inwoners);  

• Deeltaak 3 ’Onderhoud’ is gekoppeld aan het areaal van riolering van alle 5 gemeente 

tezamen; 

• Deeltaak 4 ’Maatregelen’ is gebaseerd op de investeringen zoals opgenomen in de 

GRP’n van de 5 gemeenten.  

 

Uitgegaan is van een gemiddelde van netto 175 werkdagen per jaar die per fte aan de 

gemeentelijke watertaken kunnen worden besteed.  

De inzet voor voorbereiding en toezicht van investeringswerken is gerelateerd aan het 

investeringsvolume. Uitgegaan is van 22,5%. Als gemiddeld uurtarief voor de omrekening 

van geld naar inzet is uitgegaan van een gemiddeld uurtarief van € 65,-. 

 

Als we de SAF beschouwen als een optelsom van de vijf gemeenten, dan zou de volgende 

personele bezetting nodig zijn. 
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Met het vigerende uitbestedingsbeleid van de gemeenten is een minimale bezetting van 

47,6 fte nodig. Dat betekent ten opzichte van de beschikbare fte’s een tekort van bijna 20 

fte! Het tekort aan personele capaciteit in de regio is dus groot, dat wordt ook zo ervaren. 

 

NB Een berekening waarbij SAF wordt beschouwd als 1 gemeente, met overal maximale 

uitbestedingspercentages, komt uit op een minimale benodigde bezetting van 32,7 fte. Dus 

ook ten opzichte van die fictieve situatie is er al een tekort van 5 fte. 

 

In de standaard deeltaken waar van wordt uitgegaan is geen of beperkt rekening gehouden 

met: 

• Beantwoording van vragen vanuit de politiek; 

• Verwerking en analyse van meldingen van bewoners; 

• Afstemming binnen gemeentelijke afdelingen; 

• Nieuwe opgaven zoals klimaatadaptatie, circulariteit, energietransitie; 

• Coördinatie overdracht nieuwbouwlocaties; 

• Het gegeven dat de fictieve ‘SAF-gemeente’ uit 5 deelgemeenten bestaat met ieder 

hun eigen cultuur, merites en uitbestedingsbeleid. 

•  

 

Dit zijn wel taken die binnen de SAF de nodige aandacht vragen, meer dan waar in de 

standaard deeltaken mee rekening is gehouden.  

 
  

Optelling benodigde bezetting vanuit aparte gemeenten bij huidige uitbestedingen

Almere Dronten Lelystad Urk Zeewolde TOTAAL SAF

Planvorming c.a. 7,3 2,6 2,9 1,7 1,8 16,3

Onderhoud 7,2 1,9 3,5 0,5 0,4 13,5

Maatregelen 13,2 0,3 1,6 1,2 1,5 17,8

27,7 4,8 8 3,4 3,7 47,6
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3 Kwalitatieve aspecten 

3.1 Kennisprofielen 
Uitgangspunt van de branchestandaard is dat elke organisatie op de 12 onderscheiden 

kennisgebieden een bepaalde basiskennis nodig heeft om de gemeentelijke watertaken te 

kunnen uitvoeren. De basiskennis 

is daarbij omschreven als de 

kennis benodigd om taken binnen 

bestaande kaders uit te voeren of 

te laten uitvoeren en resultaat 

daarvan te toetsen.  

 

Als referentie is daarbij gekozen 

voor de Basisopleiding Riolering 

van de Stichting Wateropleidingen. 

Iemand die deze cursus met goed 

gevolg heeft afgelegd beschikt 

over de basiskennis op de 12 

onderscheiden kennisgebieden. In 

de onderstaande figuur is dat geïllustreerd met de groene blokjes genummerd 1 tot en met 

12. 

 

 
Figuur 3-2 Uitgangspunt basisniveau op alle 12 onderscheiden kennisgebieden 

 

In de praktijk zal het kennisprofiel van iemand zich ontwikkelen en veranderen in de tijd. 

Een persoon met 2-3 jaar werkervaring zal op een aantal kennisgebieden door ervaring en 

verdieping extra kennis hebben vergaard zodanig dat hij/zij is staat is een afweging over die 

taak te motiveren of rechtvaardigen (zelfstandigenniveau, blauwe vakjes in de figuur). Op 

een aantal kennisgebieden die niet veel worden gebruikt, zal de kennis verwateren of 

afnemen (in de figuur geïllustreerd door de oranje blokjes). 

 

 
Figuur 3-3 Voorbeeld kennisprofiel van iemand met 2-3 jaar ervaring 

 

De verdere ontwikkeling van het kennisprofiel is daarna sterk afhankelijk van de persoon, de 

taken en de organisatie. In de volgende figuur is het voorbeeld gegeven van iemand die 

zich op een aantal kennisgebieden tot specialist (rode blokjes) weet te ontwikkelen. 

Figuur 3-1 Kennisgebieden gemeentelijke watertaken 
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Consequentie is echter vaak wel dat op een aantal kennisgebieden hiaten of witte vlekken 

ontstaan. 

