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Inleiding

De wereld om ons heen verandert snel en wordt ook steeds complexer. Rijkswaterstaat moet zich 
daarop voorbereiden en doet dat met RWS NEXT. We kijken welke trends er spelen, wat de mogelijke 
impact ervan is op Rijkswaterstaat en op welke manier Rijkswaterstaat daarop kan anticiperen.  
Dit geeft inzichten en aanleiding voor de vernieuwing van onze organisatie.

RWS NEXT heeft een vernieuwende aanpak gekozen voor het vertalen van ontwikkelingen in de 
omgeving naar strategische bouwstenen voor de organisatie. In het boekje “Trendanalyse RWS NEXT” 
staat deze aanpak beschreven, inclusief de resultaten van de trendanalyse zelf: de toekomstbeelden. 
Deze toekomstbeelden geven weer wat er in de toekomst belangrijk kan worden voor Rijkswaterstaat. 

In de uitgave die voor je ligt, staat de vertaling van de toekomstbeelden (extern) naar verkennende 
strategische organisatieantwoorden (intern): de RWS NEXT bouwstenen.

Dit boekje is bestemd voor iedereen die nieuwsgierig is naar de resultaten van onze zoektocht naar  
een toekomstbestendig Rijkswaterstaat.

Je kunt de Trendanalyse en dit boekje in hard copy aanvragen via rwsnext@rws.nl of downloaden  
als PDF op www.rws.nl/rwsnext.



Van trends naar inspiratie voor de organisatiekoers

Inventarisatie & 
Beoordeling Trends

52 relevante langetermijntrends 

voor Rijkswaterstaat

(aangepast DESTEP model)

Trends in de wereld

Gedrag & Cultuur

Demografie & Ruimte

Politiek & Bestuur

Technologie

Economie

Ecologie

Clustering 
& Prioritering  

Meest relevante  

trendclusters voor 

Rijkswaterstaat



Van trends naar inspiratie voor de organisatiekoers

9Kansen en 
Risico’s voor 
Rijkswaterstaat

Ontwerp
Bouwstenen

Ontwerp 
Toekomst-
beelden 

9 Toekomstbeelden voor de omgeving  

van RWS (2020-2025)



Inspiratie
RWS NEXT maakt samen met collega’s en partners bouwstenen die dienen als inspiratie  
voor de organisatiekoers van Rijkswaterstaat. Dat is een continu proces: nieuwe trends en 
ontwikkelingen leiden voortdurend tot nieuwe toekomstbeelden en dus bouwstenen.  
Dit boekje presenteert de stand van deze continue actie in juli 2015. 

De koers van Rijkswaterstaat is beschreven in het Ondernemingsplan 2015. De bouwstenen  
in dit boekje zijn bedoeld als input voor de volgende organisatiekoers van Rijkswaterstaat. 

HOE, WAT, WIE
Er zijn drie verschillende typen bouwstenen. 
De hoe bouwstenen beschrijven hoe je als organisatie wilt werken: RWS Wendbaar en  
RWS Verbindt. Ze zijn het vertrekpunt voor alle andere bouwstenen van RWS NEXT. 

De wat bouwstenen gaan over de resultaten van het werk van Rijkswaterstaat.  
Welke maatschappelijke meerwaarde levert Rijkswaterstaat in de toekomst?  
Deze bouwstenen hebben de thema’s Mobiliteit, Leefomgeving en Water. 

De wie bouwsteen gaat over het menselijke kapitaal dat nodig is om dit ook werkelijk  
mogelijk te maken.

Daarnaast zijn er twee bouwstenen die niet in een van deze hoofdcategorieën passen  
maar wel aandacht verdienen: Informatie & Technologie en Dynamisch Bouwen.

De bouwstenen zijn zo beschreven dat ze los van elkaar te begrijpen zijn. Hierdoor zit  
er soms enige overlap in de beschrijvingen.

RWS NEXT Bouwstenen
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Doorgaan - starten - stoppen 
Per bouwsteen is een beknopte lijst “doorgaan - starten - stoppen” opgenomen.  
Deze lijst is prikkelend bedoeld voor verdere discussie.

