
Wetterskip Fryslan bestaat al 750 jaar met als belangrijkste taak dat ze in Fryslân en het Groninger Westerkwartier ervoor 
zorgen dat onze voeten droog blijven en de dijken sterk. Doordat het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en we meer 
neerslag krijgen of juist droogte vraagt dit om innovatieve aanpak. Daarom zet Wetterskip Fryslan, samen met inwoners, 
bedrijven en organisaties in op slimme, duurzame oplossingen. Steeds op zoek naar het antwoord op die ene vraag: ‘En 
wat doen we morgen met water?’ Wetterskip Fryslan neemt u graag mee in hun wereld en hoe zij gebruik maken van 
innovatie, technologieën en slim en digitaal organiseren zodat zij klaar zijn voor de toekomst.

(Digitale) Transformatie van het Wetterskip Fryslân

Vrijdag 14 juni Leeuwarden
Agenda

Crystalic Business Park
(tegenover Hoofdkantoor)

François HaverSchmidtwei 2
8914 BC Leeuwarden

T: Wetterskip (058) 292 22 22

9:30 Inloop – Ontvangst

10:00 Welkom, en introductie sessie namens Ruimteschepper Jan Roodzand

10:05 Welkom door Wetterskip Fryslan
Christine heet ons welkom, zij is opdrachtgever Digitale Transformatie en manager Concern 
control en Manager Bestuur en Directieadvisering.

Christina 
Boomsma

10:15 De digitale transformatie: Korte inleiding en context

Helena, heeft als uitdaging  om de digitale transformatie, samen met een netwerkteam, vorm 
te geven binnen het Wetterskip. Zij schetst de context hiervan en het belang van een integrale 
doelgerichte benadering, waarin samenwerking gestimuleerd wordt en er aandacht is voor de 
techniek, systemen, processen en middelen maar ook voor de impact die dit heeft op de 
medewerkers en de samenleving.

Helena Jacobi 
Programma-

manager Digitale
transformatie

10:30 Asset management: Van visie naar implementatie
Sjoerd neemt ons mee in de visie van het Wetterskip op het management van de 
verschillende groepen assets. Deze visie uitgewerkt als onderdeel van de digitale 
transformatie. Op weg naar de stip op de horizon is al relevante ervaring opgedaan en 
vooruitgang geboekt. Over die ervaring en verdere plannen vertelt Sjoerd.

Sjoerd van der 
Werff

Coördinator 
kunstwerken

11:15 Vergunningen en handhaving: Zaakgerichte benadering
Jan is o.a. actief met het vervangingstraject voor het huidige vergunning en handhaving 
systeem (IRIS). Vanuit de analyse van de behoeften van het Wetterskip en ontwikkelingen als 
de omgevingswet, is het inzicht ontstaan dat een 1-op-1 vervanging niet zinvol is. Het 
ondersteunen van de processen via zaakgericht werken ligt meer voor de hand.

Jan Schrotenboer

Beleidsadviseur 
informatiemanagement

12:00 Lunch

13:00 Data science: Nieuw gereedschap voor nieuw waterschap
De uitdagingen waarvoor het Wetterskip staat vragen ook om het inzetten van slimme 
technologieën. Marcel is hier al enige tijd mee bezig en heeft veel kennis en ervaring op dit 
gebied. De snelle toename van de dynamische informatie vanuit o.a. sensoren, satellieten en 
drones bieden in combinatie met de al bestaande informatie en de mogelijkheden vanuit data 
science interessante kansen.

Marcel Adema

GeoICTer/

Data scientist 

13:45 Impact klimaat ontwikkelingen 
Wat voor effect hebben klimaatverandering als extreme droogte, extreem hoog water, 
stormen en zeespiegelstijging op de rol van het Waterschap? Welke oplossingen vraagt dit en 
wat betekent dat voor de organisatie en de (geo)ict support? Karel is hier als 
programmamanager dagelijks mee aan de slag en deelt zijn ervaringen graag.

Karel Veeneman

Programmamanager 
klimaatadaptatie

14:30 Digitale Transformatie: Hoe verder
De geschetste activiteiten binnen het Wetterskip worden samengevat en gepositioneerd in 
de brede digitale transformatie waar de organisatie midden in zit.  In deze afsluitende 
interactie nodigen we de deelnemers graag uit ervaringen en visies te delen. 
Daarmee onderstrepen we samen het kenmerk van de KennisKring: 

Plenaire
interactie

≈15:00 Afronding, aansluitend napraten/borrel KennisKring is een initiatief van 

Wetterskip Crystalic