 

 
Figuur 3-4 Voorbeeld ontwikkeling kennisprofiel specialist 

 

Binnen een kleinere organisatie is specialisatie niet altijd mogelijk. Ook zijn er plaatsen waar 

sprake is van een ‘eenmansbedrijf’, één persoon die alle taken en alle rollen op watergebied 

binnen een gemeente vervuld. Het kennisprofiel kan ook dan een aantal hiaten of witte 

vlekken te zien geven. Dat is geen diskwalificatie van de persoon, maar heeft te maken met 

de mogelijkheden om op een zodanig breed vakgebied alles bij te kunnen houden, ook qua 

tijd die beschikbaar is. Vaak vergt de waan van de dag en het ‘ballen in de lucht houden’ 

alle beschikbare tijd. Het bijhouden van bestaande en ontwikkelen van nieuwe kennis 

verschuift dan naar de achtergrond. Dit laatste komt overigens ook steeds meer voor bij 

grotere organisaties! 

 

 
Figuur 3-5 Voorbeeld kennisprofiel ‘eenmansbedrijf’ 

 

Kortom, er zijn verschillende kennisprofielen mogelijk binnen de samenwerkingsregio SAF. 

Ook daarmee moet bij de beschouwing van de resultaten van de kennisscan rekening 

worden gehouden. Genoemde profielen zijn voorbeelden en geven een aantal 

kenmerkende situaties weer. 
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3.2 Resultaten kennisscan samenwerkingsregio 
In het vierde kwartaal van 2019 is de kennisscan uitgevoerd. In totaal hebben 24 mensen 

meegedaan. In onderstaande tabel zijn de gemiddelde resultaten per gemeente / 

waterschap weergegeven. Als er meer mensen per organisatie hebben meegedaan, zijn de 

individuele uitkomsten gemiddeld. Het kan dan zijn dat er binnen de organisatie iemand is 

die een 5 scoort, maar dat het gemiddelde van de deelnemers uit die organisatie lager is.  

Er is ook wat te zeggen om uit te gaan van de maximale score, die kennis is immers binnen 

de organisatie aanwezig. In tegenstelling tot de maximale score geeft het gemiddelde echter 

ook een beeld van de kwetsbaarheid. Hoe lager de gemiddelde score, hoe hoger de 

kwetsbaarheid.  

Let bij het lezen van onderstaande tabellen ook op de kanttekeningen die in 

hoofdstuk 1 (kwetsbaarheid in beeld) zijn gemaakt.  

 

In de tabellen is aangegeven welke kennis aanwezig is bij de deelnemers van een 

gemeente of van het waterschap, gegroepeerd per organisatie. 

 

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 

0, 1 of 2 vragen goed: onvoldoende kennis van het kennisgebied (geel) 

3 vragen goed: twijfelachtig (oranje) 

4 vragen goed: goede basiskennis (groen). 

5 vragen goed: uitstekende basiskennis (blauw). 

 

De kennisscan test overigens niet op het aanwezig zijn van specialismen. 

 

 

 

Als we bovenstaande tabel beschouwen, dan valt op dat er niet echt grote witte (of gele) 

vlekken zijn, elke organisatie heeft op één of meer kennisgebieden een gemiddelde score 

van 4 of hoger. Dat wordt duidelijker als we kijken naar de maximale scores die zijn 

behaald, zoals weergegeven in Tabel 3-2. 

 

 

 

Een aantal kennisgebieden is weliswaar sterker vertegenwoordigd dan andere, maar op alle 

kennisgebieden is binnen de samenwerkingsregio wel ergens een goed of uitstekend 

Tabel 3-1: Overzicht gemiddelde scores kennisscan per organisatie 

Tabel 3-2: Overzicht maximale scores kennisscan per organisatie 

Kennisscan 

GEMIDDELDEN 

Samenwerking 

Afvalwaterketen 

Flevoland

Beleid, Wet- en 

Regelgeving

Water-

huishouding

Werkwijze  

andere 

vakgebieden

Inbedding in 

organisatie en 

plannen

Verwerken 

vastleggen en 

valideren

Functioneren 

rioolstelsel & 

hydraulische 

berekeningen

Beoordelen 

onderzoeks-

resultaten

Onderzoeks-

methoden en 

technieken

Technische 

kennis ontwerp

Technische 

kennis 

maatregelen

Middelen-

management

Uitbesteden en 

contract-

vormen

A 1,7 4,0 2,7 3,7 3,3 2,7 2,7 4,0 4,3 2,7 3,0 3,3

B 1,2 3,0 2,4 3,2 3,4 2,8 2,4 3,4 4,8 1,4 2,2 2,2

C 4,0 4,0 3,0 5,0 5,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 5,0 2,0

D 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 2,5 3,5 4,5 3,5 3,0 3,0 3,5

E 2,0 3,8 2,8 3,5 3,4 2,8 2,5 3,9 4,1 2,6 2,1 2,9

F 3,5 3,5 2,5 4,0 3,5 2,5 3,5 4,0 4,0 3,5 3,0 2,5

Kennisscan  MAXIMA  

Samenwerking 

Afvalwaterketen 

Flevoland

Beleid, Wet- en 

Regelgeving

Water-

huishouding

Werkwijze  

andere 

vakgebieden

Inbedding in 

organisatie en 

plannen

Verwerken 

vastleggen en 

valideren

Functioneren 

rioolstelsel & 

hydraulische 

berekeningen

Beoordelen 

onderzoeks-

resultaten

Onderzoeks-

methoden en 

technieken

Technische 

kennis ontwerp

Technische 

kennis 

maatregelen

Middelen-

management

Uitbesteden en 

contract-

vormen

A 2,0 5,0 4,0 5,0 4,0 3,0 4,0 5,0 5,0 3,0 3,0 4,0

B 3,0 5,0 3,0 5,0 4,0 3,0 2,0 5,0 5,0 2,0 3,0 3,0

C 4,0 4,0 3,0 5,0 5,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 5,0 2,0