Voorbeelden
De voorbeelden in de bouwstenen zijn opgenomen als illustratie van de praktijk.

Verandering en continuïteit
De bouwstenen focussen op verandering, maar naast de veranderingen uit de bouwstenen  
van RWS NEXT kunnen ook identiteit en continuïteit een belangrijke plaats krijgen in de  
toekomstige organisatiekoers van Rijkswaterstaat.
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HOE
Overzicht bouwstenen

WAT

  Gebruikers centraal

  Slimme verbinding  tussen digitaal  
 en fysiek netwerk

  De stedelijke ring als sterke as  
 in het netwerk

  Naar buiten gericht

  Verbindend en dienend leiderschap 

  Flexibel organiseren 

  Slimme processen en systemen 

 

  Focus op gebiedsontwikkeling

  Flexibiliteit in functies

  Gewaardeerde partner bij 
 fysieke inrichting en beheer

  Co-creëren, in allianties werken,  
 faciliteren

  Partner voor overheden

  Strategisch relatiebeheer

  Competenties: kansen zien,  
 luisteren, samenwerken,  
 onderhandelen

  Systeemoverzicht

  Adaptief watermanagement

  Uitvoeren grote complexe  
 projecten

  Benutten internationale kansen

MOBILITEITRWS WENDBA AR

LEEFOMGEVINGRWS VERBINDT

WATER
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WIE SPECIALS

  Procyclisch werven en investeren 

  Flexicurity: flexibel en betrouwbaar

  Employability: een leven lang leren

  Slimme infrastructuur

  Cyberveiligheid

  IT als katalysator van verandering

  Een wendbare organisatie 
 met slimme geeks

  Samen met omgeving en  
 ketenpartners

  Focus op de voorkant en  
 ruime scopes

  Markt vroegtijdig betrekken

  Projectmanagement verbreden

MENS INFORMATIE & TECHNOLOGIE

DYNAMISCH BOUWEN
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RWS Wendbaar
Waarom?
De ontwikkelingen in de wereld om ons heen gaan 
steeds sneller. De dynamiek en de complexiteit 
van onze omgeving nemen toe. Ook weten we  
dat we lang niet alles zien wat op ons afkomt. 
Daar door is het lastig de toekomst te duiden. 
Denk bijvoorbeeld aan de snelle opkomst en 
enorme impact van de smartphone. 
Deze onzekerheid roept de vraag op hoe je  
als organisatie in de toekomst succesvol kunt 
inspelen op belangrijke ontwikkelingen. Wend-
baarheid (“agility”) is hierop een helder antwoord. 
De essentie van wendbare organisaties is dat ze 
goed kunnen anticiperen op veranderingen.

Rijkswaterstaat verandert al meer dan 200 jaar 
mee met de omgeving en de ontwikkelingen in  
de maatschappij. Daardoor lukt het om blijvend 
meerwaarde te bieden. Een wendbaar Rijks-
waterstaat benut ook in de toekomst de kansen 
die veranderingen met zich meebrengen en weet 
de bedreigingen beter het hoofd te bieden. 
Niet alle veranderingen gaan zo snel dat wend-
baar heid in alle omstandigheden en op alle 
plekken in de organisatie noodzakelijk is. 
Wendbaarheid is een vermogen dat Rijks-
waterstaat vooral gericht kan inzetten. 
 
Wendbaarheid is een eigenschap die iets zegt  
over hoe je zaken aanpakt, maar niet over wat je 

aanpakt. Dit geldt ook voor de bouwsteen  
RWS Verbindt. De andere bouwstenen  
geven antwoorden op het wat en wie. 
Wendbaarheid maakt van Rijkswaterstaat  
een toekomstbestendige organisatie. 

