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1hoofdstuk

 Het jaar 2015 gaat voor WOW opnieuw de boeken in als een topjaar. We dromen, denken 

en doen steeds meer samen. De climax van het jaar was wel de Week van de WOW factor, met de WOW 

dag op 1 oktober in Zwolle, de meeloopdagen, de WOW prijs en de YPN Challenge. Al deze activiteiten 

brengen ons allemaal dichter bij nog meer kennis deling en intensievere samenwerkingen.

 In 2015 werden tijdens de Week van de WOW factor ruim 250 meeloopdagen gerealiseerd. 

Uit alle positieve reacties maken we op dat een kijkje in de keuken bij een collega zinvol is.  

En ook steeds meer directeuren ondervinden dat een dag meelopen met een collega heldere inzichten 

kan opleveren.

 We zien steeds vaker dat beheerders echt samen doen. Door onderwerpen samen op 

te pakken hebben we bewezen dat we kosten kunnen besparen en efficiënter kunnen werken. 

Bijvoorbeeld het wegbelevingsonderzoek, dat is dit jaar voor het eerst uitgevoerd door diverse 

wegbeheerder en dat levert zeker een kostenbesparing op. In 2016 staat een pilot voor  

onderzoek naar beleving van de recreatievaart gepland. 

 Tijdens de WOW dag op 1 oktober gaf Jan Hendrik Dronkers het startschot voor Plakkie 

Asfalt. Op die dag ging de nieuwe site www.plakkieasfalt.nl online. Op de site is veel informatie te 

vinden over wegbeheer voor leerkrachten en kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool.  

Het materiaal bestaat uit filmpjes, klikplaten, foto’s, maar ook presentaties waarmee ouders uitleg 

kunnen geven over hun werk. De onderwerpen zijn divers, bijvoorbeeld de kringloop van het asfalt, 

gladheidbestrijding, de taken van de weginspecteur en nog veel meer.. Kortom, genoeg interessante 

onderwerpen om de jonge generatie enthousiast te maken!  

 Verder was 2015 een jaar met veel inspirerende bijeenkomsten: landelijk, regionaal en 

thematisch. Vooral voor duurzaamheid, assetmanagement en risicomanagement was veel aandacht.  

En we gaan door in 2016. Met interessante bijeenkomsten, webinars en nog veel meer. Dit jaar met 

een extra focus op bestuurders, omdat we het belangrijk vinden dat zij achter ons doel staan en  

we hen willen overtuigen van het feit dat samenwerken loont!

Veel leesplezier! 

Het team van platform WOW.

platformwow.nl
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 Na het succes van 2014, organiseerden we in 2015 voor de tweede keer de Week van de 

WOW factor. Een week om te netwerken, kennis te delen en elkaar te inspireren. Ook dit jaar waren 

onderdelen van deze week de meeloopdagen (ruim 250) en de Young Professional Challenge. Dit jaar 

viel ook de landelijke WOW dag (in het IJsseldelta stadion in Zwolle) midden in de Week van de  

WOW factor.

WEEK VAN DE WOW-FACTOR
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WOW, WAT EEN DAG!
DEZE SPREUK VAN LOESJE ©, GEEFT GOED WEER HOE WIJ DE LANDELIJKE 

WOW-DAG, EN DE HELE WEEK VAN DE WOW-FACTOR HEBBEN ERVAREN.

DE WOW YOUNG PROFESSIONAL 
CHALLENGE
TIJDENS DE CHALLENGE WERKTEN DRIE VERSCHILLENDE GROEPEN JONGE PROFESSIONALS 

VAN DIVERSE ORGANISATIES AAN EEN UITDAGEND VRAAGSTUK. DIT VRAAGSTUK GING 

OVER WATER- EN WEGBEHEER, WAS RELEVANT VOOR ALLE BETROKKEN ORGANISATIES EN 

STREEFDE NAAR INNOVATIES.

MEELOOPDAGEN
EEN DAGJE MEELOPEN BIJ EEN COLLEGA BIJ EEN ANDERE OVERHEIDS-, KENNISINSTELLING 

OF EEN BEDRIJF IS EEN SNELLE EN MAKKELIJKE MANIER OM DE KENNISDELING IN DE 

SECTOR TE VERGROTEN, ELKAARS WERELDEN BETER TE LEREN KENNEN EN HET NETWERK TE 

VERSTERKEN.
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 Deze spreuk van Loesje ©, geeft goed weer hoe wij de landelijke WOW-dag, en de hele Week 

van de WOW-factor hebben ervaren. En zeker wij niet alleen, gezien de vele mooie, positieve reacties 

die wij mochten ontvangen. De diverse workshops en netwerkmogelijkheden gaven invulling aan het 

thema: Samen dromen, denken en doen”. 