D 2,0 3,0 4,0 5,0 4,0 3,0 4,0 5,0 4,0 3,0 4,0 4,0

E 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 4,0 3,0 4,0

F 4,0 4,0 3,0 5,0 4,0 3,0 4,0 5,0 4,0 5,0 3,0 3,0
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niveau van basiskennis aanwezig. Het is dan de vraag hoe mobiel die kennis is en of 

anderen binnen de samenwerkingsregio makkelijk gebruik kunnen maken van die kennis. In 

de volgende tabel zoomen we in op de resultaten. Daarbij is zijn zowel de maximale als de 

gemiddelde scores weergegeven en voorzien van een kleur. Ook is de verdeling van de 

deelnemers over de scores weergegeven. Daarbij geldt dat hoe meer de verdeling op een 

kerstboom lijkt (    ) , hoe kwetsbaarder we op dat kennisgebied zijn. 

 

  

 
In de tabel is te zien dat de maximale scores 4-

5 bedragen en daarmee goed zijn. Ook is de 

verdeling van de scores over de deelnemers 

weergegeven. Een of meer van de deelnemers 

hebben een score van 4 of 5 op een 

kennisgebied, de kennis is dus wel aanwezig. 

Lage gemiddelden geven aan dat er weinig 

mensen over voldoende kennis van een 

kennisgebied beschikken en we dus kwetsbaar 

zijn. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 

geeft daar een beeld van. Uitgangspunt is dat 

een score van tussen de 2 en 3 een 

twijfelachtig kennisniveau aangeeft, onder de 

twee is een onvoldoende kennisniveau. 

 

Vijf van de twaalf kennisgebieden scoren boven 

de drie:  

• Waterhuishouding; 

• Inbedding in organisatie en plannen; 

• Verwerken, valideren en vastleggen van 

gegevens; 

• Onderzoeksmethoden en technieken; 

• Technische kennis ontwerp. 

 

Op het kennisgebied “Beleid, Wet en Regelgeving” zijn we kwetsbaar. 

Een zestal kennisgebieden scoren qua kwetsbaarheid in het twijfelachtige gebied.  

‘Beoordelen onderzoeksresultaten’ is een basisactiviteit die belangrijk is omdat het de 

onderbouwing vormt voor de noodzaak van de maatregelen die worden opgesteld. Het gaat 

vaak om miljoeneninvesteringen. Daarom een belangrijk kennisgebied, ook als het werk 

wordt uitbesteed. Dat geldt ook voor het kennisgebied ‘technische kennis van maatregelen’ 

en ‘werkwijze andere vakgebieden’, kennis die belangrijk is bij integrale projecten. 

Tabel 3-3: Inzoomen op resultaten 
Kennisscan 

Samenwerking 

Afvalwaterketen 

Flevoland TOTAAL

Beleid, Wet- 

en 

Regelgeving

Water-

huishouding

Werkwijze  

andere 

vakgebieden

Inbedding in 

organisatie en 

plannen

Verwerken 

vastleggen en 

valideren

Functioneren 

rioolstelsel & 

hydraulische 

berekeningen

Beoordelen 

onderzoeks-

resultaten

Onderzoeks-

methoden en 

technieken

Technische 

kennis ontwerp

Technische 

kennis 

maatregelen

Middelen-

management

Uitbesteden en 

contractvormen

max score 4,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0

gemiddelde 2,0 3,5 2,7 3,5 3,5 2,7 2,7 3,9 4,2 2,5 2,5 2,8

4,01-5 0 2 0 9 3 1 0 8 8 1 1 0

3,01-4 7 18 13 10 18 13 13 14 16 11 12 17

2,01-3 8 3 9 3 2 8 9 2 0 9 7 6

0-2 9 1 2 2 1 2 2 0 0 3 4 1

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Figuur 3-6: gemiddelden per kennisgebied 
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3.3 Inzoomen op resultaten kennisscan 

Hierna zoomen we in op de resultaten van de kennisscan. De kennisgebieden zijn daarbij 

gecategoriseerd. 

 
3.3.1 Relationele kennisgebieden 

Onderstaande kennisgebieden hebben in meer of mindere mate te maken met de relatie 

van riolering en stedelijk water en ’de omgeving’.  

 

Tabel 3-4: Relationele kennisgebieden 

 
 

De kennisgebieden ’Waterhuishouding’ en ’Inbedding in organisatie en plannen’ zijn op 

orde, beleid, wet- en regelgeving scoort onvoldoende, ‘werkwijze andere vakgebieden’ 

twijfelachtig. 

 

Kennis over ‘beleid, wet- en regelgeving’ is belangrijk maar hoeft niet altijd direct op elke 

plaats beschikbaar te zijn. Het is vooral voor de beleidsmedewerkersrol belangrijk, en dat 

geldt ook voor de overige drie kennisgebieden. Gerichte kortdurende opleiding kan helpen, 

bijvoorbeeld het laten verzorgen van een ’masterclass’ op het gebied van ’wetgeving 

gemeentelijke watertaken’. Belangrijk is dan wel dat ook de tijd beschikbaar is om de 

informatie te verwerken en zich eigen te maken.  