Bijbehorende 
toekomstbeelden

Dynamische 
netwerksamenleving

En alle andere 
toekomstbeelden

DYNAMISCH  
BOUWEN

LEEFOMGEVING WATER MENS INFORMATIE &  
TECHNOLOGIE

MOBILITEITRWS VERBINDT
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  Ontwikkelingen gaan sneller 

  Speelveld wordt complexer 

  Toekomst onzeker 

RWS WENDBAAR   WAAROM Wendbaarheid 
maakt 

Rijkswaterstaat 
toekomstbestendig

DYNAMISCH  
BOUWEN

LEEFOMGEVING WATER MENS INFORMATIE &  
TECHNOLOGIE

MOBILITEITRWS VERBINDT
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Hoe?
Voor Rijkswaterstaat is wendbaarheid nodig  
om ook in de toekomst meerwaarde te kunnen 
bieden. Wendbaarheid is vooral van belang als de 
dynamiek van de omgeving daar om vraagt. Er zijn 
ook situaties waarin wendbaarheid niet nodig is. 
Maar als het moet, hoe doe je dat dan? Door 
wendbaarheid in vier pijlers te verdelen kunnen 
we gericht stappen zetten: 

• Omgevingsbewust zijn
• Verbindend en dienend leiderschap
• Flexibel organiseren 
• Moderne processen en systemen 

Naar buiten gericht
Een sterke externe oriëntatie is nodig om de 
veranderingen op tijd te zien aankomen. En om  
de kansen die deze veranderingen bieden te 
benutten. Om tot scherpe inzichten te komen 
 is een goed extern netwerk noodzakelijk.  
Naast een relatienetwerk zijn digitale netwerken 
onmisbaar. 

Verbindend en dienend leiderschap 
De organisatie moet nieuwe inzichten omzetten 
naar heldere antwoorden. Snelle besluitvorming 
is de eerste stap. Dit vraagt om verbindend 
leiderschap, zowel op persoonlijk vlak als voor 
de organisatiecultuur. Hierbij past maatwerk:  
bij stabiele productieprocessen zal leiderschap 
er anders uitzien dan bij wendbare processen  

met een hoge dynamiek. Verbindend leiderschap 
betekent dat de juiste mensen betrokken worden 
bij de besluitvorming, zowel intern als extern. Dit 
zijn leidende coalities van professionals die samen 
tot een oplossing komen. Voorbeeldgedrag van 
de top, in de vorm van dienend leiderschap, is 
hierbij onontbeerlijk. 

Flexibel organiseren
Naast snelle besluitvorming is een flexibele 
organisatie van de uitvoering nodig om wendbaar 
te worden. Een organisatievorm met kenmerken 
van een netwerkstructuur en teams die acties 
oppakken past hier goed bij. Taken, verantwoor-
delijkheden en bevoegdheden worden direct 
belegd bij zelfsturende teams. Deze teams zijn  
in staat snel te beslissen en te handelen als de 
situatie daar om vraagt. Dat vereist goede 
communicatie, ondernemerschap, nauwe 
samenwerking, en een cultuur van fouten  
mogen maken (kenmerken van een lerende 
organisatie). 

Flexibel organiseren houdt ook in dat mede-
werkers zelf flexibel en leergierig zijn. Dit betekent 
dat een deel van de organisatie op deze wijze 
moet worden ingericht. Mensen kunnen elkaar 
snel vinden en op alle niveaus informatie met 
elkaar uitwisselen. Ook is er tijd om elkaar te 
helpen en flexibel in te spelen op nieuwe 
behoeftes.

Slimme en simpele processen en 
systemen
Bij wendbare processen draait het erom elkaars 
kennis en vaardigheden optimaal te benutten. 
Daarom vormen slimme en simpele  processen  
en systemen de vierde pijler van wendbaarheid. 
Slimme IT-systemen zijn nodig om de juiste 
(externe) informatie beschikbaar te krijgen. 
Heldere processen, en KR8 om dit continu  
te verbeteren, helpen ook bij wendbaarheid.  
Zo zorgt standaardisatie van ondersteunende 
werkprocessen en van project- en verander-
management voor kostenefficiency, eenduidige 
taal en betere uitwisseling van informatie. 
Daarmee maakt standaardisatie tijd en energie 
vrij voor het adaptief werken. Rigide kaders en 
regels mogen de flexibiliteit niet in de weg staan. 
Het resultaat voor de klant staat altijd voorop,  
de processen zijn ondersteunend. 