Waarbij door Jan Hendrik Dronkers, de voorzitter van WOW (wegbeheerders), bij de opening van de 

WOW-dag al werd opgemerkt: “Door samenwerking, of beter gezegd alléén door samenwerking, kunnen 

we onze dromen realiseren.” … Gedurende de hele dag waren mensen samen aan het dromen, denken 

en doen in de workshops of tijdens de netwerkmogelijkheden.bedacht voor het geval dat Nederland ten 

dele onder water zou komen te staan. 

WOW, WAT EEN DAG!
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 Tijdens de Challenge werkten drie verschillende groepen jonge professionals van diverse 

organisaties aan een uitdagend vraagstuk. Dit vraagstuk ging over water- en wegbeheer, was relevant 

voor alle betrokken organisaties en streefde naar innovaties.

Op donderdag 1 oktober, tijdens de landelijke WOW-dag, werden de winnaars van de Challenge bekend 

gemaakt. Alle leden van het winnende team mogen een workshop naar keuze volgen bij de ‘Stichting 

Post Academisch Onderwijs’ in Delft of bij de ‘Wageningen Academy’ van € 1500,- per persoon!

Winnaar werd het team met de pitch: de Verdienburger.

De pitches: Pitch de Verdienburger, Pitch de App, Pitch Waterlabel

DE WOW YOUNG PROFESSIONAL 
CHALLENGE

“IK ZOU DEZE WEEK AAN IEDEREEN AANRADEN 
VOOR VOLGEND JAAR”
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 Een dagje meelopen bij een collega bij een andere overheids-, kennisinstelling of een 

bedrijf is een snelle en makkelijke manier om de kennisdeling in de sector te vergroten, elkaars 

werelden beter te leren kennen en het netwerk te versterken.

Dit keer namen bijna 250 collega’s tijdens de Week van de WOW factor een kijkje in de keuken bij 

een andere beheerder. Vorig jaar bleek al en ook dit jaar weer dat de Week van de WOW-factor er voor 

iedereen is: directeuren, knappe koppen én gouden handjes! De ervaringen uit 2014 en 2015 laten 

zien dat een dag meelopen vaak inspirerend werkt en niet zelden het startpunt is van succesvolle 

samenwerkingen.  

MEELOOPDAGEN
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Lindy Molenkamp

“ALS JE NIET SAMENWERKT, IS ER EIGENLIJK IETS 
MISGEGAAN”

3hoofdstuk

  Het afgelopen jaar heeft Water Ontmoet Water mooie activiteiten voor en door vaarweg- en 

waterbeheerders georganiseerd. Ook dit jaar is er verder doorgepakt op de verschillende thema’s. Het 

netwerk heeft zich uitgebreid met de drinkwatersector; de Vewin en Dunea hebben plaatsgenomen in 

het bestuur. Voorzichtig zien we collega’s van uit deze sector bij activiteiten van WOW aanschuiven.  

In 2016 doen we ons best om deze samenwerking verder uit te breiden. Daarnaast hebben er weer 

diverse regionale en landelijke bijeenkomsten plaatsgevonden op inhoudelijke thema’s.  

Meldpuntwater is bezig met een doorontwikkeling. Er zijn diverse nieuwe thema’s opgepakt zoals 

zorgplicht waterkeringen, netcentrisch werken en kaderrichtlijn water 2. Ook is de samenwerking met 

het platform Slim Samenwerken (BAW) geïntensiveerd. Dit zullen we ook in 2016 blijven doen en we 

blijven kijken of er nieuwe samenwerkingen en onderwerpen opgepakt kunnen worden.

WATER ONTMOET WATER

platformwow.nl
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  Met het organiseren van bijeenkomsten willen we beheerders op regionaal en landelijk 

niveau dichter bij elkaar brengen, elkaar laten ontmoeten, netwerken en samenwerking stimuleren. 

Het jaar begon met een bijeenkomst over samenwerken in de (afval)waterketen in Veghel. Deze 

bijeenkomst werd samen met de gemeente Veghel en het platform Samenwerken in de Waterketen 

(BAW) georganiseerd. Later in het jaar een bijeenkomst over samenwerken bij verkeersmanagement, 

bediening voor derden en effectief en efficiënt vaarwegbeheer voor de recreatievaart.

platformwow.nl

“DOOR DEEL TE NEMEN AAN WOW HOOPT  
DUNEA NIEUWE WEGEN TE ONTDEKKEN OM 
BLIJVENDE VERBETERINGEN DOOR TE VOEREN 
VANUIT SAMENWERKING EN OOG VOOR  
IEDERS BELANG. DIT LEIDT UITEINDELIJK TOT 
EEN LEEFOMGEVING, DIE ZO MIN MOGELIJK  
KOST EN TOCH VAN HOOG KWALITEITSNIVEAU  
IS OM HET MAATSCHAPPELIJKE PROCES TE 
KUNNEN LATEN PLAATSVINDEN”