 

Het volgen van ontwikkelingen en uitwisseling zijn ook hier belangrijke hulpmiddelen om de 

kennis op peil te houden. Samenwerking is juist op dit gebied goed mogelijk door een aantal 

mensen te vragen zich te verdiepen in een onderwerp en hen specifiek te vragen 

ontwikkelingen te volgen, anderen op regelmatige basis ‘bij te praten’ en als vraagbaak te 

op te treden. Het is dan wel belangrijk dat de onderwerpen goed verdeeld worden over de 

gehele groep en dat de bijeenkomsten regelmatig plaatsvinden (minimaal eenmaal in per 

één of twee maanden) en goed worden bezocht. 

  

Kennisscan 

Samenwerking 

Afvalwaterketen 

Flevoland TOTAAL

Beleid, Wet- 

en 

Regelgeving

Water-

huishouding

Werkwijze  

andere 

vakgebieden

Inbedding in 

organisatie en 

plannen

max score 4,0 5,0 4,0 5,0

gemiddelde 2,0 3,5 2,7 3,5

4,01-5 0 2 0 9

3,01-4 7 18 13 10

2,01-3 8 3 9 3

0-2 9 1 2 2
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Samengevat: 

• Kortdurende opleiding / masterclass; 

• Aantal mensen verdiept zich en houdt ontwikkelingen bij; 

• Georganiseerde kennisuitwisseling. 

 

3.3.2 Data- en berekeningskennisgebieden 

Kennis over het verwerken, vastleggen en valideren van gegevens is redelijk voorhanden. 

Dit is belangrijk omdat goede gegevens de basis vormen voor de invulling van de 

gemeentelijke watertaken. 

 
Tabel 3-5: ‘Data- en berekenings’ kennisgebieden 

Kennis over verwerken, 

vastleggen en valideren van 

gegevens is goed 

voorhanden. 

 

Het berekenen van het 

functioneren is vaak 

grotendeels uitbesteed. Het 

is daarbij belangrijk om de 

uitkomsten van berekeningen 

goed te kunnen duiden om het belang voor de lokale situatie helder te krijgen en de 

uitkomsten te kunnen vertalen in maatregelen die lokaal realiseerbaar zijn. Bij functioneren 

en berekeningen gaat het om inhoudelijke kennis. De kennis is met een gemiddelde van 2,7 

twijfelachtig. Concrete aandacht voor dit kennisgebied is nodig om suboptimalisatie en 

desinvesteringen te voorkomen. Nadere analyse van waar het aan schort is nodig om een 

op maat toegesneden aanpak met bijvoorbeeld maatwerkopleiding te ontwikkelen. Deze 

kennis is niet in een middag bijgespijkerd, het betreft een langer opleidingstraject, dat kost 

tijd.  

 

Kennis over het beoordelen van onderzoeksresultaten zit qua gemiddelde ook laag en hier 

is ook het maximum niet 5. Beoordelen is één van de basisactiviteiten van het beheer die 

binnen elke organisatie gewaarborgd moet zijn. Het vormt samen met het databeheer de 

basis voor alle planningen en investeringen. Het gaat hier om kennis van 

onderzoeksmethoden, faalmechanismen en interpretatie van uitkomsten van onderzoek. 

Om doelmatig te kunnen werken, moet op deze kennisgebieden minimaal basiskennis 

boven niveau 3 aanwezig zijn, een gemiddelde van 2,7 ligt daar iets onder. Concrete 

aandacht voor dit kennisgebied is nodig om suboptimalisatie en desinvesteringen te 

voorkomen. Ook hier kan een maatwerkopleiding uitkomst bieden. 

 

Samengevat: 

• Nader onderzoek en maatwerkopleiding. 

  

Kennisscan 

Samenwerking 

Afvalwaterketen 

Flevoland TOTAAL

Verwerken 

vastleggen en 

valideren

Functioneren 

rioolstelsel & 

hydraulische 

berekeningen

Beoordelen 

onderzoeks-

resultaten

max score 5,0 5,0 4,0

gemiddelde 3,5 2,7 2,7

0

4,01-5 3 1 0

3,01-4 18 13 13

2,01-3 2 8 9

0-2 1 2 2
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3.3.3 Technische kennisgebieden 

De volgende kennisgebieden zijn ’technische kennisgebieden’. Deze kennis moet in ieder 

geval bij de beheerders aanwezig zijn omdat zij in de eerste lijn oplossingsrichtingen voor 

problemen aangeven. 

 

 

Op de onderdelen, ‘onder-

zoekmethoden en -technieken’, 

‘technische kennis ontwerp’ en 

‘technische kennis maatregelen’ 

moet direct kennis op minimaal 

niveau 3 beschikbaar zijn. Voor 

de gebieden ‘onder-

zoeksmethoden en technieken’ 

en ‘technische kennis van 

ontwerp’ is die kennis breed 

voorhanden met een maximum van 5 en een gemiddelde van 3,9 en 4,2.  

 

De score op ‘technische kennis maatregelen’ is met een 2,5 als gemiddelde laag. Het gaat 

hier om kennis van materialen, wat je wel en niet met visuele inspectie kunt bepalen, 

renovatiemethoden, etc. Er is wel kennis aanwezig, bij een minder groot aantal personen. 

Dat is meer kwetsbaar. De kennis moet op peil worden gebracht, dat kan door 

kennisuitwisseling en/of het organiseren van masterclasses. 

 

Samengevat: 

• Kortdurende opleiding / masterclass; 

• Georganiseerde kennisuitwisseling. 