Ad de Waal-Malefijt

BIJEENKOMSTEN
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  Meldpuntwater is een verwijzende website waarop burgers een melding, klacht of vraag 

kunnen indienen ten aanzien van water. Het afgelopen jaar is kritisch naar de website gekeken en 

zijn er aanpassingen doorgevoerd. Voor de burger is het duidelijker waarover een melding gedaan 

kan worden en het is makkelijker om een melding te doen. Daarnaast is er een link gemaakt met de 

website Onswater.nl

platformwow.nl

MELDPUNTWATER
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ZORGPLICHT WATERKERINGEN

  Deze zorgplicht houdt in dat de beheerder de wettelijke taak heeft om de primaire kering in 

stand te houden, aan veiligheidseisen te laten voldoen en voor het noodzakelijke preventieve beheer 

en onderhoud te zorgen. De Zorgplicht dwingt tot samenwerking en verleidt tot een kijkje bij elkaar in 

de keuken. En dat is precies de reden waarom de implementatie van de Zorgplicht ook een belangrijk 

thema is op de jaarkalender van Water Ontmoet Water. Alle beheerders van primaire en regionale 

keringen krijgen ermee te maken, en door goed samen te werken kunnen we samen voor droge voeten 

zorgen.



22 Jaarverslag platform WOW 2015



23platformwow.nlplatformwow.nl

3hoofdstuk

KADERRICHTLIJN WATER (KRW) II; 
MODELOVEREENKOMST VISPASSAGES 
RIJK-REGIO

  Door het initiatief te ondersteunen en verantwoordelijke bestuurders bij zowel 

Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan te wijzen en SMART 

afspraken te maken, heeft WOW dit initiatief verder aangejaagd. Dat heeft ertoe geleid dat er in  

2015 een modelovereenkomst voor de aanleg van vispassages tussen het hoofdwatersysteem en  

de regionale wateren is opgesteld, die Rijkswaterstaat en de waterschappen gaan gebruiken in  

de 2e tranche KRW. Het principe van de samenwerking is dat een waterschap een vispassage  

realiseert en Rijkswaterstaat mee financiert. De afspraken worden vastgelegd met de eerdergenoemde 

modelovereenkomst als voorbeeld. Deze aanpak leidt er toe dat Rijkswaterstaat minder gaat 

controleren en meer gaat vertrouwen.
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wegbeheerders 
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 WOW wordt steeds leuker en vanzelfsprekender. Met als basis een stevig fundament in 

de kennisuitwisseling en vele projecten die we inmiddels gezamenlijk oppakken. Zo blijven we 

elkaar versterken, op een zeer plezierige en enthousiaste wijze. Hierin zit nog veel perspectief en 

maatschappelijke relevantie.

Bijeenkomsten
 Het bewezen fundament van WOW ligt in het elkaar ontmoeten, netwerken en kennis delen. 

Naast de concrete projecten blijven we dit doen door diverse bijeenkomsten te organiseren of bij 

te dragen aan netwerkbijeenkomsten van samenwerkingspartners. In 2015 passeerden weer diverse 

bijeenkomsten de revue, met thema’s zoals assetmanagement, betonrot, constructieve veiligheid, 

drones, duurzaamheid, serious gaming en visualisatie. Daarnaast droegen we actief kennis over op 

bijvoorbeeld de relatiedag van het RDW, de Infrapro en het platform VSE.

Goederenvervoer/ Overbelading
 In 2015 zijn we gestart met een nieuw thema: Goederenvervoer/overbelading. In eerste 

instantie gaat het voornamelijk om het investeren in bewustwording ten aanzien van de problematiek. 

WOW heeft daarom een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Maar ook hebben we op andere dagen ons 

verhaal verteld, zoals op de RDW-relatiedag en de kraaiennestdag van RWS. De kennis die we hebben 

vergaard zullen we ook delen via een praktijkbundel Overbelading. Deze verschijnt in het voorjaar van 

2016. Naast kennisdelen hebben we meegewerkt aan de strategische visie over goederenvervoer van 

het Ministerie van I&M. 

WEGBEHEERDERS 
ONTMOETEN WEGBEHEERDERS

“JULLIE VORMEN DEZE ORGANISATIE EN DAT ZOVEEL 
MENSEN HIER ZIJN VIND IK EEN HELE PRESTATIE EN DAT 
VIND IK MOOI. DAT IS ECHT DE NETWERKORGANISATIE. DE 
ORGANISATIE VAN DE TOEKOMST. HIER LIGT DAN OOK EEN 
STUK TOEKOMST” Jan Hendrik Dronkers
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Tevredenheidsonderzoek

 Voor het eerst is gelijktijdig een onderzoek naar de ervaringen van weggebruikers op 

Rijkswegen, provinciale wegen en stadsroutes gedaan. Meer dan 12.000 mensen hebben de enquête 

ingevuld waarin naar hun bevindingen van hun laatste rit werd gevraagd. 

De resultaten van dit onderzoek zijn op twee manieren visueel weergegeven:

1) door een interactieve infographic, waar je met een enkele muisklik de resultaten kunt zien en     

    vergelijken

2) door een kaart in google maps waarin de positief en negatief gewaardeerde wegen zijn te vinden. 

Door op de pin te klikken kun je zien waarom de wegen positief of negatief gewaardeerd zijn.

platformwow.nl
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 Het thema Duurzaamheid had in de regio Noord-Holland volop de aandacht. Tijdens drie 

bijeenkomsten kwamen achtereenvolgens de te gebruiken instrumenten uit de aanpak duurzaam GWW 

aan bod, de Solaroad die energie opwekt en Thomas Rau die een indrukwekkende speech in de laatste 

bijeenkomst hield.

Naast duurzaamheid zijn ook grote stappen gezet op het gebied van constructieve veiligheid. Nadat in 

een eerdere bijeenkomst de behoefte duidelijk werd om gezamenlijk op te trekken, konden we hier al 

resultaten laten zien van de gezamenlijke acties.
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WOW NOORDOOST NEDERLAND
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 Noordoost Nederland begon 2015 met een bijeenkomst die geheel in het teken van  

duurzaamheid stond. Dit was een vervolg op de bijeenkomst over duurzaamheid in 2014. In de editie 

van 2015 stonden bestuurders centraal, zij waren ook in grote getalen naar Zwolle afgereisd. Een mooi 

begin van het jaar. Lopende het jaar is in Noordoost Nederland het WOW kernteam ontstaan. Provincies 

Fryslân, Overijssel, gemeenten Groningen, Hoogenveen-De Wolden, Enschede, waterschap Rivierenland 

en Rijkswaterstaat Noord-Nederland vormen dit kernteam.

Zij spraken onder andere over overbelading en besloten een reeks regionale bijeenkomsten te  

organiseren. De eerste vond in november van dit jaar plaats. Beheerders uit Noordoost Nederland 

kwamen in Meppel bij elkaar om van gedachten te wisselen over assetmanagement.
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WOW ZUID-HOLLAND

4hoofdstuk

 In Zuid-Holland heeft het regionale bestuur de nodige inspanningen geleverd om collega’s 

te verbinden en kennis te laten delen. Al een aantal jaren is er overleg tussen de directeuren van de 

afdelingen beheer in Zuid-Holland. In dit overleg zijn Rijkswaterstaat en provincie Zuid-Holland  

vertegenwoordigd, samen met de grotere gemeenten. In het voorjaar zijn onderwerpen zoals  

assetmanagement, het Infra Innovatie Netwerk, personele uitwisseling en slappe ondergronden aan 

bod gekomen. Onderwerpen als overbelading en cybersecurity kwamen in het najaar aan bod tijdens 

bijeenkomsten. 
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WOW UTRECHT
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 Goederenvervoer, personele uitwisseling en cybersecurity waren de onderwerpen waarop 

ingezet is in de regio Utrecht. Deze onderwerpen zijn aan bod gekomen naar aanleiding van een 

overleg met diverse wegbeheerders uit de regio Utrecht. Ook assetmanagement kwam aan de orde en 

dan in het bijzonder iAMPro. De provincie Utrecht heeft tijdens een bijeenkomst met de wegbeheerders 

toegelicht hoe zij praktisch omgaan met assetmanagement in relatie tot iAMPro.
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WOW ZUID NEDERLAND

4hoofdstuk

 Naast de online WOW community in Limburg is ook de tweede community online gegaan. 

Dit keer voor de Brabantse beheerders. De online community’s (Brabant en Limburg) krijgen steeds 

meer deelnemers. Vanuit de Brabantse WOW community is een kerngroep gevormd van gemeente Breda, 

Moerdijk, Uden en provincie Noord-Brabant. Met WOW hebben ze een tweede stap gezet in de  

samenwerking. In december kwamen circa 20 wegbeheerders bijeen om te spreken over  

assetmanagement. In Limburg heeft WOW nadere stappen gezet. Het voorzitterschap van het kernteam 

is gerouleerd van Rijkswaterstaat naar provincie Limburg. Het kernteam is gestart met een actieve 

ronde langs alle wegbeheerders in Limburg om de samenwerking verder vorm te geven.
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“IK HEB DEZE PERIODE ALS ZEER INSPIREREND EN  
ONTZETTEND NUTTIG ERVAREN OM WEG- OF 
WATERVRAAGSTUKKEN GEZAMENLIJK OP TE KUNNEN 
PAKKEN” Theo van de Gazelle