 

3.3.4 ’Procedurele’ kennisgebieden 
Onderstaande kennisgebieden hebben te maken met procedures die nodig zijn om werk 

goed te kunnen uitvoeren, maar ook om de middelenparagraaf van het beleid goed te 

kunnen vormgeven. 

 

Tabel 3-7: ’Procedurele’ kennisgebieden 

Middelenmanagement is nodig om een 

goede gesprekspartner te zijn voor de 

afdeling financiën en om het Gemeentelijk 

Rioleringsplan goed binnen de gemeente 

te kunnen laten functioneren. Dit hoort bij 

de beleidsmedewerkersrol. De benodigde 

kennis is aanwezig, zij het bij ongeveer de 

helft van het aantal personen. 

Kennis over uitbesteden en 

contractvormen scoort gemiddeld iets 

Tabel 3-6: Technische kennisgebieden 

Kennisscan 

Samenwerking 

Afvalwaterketen 

Flevoland TOTAAL

Onderzoeks-

methoden en 

technieken

Technische 

kennis ontwerp

Technische 

kennis 

maatregelen

max score 5,0 5,0 5,0

gemiddelde 3,9 4,2 2,5

4,01-5 8 8 1

3,01-4 14 16 11

2,01-3 2 0 9

0-2 0 0 3

Kennisscan 

Samenwerking 

Afvalwaterketen 

Flevoland TOTAAL

Middelen-

management

Uitbesteden en 

contractvormen

max score 5,0 4,0

gemiddelde 2,5 2,8

4,01-5 1 0

3,01-4 12 17

2,01-3 7 6

0-2 4 1
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hoger met een 2,8. Verondersteld mag worden dat deze kennis ook bij andere 

organisatieonderdelen voorhanden is. Het is dan belangrijk om die kennis mobiel te maken.  

 

Samengevat: 

• Nagaan of de kennis binnen de organisatie aanwezig is. Zo nee: kennis op peil 

brengen. 
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4 Competenties 

4.1 Basis 

De analyse van de competenties is niet specifiek voor de betrokken organisaties uitgevoerd, 

maar heeft zich gericht op de samenwerking binnen de samenwerkingsregio. 

De rollen die mensen binnen een organisatie vervullen, zijn bepalend voor de activiteiten die 

zij uitvoeren en voor de competenties die daarvoor nodig zijn, Figuur 4-1. 

 

 

 

In bovenstaande figuur is de relatie tussen de persoon en de werkzaamheden aangegeven 

en daarmee de relatie tussen competenties en kennisniveau. Vanuit de rol die een persoon 

heeft, met de bijbehorende competenties, worden activiteiten uitgevoerd, waarvoor weer 

een bepaald kennisniveau nodig is. Een goede rioleringszorg is gebaat bij de juiste persoon 

op de juiste plek. Een rioleringsbeheerder moet volgens de groep voor het vervullen van die 

rol in ieder geval de competenties ‘probleemanalytisch kunnen denken’ en ‘plannen en 

organiseren’ hebben. Afhankelijk van de activiteiten die hij uitvoert, heeft hij daarbij een 

basiskennisniveau nodig op een aantal kennisgebieden, of moet daarop binnen de 

samenwerking kunnen terugvallen. Voor een rioleringsbeheerder kan hierbij gedacht 

worden aan ‘onderzoeksmethoden en -technieken’, ‘werkwijze andere vakgebieden’, 

‘beoordelen onderzoeksresultaten’ en ‘technische kennis van maatregelen’. 

 

4.2 Competenties in de regio 

In een workshop is met en door de deelnemers voor de belangrijkste rollen binnen riolering 

en stedelijk water bepaald welke specifieke competenties daarvoor noodzakelijk zijn. De 

onderscheiden rollen zijn in bijlage 1 nader omschreven. Toegevoegd is de rol van adviseur, 

vooral bij het waterschap van belang. 

De groepen vonden de volgende competenties en rollen bij elkaar horen: 

  

Figuur 4-1 Schematische weergave van de Branchestandaard 
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Tabel 4-1: Benodigde competenties voor verschillende rollen 

 

 

Als we kijken naar de hogere scores, dan ontstaat het volgende beeld: 

Beleidsmedewerker: ; 

Beheerder:  ; 

Ontwerper;    

Databeheerder:  ; 

Adviseur: . 

 

Wat opvalt, is dat er niet altijd eenduidigheid bestaat over welke rollen en competenties bij 

elkaar horen. Specifieke verschillen hoe het werk binnen de eigen gemeente is 

georganiseerd, spelen bij die beoordeling een belangrijke rol. Overigens komt de indeling 

die de groep heeft aangegeven redelijk overeen met de indeling zoals de Branchestandaard 

die aangeeft. 

 

Uit de gesprekken werd duidelijk dat het niet mogelijk is al deze competenties en alle rollen 

in één persoon te vertegenwoordigen. Een bepaalde rol zal altijd dominant worden. Bij veel 

gemeenten wordt bijvoorbeeld de rol van beleidsmedewerker en beheerder gecombineerd, 

vaak worden dan de competenties van de beheerder dominant. Een belangrijke vraag met 

name voor een kleinere organisatie is dan ook: hoe kan je er desondanks toch voor zorgen 

dat alle rollen op een evenwichtige manier worden ingevuld? 