GWW INKOOPPLATFORM
 WOW (Water en wegen) werkt samen op overkoepelende onderwerpen zoals personele 

uitwisseling, asset- en risicomanagement en inkoop.
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 EMVI was in 2015 was een belangrijk thema voor WOW. Er verscheen een EMVI 

praktijkbundel met theorie- en praktijkvoorbeelden en een lijst met namen van mensen uit de EMVI-

kennispool. Dit is een pool waarin experts van diverse (vaar)weg- en waterbeheerders deelnemen en 

vragen over EMVI beantwoorden. Doelstelling van deze groep is om kennis te delen met betrekking 

tot EMVI en het netwerk te vergroten. Ook werden er twee webinars gehouden over EMVI. Gezien de 

honderden kijkers, een groot succes!

 Dankzij de inventarisatie van GWW-opleidingen, die we twee jaar terug hebben gedaan, is 

er nu een gezamenlijke opleiding, ontwikkeld door NEVI en CROW. De eerste reacties op deze nieuwe 

opleiding zijn positief. 

 Op de WOW-dag werd een specifieke workshop aangeboden over circulaire economie (over 

kansen en valkuilen), waarbij Take Padding (PIANOo, Ministerie van Economische Zaken) en Jeroen 

van der Waal (gemeente Amsterdam) de sprekers waren. Tijdens deze workshop is ook bediscussieerd in 

hoeverre de milieukostenindicator (MKI) een goede meetlat voor circulair inkopen kan zijn.

GWW INKOOPPLATFORM
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 Ook in 2015 was er weer veel aandacht voor assetmanagement. Er zijn diverse 

bijeenkomsten georganiseerd waarin diverse aspecten van assetmanagement aan de orde kwamen. 

Van een introductie voor beginners, tot risicogestuurd beheer en van een praktijksessie tot een heel 

specifiek onderwerp als betonrot. 

Op de valreep verscheen nog het rapport van de inventarisatie van de assetmanagementopleidingen en 

behoeftes van de overheden, op zowel MBO/HBO en WO niveau. In 2016 gaan we aan de slag met het 

advies om meer contact met de onderwijsinstellingen te realiseren.

ASSETMANAGEMENT
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 Risicomanagement blijft een belangrijk thema van platform WOW. In 2015 waren er 

twee inhoudelijke bijeenkomsten: een over hoe risicobewustzijn gecreëerd kan worden binnen een 

projectteam en een over project control versus concern control. Voor beide bijeenkomsten was 

veel animo. Daarnaast kreeg het onderwerp op de landelijke WOW-dag aandacht. Het bestuur heeft 

na evaluatie besloten door te gaan met risicomanagement: “er is veel belangstelling voor en het 

onderwerp speelt in veel organisaties”. Ook op het gebied van risicomanagement is het duidelijk 

geworden dat betrokkenen veel van elkaar kunnen en willen leren.

RISICOMANAGEMENT
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AGRESSIE EN GEWELD TEGEN MEDEWERKERS

 Werknemers met een publieke taak krijgen met grote regelmaat te maken met agressie 

en geweld tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. En steeds vaker worden ze ook privé en 

via social media belaagd vanwege hun werk. Samen met het Expertise Centrum Publieke Veilige Taak 

heeft WOW een bijeenkomst georganiseerd over het voorkomen en aanpakken van geweld tegen 

medewerkers. Tijdens deze bijeenkomst werden praktische tips gegeven hoe met agressie en geweld om 

te gaan. Meer informatie over dit thema is te vinden op agressievrijwerk.nl
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 Ook dit jaar waren de activiteiten van de WOW-makelaar weer zeer succesvol. Tijdens 

de Week van de WOW factor kwamen maar liefst 250 meeloopdagen tot stand. Opvallend is dat 

de waterschappen een zeer belangrijk aandeel hadden in deze week. Er deden maar liefst 124 

medewerkers van waterschappen mee. Daarnaast faciliteert de WOW-makelaar langdurige personele 

uitwisselingen. De onderscheidende succesfactor daarbij de laatste jaren was de specifieke focus op 

het delen van kennis en ervaring. Het afgelopen jaar hebben ruim twintig collega’s langdurig kennis  

en ervaring gedeeld. Ook in 2016 gaan we door met het organiseren van langdurige uitwisselen en  

zal hier extra energie op gezet worden. Gedurende het jaar en in de week van de WOW factor 2016 

worden er ook weer meeloopdagen georganiseerd.

PERSONELE UITWISSELING
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PLATFORM WOW

Plakkie asfalt

 Om kinderen al op een jonge leeftijd 

enthousiast te maken over wegbeheer is er (les)

materiaal ontwikkeld, Plakkie Asfalt. Dit pakket is 

gemaakt voor basisschoolleerlingen van groep 7 

en 8 en bevat verschillende onderwerpen die met 

wegbeheer te maken hebben. De achterliggende 

gedachte voor de ontwikkeling van dit materiaal is 

dat er een groeiend tekort aan jonge, technische 

medewerkers is bij wegbeheerders. Op vrijdag 

2 oktober werd Plakkie Asfalt gelanceerd bij de 

leerlingen van groep 8 van de Dominicusschool  

in Utrecht. In 2016 promoten we Plakkie door heel 

het land.

Kennis delen

 In elke regio van Wegbeheerders 

Ontmoeten Wegbeheerders zijn diverse bijeenkomsten  

en evenementen georganiseerd om kennis te delen.  

De onderwerpen gingen van assetmanagement  

tot duurzaamheid en van gladheidbestrijding tot 

prestatiesturing.

DE JEUGD HEEFT 
DE TOEKOMST...
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Ikonderzoekwegen.nl

 Gelijktijdig met de herlancering van Ikonderzoekwater.nl is ook een platform voor de 

wegensector opgezet: Ikonderzoekwegen.nl.

Ikonderzoekwegen is in 2015 gestart in Zuid-Holland en Utrecht. Inmiddels zijn 13 opdrachtgevers 

aangesloten bij Ikonderzoekwegen.nl. Ook zijn er eind 2015 veel gesprekken gevoerd om scholen warm 

te maken voor deze opdrachten. De verwachting is dat in de eerste helft van 2016 de eerste scholieren 

een opdracht zullen doen via Ikonderzoekwegen.

 Via Ikonderzoekwater.nl zijn sinds september 2015 de eerste matches inmiddels weer 

gemaakt. Ongeveer 10 scholierenteams zijn actief met het uitvoeren van hun watergerelateerde 

profielwerkstuk. In 2016 is een grote roadshow gepland om de initiatieven bij de diverse stakeholders 

onder de aandacht te brengen.

DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST...
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Ikonderzoekwater.nl

 In 2009 is ikonderzoekwater.nl op initiatief van Royal HaskoningDHV gestart in de 

provincie Utrecht, waarna het is uitgegroeid tot een landelijk initiatief. Ikonderzoekwater.nl biedt 

HAVO en VWO scholieren hulp bij het maken van een profielwerkstuk rondom water. In de eerste jaren 

is een groot aantal profielwerkstukken begeleid door collega’s uit de watersector. Het bleek lastig om 

Ikonderzoekwater.nl een duurzaam karakter te geven tot in 2014 WOW, in nauwe samenwerking met de 

Waterkennisbank, het initiatief geadopteerd hebben. Na een tussenjaar waarin het netwerk opnieuw 

werd geactiveerd en de website een belangrijke upgrade heeft gehad, is Ikonderzoekwater.nl sinds 

september 2015 weer live. Een belangrijke stap voorwaarts is dat de website van Ikonderzoekwater.nl 

nu ook responsive is (toegankelijk via mobiele apparaten).

DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST...
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 Het jongerennetwerk van WOW, het Young Professional Network (YPN) biedt een 

ontmoetingsplek om jongeren in het eigen vakgebied (tot en met 36 jaar) te leren kennen en 

kennis en ervaring uit te wisselen. Daarom organiseert het YPN leerzame en leuke activiteiten, zoals 

workshops en excursies. Ook geeft het YPN, gevraagd en ongevraagd, advies aan het bestuur van 

Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders en Water Ontmoet Water.

Activiteiten: ontmoeten en leren

In 2015 organiseerde het YPN diverse activiteiten:

 Op 23 januari waren we te gast bij de gemeente Utrecht. Na een interessante presentatie 

over duurzaamheid namen de jonge professionals deel aan twee leuke en leerzame workshops, onder 

andere over SCRUM.

 Vrijdag 8 mei was het YPN te gast in het waterrijke Harlingen (Friesland). Deze dag 

organiseerde we samen met RWS Jong Noord Nederland. De ochtend stond in het teken van veiligheid 

bij wegenprojecten. ’s Middags kregen we op het water een toelichting van een nautisch adviseur van 

Rijkswaterstaat over veiligheid op het water en het nautische werk. 

 In de eerste week van oktober vond de Week van de WOW-factor plaats met voor de tweede 

maal de Young Professional Challenge. Tijdens de Challenge werkten verschillende groepen jonge 

professionals van diverse organisaties aan een uitdagend vraagstuk. Dit vraagstuk ging over water- en 

wegbeheer, was relevant voor alle betrokken organisaties en streefde naar innovaties. De winnaar werd 

het team met de pitch: de Verdienburger (een app waarmee Nederlanders incidenten op de weg of het 

water kunnen melden en daar ook nog mee kunnen verdienen).