De wijze waarop binnen de organisaties binnen de samenwerking afvalwaterketen 

Flevoland bewust aan de ontwikkeling van competenties wordt gewerkt verschilt. In de 

sessies was te merken dat niet iedereen gewend was om in rollen en competenties te 

denken. Daarbij lopen de rollen ook nog wel eens door elkaar heen, of worden die 

verschillend ingevuld.  

 

De veranderingen richting integraal werken en de omslag naar regiegemeenten (al dan niet 

als gevolg van de afname van het aantal fte) vragen ook wat van de competenties van de 

medewerkers. De competentie ‘samenwerken’ is daarbij in elk geval cruciaal. Hoewel de rol 

van regisseur niet expliciet is benoemd, kan daar wel wat over worden gezegd. Een 

‘regisseur’ heeft een tactisch/strategische rol binnen de gemeente, en moet over daarbij 

passende competenties beschikken, waaronder ‘regisseren’.  

Het uitbesteden van operationele zaken vraagt ook om zekere competenties. De regisseur 

moet immers opdrachten aan de voorkant uit / in de markt kunnen zetten en tegelijkertijd 

achteraf zeker weten dat het resultaat voldoet aan de randvoorwaarden.  

 

In de regio is er bij alle gemeenten zoals in hoofdstuk twee aangegeven, een tekort aan 

personeel voor een adequate uitvoering van gemeentelijke watertaken. Ballen in de lucht 

houden en de waan van de dag zijn dan vaak overheersend. Consequentie is dat men sterk 

volgend wordt op gebeurtenissen en niet meer op tijd kan inspelen op ontwikkelingen.  

Dit zien we ook terug met gemeenten waar een zeer beperkt aantal medewerkers aan de lat 

staan voor de gemeentelijke watertaken. De persoon in een ’éénmansbedrijf’ wordt dan 
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geselecteerd op flexibiliteit en het kunnen plannen en organiseren. Andere competenties 

zijn een plus maar mag je eigenlijk niet verwachten. Dat heeft vanzelfsprekend grote 

consequenties voor de andere rollen en ook voor het kennisniveau.  

 

VERDER IN TE VULLEN 
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5 Kwetsbaarheid 

Ten aanzien van het verlagen van de kwetsbaarheid zijn drie soorten kwetsbaarheid te 

onderscheiden: 

▪ te weinig personeel (capaciteit); 

▪ niet voldoende kennis/competenties binnen de organisatie; 

▪ maar één persoon die over bepaalde kennis beschikt (en kan vertrekken). 

 

Daarbij bestaat er een verschil tussen grotere en kleinere gemeenten. Bij kleinere gemeenten 

gaat het doorgaans om hoe de kennis beschikbaar komt en geborgd wordt. Bij grotere 

gemeenten is vooral de afstemming een aandachtspunt. 

 

VERDER AAN TE VULLEN 
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6 Advies samenwerkingsregio 

6.1 Algemeen 

In algemene zin zijn voor het oplossen van ’witte vlekken’ op het gebied van kennis en/of 

competenties vier opties beschikbaar: 

• het versterken van de eigen formatie door medewerkers met specifieke kennis en/of 

competenties (al dan niet in een flexibele schil) aan te nemen; 

• gerichte opleiding, masterclasses en/of coaching aanbieden; 

• het delen van medewerkers met specifieke kennis en/of competenties met andere 

gemeenten of met het waterschap; 

• andere keuzes te maken in het wel of niet uitbesteden van activiteiten en of inhuur van 

mensen. 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de eerdere hoofdstukken vertaald in conclusies 

op het gebied van kennis en competenties. Het is nodig als vervolg hierop specifiek de 

situatie in de samenwerkingsregio nader te onderzoeken: over welke taken en 

kennisgebieden gaat het, hoeveel formatie is nodig, hoe en bij wie? Hoe mobiel is de 

aanwezige kennis, is die inzetbaar voor andere organisaties binnen het 

samenwerkingsverband? Deze eerste stap over ‘rioleringskennis in beweging’ moet verder 

worden uitgebouwd naar een plan van aanpak met concrete acties. 
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Bijlage 1 – Beschrijving model 
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Kennis en competenties gemeentelijke watertaken 

De kennis die nodig is om bepaalde watertaken uit te voeren is beschreven aan de hand 

van (deel) activiteiten omdat op dit niveau de specifiek benodigde kennis goed is te 

beschrijven.  

Om een bepaalde taak te kunnen doen, zijn ook competenties nodig. Competenties zijn 

altijd gekoppeld aan personen. Binnen de gemeentelijke organisaties zijn een aantal rollen 

te onderscheiden. De rol bepaalt of is bepalend voor welke (deel) activiteiten een persoon 

uitvoert. De competenties zijn primair aan deze rollen gekoppeld.  

 

Hiermee ontstaat een structuur van (deel)activiteiten, rollen, gedragscompetenties en 

kenniscomponenten. 

 
 

rollen rollen zijn veelvoorkomende functies binnen de gemeentelijke 

watertaken. Ze bestaan uit een bundeling van goed bij elkaar 

passende werkzaamheden. 

gedragscompetenties gedragscompetenties zijn onderdelen van het vermogen van 

medewerkers om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Een 

medewerker is competent als hij/zij alle eigenschappen bezit die 

nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. 

kenniscomponenten kenniscomponenten geven een beschrijving van specifieke kennis 

die nodig is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden. Een 

medewerker heeft voldoende kennis als hij/zij alle 

kenniscomponenten bezit die nodig zijn voor de uitvoering van de 

werkzaamheden. 