Naast de Challenge organiseerde het YPN op de landelijke WOW dag op 1 oktober een workshop met 

pitches van resultaten en producten die door het YPN zijn bedacht of opgestart.

YOUNG PROFESSIONAL NETWORK (YPN)
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Toolbox Kennismanagement

 De toolbox Kennismanagement is het afgelopen jaar uitgewerkt door de Young Advisory 

Group, een consultancy bureau van studenten van diverse universiteiten. Deze toolbox is op de 

landelijke WOW-dag gepresenteerd. In 2016 wordt deze toolbox verder verspreid en het gebruik hiervan 

wordt onder de aandacht gebracht.

Een nieuwe voorzitter

 Met ingang van het nieuwe jaar neemt het YPN afscheid van Hans Merks als voorzitter. 

Gelukkig hebben we een enthousiaste opvolger gevonden: Chris Klunder van Rijkswaterstaat – Grote 

Projecten en Onderhoud. Samen met het kernteam van het YPN gaat hij aan de slag om mooie en 

leerzame activiteiten te organiseren voor jonge professionals van water- en wegbeheerorganisaties.

“ONTMOETINGEN WAAR JE WAT AAN HEBT!  
DÀT IS WOW”

Chris de Vries
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JANUARI
13 JANUARI 

DELEN VAN KENNIS, ERVARING EN CAPACITEIT

23 JANUARI 

DUURZAAM WOW NOORDOOST NEDERLAND

27 JANUARI 

GEZAMENLIJKE NIEUWSBRIEF

29 JANUARI 

DUURZAAMHEID, WOW NOORD-HOLLAND

FEBRUARI
17 FEBRUARI 

VSE BIJEENKOMST

JANUARI - FEBRUARI

JAAROVERZICHT 2015
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MAART
6 MAART 

WOW EN SERIOUS AMBTENAAR

6 MAART 

NIEUWSBRIEF WEGBEHEERDERS ONTMOETEN WEGBEHEERDERS

19 MAART 

AFVALWATER IS WAARDEVOL, VEGHEL

31 MAART 

NIEUWSBRIEF WATER ONTMOET WATER

APRIL
2 APRIL 

VAKGROEP RISICOMANAGEMENT

14 APRIL 

VSE BIJEENKOMST

MAART - APRIL

7hoofdstuk
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MEI
8 MEI 

YPN LEERT IN HARLINGEN

21 MEI 

BESTAANDE BRUGGEN ZIJN STERKER DAN JE DENKT

22 MEI 

NIEUWSBRIEF WATER ONTMOET WATER

JUNI
9 JUNI 

RISICOMANAGEMENT: PROJECTCONTROL VERSUS CONCERNCONTROL

9 JUNI 

RELATIEDAG RDW, EXEPTIONEEL TRANSPORT

16 JUNI 

VSE BIJEENKOMST

18 JUNI 

EERSTE WEBINAR EMVI

19 JUNI 

NIEUWSBRIEF WEGBEHEERDERS ONTMOETEN WEGBEHEERDERS

25 JUNI 

VOORKOMEN EN AANPAKKEN VAN AGRESSIE EN GEWELD

30 JUNI 

NIEUWSBRIEF WATER ONTMOET WATER

MEI - JUNI

JAAROVERZICHT 2015
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JULI
2 JULI 

TWEEDE WEBINAR EMVI

28 JULI 

NIEUWSBRIEF WEGBEHEERDERS ONTMOETEN WEGBEHEERDERS

AUGUSTUS
27 AUGUSTUS 

SUMMERSCHOOL DRONES EN ZO!

28 AUGUSTUS 

NIEUWSBRIEF WATER ONTMOET WATER

JULI - AUGUSTUS

7hoofdstuk
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SEPTEMBER
3 SEPTEMBER 

SAMENWERKING IN VERKEERSMANAGEMENT, VROUWENPOLDER

23 SEPTEMBER 

NIEUWSBRIEF WEGBEHEERDERS ONTMOETEN WEGBEHEERDERS

OKTOBER
LANDELIJKE WOW DAG, 1 OKTOBER 

WEEK VAN DE WOW FACTOR YPN CHALLENGE 

2 OKTOBER 

PLAKKIE ASFALT VAN START

9 OKTOBER 

DAG VAN DE DUURZAAMHEID

21 OKTOBER 

ASR

SEPTEMBER - OKTOBER

JAAROVERZICHT 2015
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NOVEMBER
4 NOVEMBER 

RISICOMANAGEMENT OP INFRAPRO

10 NOVEMBER 

NIEUWSBRIEF WATER ONTMOET WATER

24 NOVEMBER 

NIEUWSBRIEF WEGBEHEERDERS ONTMOETEN WEGBEHEERDERS

26 NOVEMBER 

ASSETMANAGEMENT WOW NOORDOOST NEDERLAND

30 NOVEMBER 

WEBINAR SAMENWERKEN TUSSEN ORGANISATIES

DECEMBER
1 DECEMBER 

BEDIENING VOOR DERDEN, DEN HAAG

8 DECEMBER 

NIEUWSBRIEF WATER ONTMOET WATER

9 DECEMBER 

EFFECTIEF EN EFFICIËNT VAARWEGBEHEER VOOR DE RECREATIEVAART

10 DECEMBER 

HOE INTERESSANT IS ASSETMANAGEMENT VOOR WEGBEHEER, DEN BOSCH

14 DECEMBER 

WEBINAR ENERGIE- EN GRONDSTOFFENFABRIEK

NOVEMBER - DECEMBER

7hoofdstuk



BESTUUR WEGBEHEERDERS 
ONTMOETEN WEGBEHEERDERS

Jan Hendrik Dronkers, voorzitter WOW
Rijkswaterstaat

Functie: Directeur-generaal

Dan Bekker, voorzitter WOW Utrecht
Gemeente Utrecht

Functie: Programmamanager Kwaliteit Openbare Ruimte

Lindy Molenkamp, voorzitter WOW Noordoost Nederland
Provincie Overijssel 

Functie: Hoofd eenheid Wegen en Kanalen

Eugene van de Poel
namens VNG 

Functie: Senior beleidsmedewerker afdeling fysieke leefomgeving  
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Chris de Vries, voorzitter WOW Noord-Holland
Provincie Noord-Holland

Functie: Directeur Beheer en Uitvoering

Diederik Timmer, voorzitter WOW Zuid Nederland
Rijkswaterstaat Zuid Nederland

Functie: Directeur Netwerkontwikkeling

Ariea Vermeulen, programmamanager WOW
Rijkswaterstaat Midden Nederland

Functie: Programmamanager WOW

Peter de Visser, 
voorzitter WOW Zuid-Holland
Gemeente Den Haag/Gemeente Zoetermeer

Functie: Directeur/Hoofd Stadsbeheer
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BESTUUR WATER ONTMOET 
WATER

Paul de Beijer
Havenbedrijf Rotterdam

Functie: Directeur Assetmanagement

Arjan Driesprong
Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Functie: Directeur Netwerk Ontwikkeling 

Theo van de Gazelle
Rijkswaterstaat

Functie: Plv. DG RWS en HID Midden Nederland

Kim Hofhuis
Rijkswaterstaat Midden Nederland

Functie: Programmamanager Water Ontmoet Water
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Pieter Janssen
RWS Verkeer- en Watermanagement

Functie: Directeur Scheepvaartverkeer en Watermanagement

Lindy Molenkamp
Provincie Overijssel, 

Functie: Hoofd eenheid Wegen en Kanalen

 

Eja Praasterink
Gemeente Veghel

Functie: Afdelingsmanager Ruimte

Joost de Ruig
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Functie: Directeur Water

Albert Stuulen 
Provincie Friesland 

Functie: Afdelingshoofd afdeling Beheer en Onderhoud
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Albert Vermuë
Unie van Waterschappen

Functie: Directeur

Ellen Visser
Rijkswaterstaat

Functie: directeur Netwerkmanagement Zee en Delta

Kees Vonk
Waterschap Rivierenland, 

Functie: Directeur Veiligheid en Zuivering

Chris de Vries
Provincie Noord-Holland 

Functie: Directeur Beheer en Uitvoering
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Ad de Waal-Malefijt
Dunea

Functie: Directeur

Arjen Frentz
Vewin

Functie: plv. Directeur
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Jaarverslag platform WOW

Dit jaarverslag is een uitgave van platform 

WOW

Programmamanager   

Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders

 Ariea Vermeulen 

 telefoon: 06 - 52354181

 ariea.vermeulen@platformwow.nl

Programmamanager 

Water Ontmoet Water

 Kim Hofhuis 

 telefoon: 06 - 46382170

 kim.hofhuis@platformwow.nl

info@platformwow.nl

www.platformwow.nl

Tekst

Platform WOW

Vormgeving en productie

Reclameloods Rotterdam

www.reclameloods.nl

Fotografie

- Archief platform WOW

- Friszbee fotografie, Rotterdam

  www.friszbee.nl

Disclaimer

Dit jaarverslag is met de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud 

kunnen geen rechten worden ontleend. 

Overname van teksten is toegestaan op 

voorwaarde van bronvermelding.
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Platform WOW
Postbus 24094

3502 MB  Utrecht
info@platformwow.nl
www.platformwow.nl