 

In de branchestandaard gemeentelijke watertaken worden activiteiten dus gekoppeld aan 

kennisniveaus en rollen aan gedragscompetenties. De relaties daartussen zijn 

weergegeven in onderstaande figuur: 
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Activiteiten 

Voor het beschrijven van de gemeentelijke watertaken is uitgegaan van de volgende 

activiteiten. Elk van die activiteiten is gericht op een bepaald doel: 

• Strategische planvorming: de werkzaamheden die zijn gericht op het beschrijven van het 

gewenste toekomstbeeld voor de gemeentelijke watertaken en de implementatie 

daarvan. 

• Operationele planvorming: de werkzaamheden die zijn gericht op het sturen van de 

dagelijkse werkzaamheden in de tijd en in de verdeling naar personen. 

• Inspectie/controle: de werkzaamheden die zijn gericht op het waarnemen, herkennen en 

beschrijven van de toestand van de systemen om het dagelijks functioneren goed te 

kunnen toetsen. 

• Berekenen: de werkzaamheden die zijn gericht op het toetsen van het modelmatige 

functioneren van de systemen. 

• Meten: de werkzaamheden die zijn gericht op het in beeld brengen/houden van het 

functioneren van de systemen. 

• Gegevensbeheer: de werkzaamheden die zijn gericht op het verzamelen, vastleggen en 

toegankelijk houden van gegevens over de systemen. 

• Klachtenverzameling en -afhandeling: de werkzaamheden die zijn gericht op het 

ontvangen, vastleggen en (laten) uitvoeren van vervolgacties. 

• Onderhoud: de werkzaamheden die zijn gericht op het continueren van een goed 

dagelijks functioneren van het stelsel. 
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• Reparatie/renovatie/vervanging/verbetering: alle werkzaamheden die zijn gericht op 

aanpassingen aan het stelsel die het goed dagelijks functioneren van het stelsel 

herstellen of verbeteren. 

 

Om de activiteiten te specificeren is een lijst 

met deelactiviteiten opgesteld. Deze lijst 

geeft een meer specifieke beschrijving van 

de werkzaamheden. Als voorbeeld zijn de 

deelactiviteiten voor de activiteit strategische 

planvorming hiernaast uitgewerkt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rollen gemeentelijke watertaken 

Het is natuurlijk zo dat aan rollen binnen verschillende organisaties een andere invulling kan 

worden gegeven. De basisbeschrijving maakt het goed mogelijk om ook in die situaties de 

bepalende competenties te benoemen. 

 

De personen die het werk uitvoeren, zijn bepalend voor het in beeld brengen van welke 

kennis en competenties nodig zijn. Om dat gestructureerd te kunnen beschrijven, 

onderscheiden we rollen. Daarbij geven we een zoveel als mogelijk generieke beschrijving 

van de rollen die bij de gemeentelijke watertaken horen:  

• De beleidsmedewerker De beleidsmedewerker overziet het geheel aan werkzaamheden 

binnen de gemeentelijke watertaken en organiseert de afstemming met overige 

gemeentelijke taken. Hij/zij zorgt voor de communicatie met bestuurders en 

management en wordt ingeschakeld voor complexe vraagstukken en vraagstukken met 

een hoger abstractieniveau. 

 

• De beheerder De beheerder zorgt voor het goed dagelijks functioneren van de 

systemen. Hij/zij coördineert de werkzaamheden die hiervoor nodig zijn en toetst of deze 

goed zijn uitgevoerd. Alle veranderingen/verbeteringen van de systemen worden in 

samenspraak met de beheerder uitgevoerd. 

 

• De ontwerper De ontwerper zorgt voor een goede inpassing van veranderingen in de 

huidige systemen. Hij/zij zet samen met de projectleider een plan op dat technisch 

voldoet aan alle vereisten en op het gebied van ruimtelijke ordening aansluit bij de 

omgeving.  
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• De toezichthouder De toezichthouder begeleidt de uitvoering van projecten. Hij/zij 

begeleidt de uitvoering van de werkzaamheden en toetst of de werkzaamheden juist zijn 

uitgevoerd. Hierbij wordt overlegd met de beleidsmedewerker en de beheerder om te 

zien of de werkzaamheden passen binnen de gewenste toekomst….. en aansluiten bij 

het huidige stelsel. 

 

• De databeheerder De databeheerder zorgt voor het op orde houden van de data. Hij 

signaleert onvolkomenheden en waar nodig vult hij data aan of laat hij data aanvullen. 

Hij houdt het beheersysteem bij, zorgt dat hij tijdig revisiegegevens krijgt en verwerkt en 

levert informatie aan diegenen die daar om vragen. 

 

In kleinere organisaties komt het voor dat één man of vrouw (persoon) in feite al deze rollen 

moet invullen. 

 

Elke organisatie heeft een eigen indeling in rollen en werkzaamheden, daarom is het 

mogelijk dat de hier gegeven indeling niet direct aansluit bij uw specifieke organisatie.   

 

Competenties 

In de Branchestandaard worden de volgende competenties onderscheiden (doorontwikkeld 

ten opzichte van de stand van zaken tijdens de brochure). Deze zijn opgenomen met het 

oog op de gemeentelijke watertaken en de rollen die daarin moeten worden vervuld. 

 

 
Persoonlijk 

• Flexibiliteit: Verandert het eigen gedrag indien zich problemen of kansen voordoen 

teneinde een gesteld doel te bereiken. 

• Ondernemingszin: Pakt in het werk nieuwe zaken aan en doet voorstellen voor 

verbeteringen of vernieuwingen, waardoor nieuwe wegen kunnen worden ingeslagen en 

nieuwe werkterreinen kunnen worden ontwikkeld. 

• Zelfstandigheid: Verricht zonder hulp van anderen taken, probeert op eigen kracht 

probleemsituaties de baas te worden. Handelt volgens eigen overtuiging, onafhankelijk 

van anderen. 
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Conceptueel denken 

• Analytisch vermogen: Signaleert problemen; herkent belangrijke informatie; legt 

verbanden tussen gegevens. Spoort mogelijke oorzaken van problemen op; zoekt 

terzake doende gegevens. 

• Creativiteit: Komt met verschillende mogelijkheden (ook niet voor de hand liggende 

alternatieven) voor het oplossen van problemen. Weet geheel nieuwe werkwijzen te 

bedenken ter vervanging van bestaande methoden en technieken. 

• Visie: Neemt afstand van de dagelijkse praktijk en plaatst deze in een breder verband. Is 

in staat zich op de lange termijn te richten. Vertaalt informatie naar ideeën voor de 

toekomst. 

 

Relationeel 

• Inlevingsvermogen: Onderkent en verplaatst zich in de gevoelens en behoeften van 

anderen, en houdt rekening met de gevolgen van eigen handelen op andere mensen of 

onderdelen van de organisatie. 

• Omgevingsbewustzijn: Is zich bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen 

of andere omgevingsfactoren. Speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar 

het eigen werkgebied. 

• Overtuigingskracht: Overtuigt anderen van een bepaald standpunt om instemming te 

krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten. 

• Regisseren: Brengt belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen. Geeft 

vorm en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een 

gemeenschappelijk resultaat. 

• Samenwerken: Voert in een team een opdracht uit. Draagt bij aan de harmonie van de 

groep en aan de optimale inzet van de leden ten behoeve van het groepsdoel, desnoods 

ten koste van eigen korte termijn belangen. 

 

Operationeel 

• Initiatief: Signaleert kansen en handelt ernaar in plaats van passief te blijven tot anderen 

iets gedaan hebben. Neemt actief maatregelen om de gang van zaken te beïnvloeden. 

• Kwaliteitsgericht: Is zich ervan bewust dat het te leveren product moet voldoen aan 

gestelde eisen, normen en prioriteiten en handelt hiernaar. Legt verantwoording af voor 

het gerealiseerde kwaliteitsniveau. Streeft naar continue kwaliteitsverbetering. 

• Nauwkeurigheid: Verricht werkzaamheden met een grote mate van accuratesse. 

• Plannen en organiseren: Stemt activiteiten van zichzelf (en anderen) op elkaar af en 

bepaalt hun volgorde zodat doeleinden efficiënt en effectief gerealiseerd worden. 

• Resultaatgerichtheid: Formuleert heldere doelstellingen en resultaten en is er actief op 

gericht om deze te behalen. 
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Kenniscomponenten 

De volgende kenniscomponenten zijn onderscheiden: 

1. Beleid, wet- en regelgeving 

2. Waterhuishouding 

3. Werkwijze/basisprincipes andere vakgebieden 

4. Inbedding in organisatie en plannen 

5. Middelen management (financiën en personeel) 

6. Onderzoeksmethoden en technieken 

7. Verwerken, vastleggen en valideren van gegevens 

8. Beoordelen onderzoeksresultaten 

9. Functioneren rioolstelsels en hydraulische berekeningen 

10. Technische kennis ontwerp 

11. Technische kennis maatregelen 

12. Uitbesteden en contractvorming. 

 

Uiteraard moet elk kenniscomponent altijd in het licht van de deelactiviteit worden bezien. 

Bijvoorbeeld ‘verwerken en vastleggen van gegevens’ is een belangrijk kenniscomponent 

van verschillende deelactiviteiten. Bij het opstellen van het jaarprogramma (plan) moet het 

worden gebruikt om alle reeds opgeslagen gegevens op een overzichtelijke manier terug te 

halen en op basis van deze informatie te bepalen wat er wordt uitgevoerd en wanneer dit 

gebeurt. Bij het maken van berekeningen hoeft slechts een specifiek deel van de 

beschikbare informatie te worden gebruikt bijvoorbeeld als input voor een berekening. 

 

Schaal van de kenniscomponenten 

Niet ieder mens is gelijk. De kennis die nodig is om een bepaalde taak uit te voeren, 

verschilt per persoon en is ook afhankelijk van de rol binnen de organisatie. Het is daarom 

nodig om onderscheid te maken in kennisniveaus.  

 

Specialist: zelfstandig+ 

• Een persoon is in staat om nieuwe ideeën of gezichtspunten te 

genereren (creëren) over de uitvoering van een taak 

 

Zelfstandig: basisniveau + 

• Een persoon is in staat om een afweging te maken over de uitvoering 

van een taak te motiveren of te rechtvaardigen 

 

Basisniveau 

• Een persoon is in staat om de voor de uitvoering benodigde informatie 

zelfstandig op te zoeken en uit te leggen 

• Een persoon is in staat om de informatie in een andere context te 

gebruiken en om verbanden en relaties te onderzoeken (toepassen en 

analyseren 
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