DYNAMISCH  
BOUWEN

LEEFOMGEVING WATER MENS INFORMATIE &  
TECHNOLOGIE

MOBILITEITRWS VERBINDT
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  Naar buiten gericht

  Verbindend en dienend leiderschap 

  Flexibel organiseren 

  Slimme processen en systemen

RWS WENDBAAR   HOE Wendbaarheid 
maakt 

Rijkswaterstaat 
toekomstbestendig

DYNAMISCH  
BOUWEN

LEEFOMGEVING WATER MENS INFORMATIE &  
TECHNOLOGIE

MOBILITEITRWS VERBINDT
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Wendbaarheid als proces 
Als proces is wendbaarheid zelf ook in zes 
processtappen te vangen:

1 Goed extern netwerk: zien aankomen wat  
gaat spelen (voelsprieten)

2 Snel over juiste informatie beschikken  
en expertise om deze te beoordelen

3 Proactieve besluitvorming
4 Vlotte organisatie van nieuwe activiteiten 
5 Professioneel managen van wisselende 

samenwerkingen
6 Heldere communicatie (intern en extern).
 
Wendbaarheid zal ook impact hebben op onze 
dienstverlening: adaptief programmeren is daar 
een goed voorbeeld van. Het maakt vraaggestuurd 
en flexibel werken gemakkelijker en past daarmee 
goed bij het wendbaarder worden van Rijks-
waterstaat. 

‘Just do it’
In deze slogan van Nike schuilt een mooie les  
voor wendbaarheid. Weten waar je naartoe wilt 
en welke kansen je wilt benutten is één ding. 
Onzekerheid over de risico’s en de uitkomst  
maakt het lastig om de eerste stappen te zetten. 
Toch is dit juist de sleutel tot succes: kleine eerste 
stappen en blijven bewegen. 

Doorgaan 
• Sturen op basis van vertrouwen

• Procesgericht werken en KR8 (lean)

• Adaptief programmeren

Starten 
• Netwerkstructuur, zelfsturende teams

• Moderne (informatie)systemen versneld 
implementeren

• 6 Stappenproces wendbaarheid 
invoeren

• Leiderschapsontwikkeling gericht op 
externe oriëntatie en toekomstgericht 
handelen 

Stoppen 
• Naar binnen gericht zijn

• Rigide (interne) kaders en regels

• Inflexibele processen en projecten 

• Onze standaarden opleggen aan  
onze partners en klanten

DYNAMISCH  
BOUWEN

LEEFOMGEVING WATER MENS INFORMATIE &  
TECHNOLOGIE

MOBILITEITRWS VERBINDT



Wendbaarheid in een notendop 
 
Wendbaarheid wordt al lang in de praktijk gebracht. Een mooi voorbeeld is de zwaarste 
zeilrace ter wereld: de Volvo Ocean Race. Meedoen is niet zonder gevaar (er zijn al 
dodelijke slachtoffers te betreuren geweest). Toch monsteren topzeilers iedere keer 
weer aan, om er bij te mogen zijn. 
 
De race gaat over een ronde om de wereld. Ieder team heeft eenzelfde type boot, maar 
uiteindelijk is er maar één winnaar: de boot met het meest wendbare zeilteam. Vanaf 
het begin van de 40.000 zeemijl lange race staat het einddoel vast: de finishlijn! Toch 
wordt ieder moment de koers verlegd op basis van nieuwe informatie over de positie 
van concurrenten, verwachte wind snel heden, stroming, etc. Informatietechnologie is 
van levens belang: de boten maken geen schijn van kans zonder de cruciale verbindingen 
met de grondstations die de data analyseren en vertalen in informatie voor de kapitein. 
 
Het is het team aan boord, de mensen, die maken of de race gewonnen wordt. Het team 
bestaat uit zeer gemotiveerde professionals. Ieder teamlid kent zijn rol. Beslissingen 
worden ‘on the spot’ genomen, door het team en niet ergens op afstand door anderen. 
 
Wendbaarheid draait dus om een helder doel, motivatie en professionele teams met  
het juiste leiderschap, maar ook om moderne communicatietechnologie. Het zijn deze 
randvoorwaarden die een team en het schip de noodzakelijk wendbaarheid geven om 
op elk moment in te kunnen spelen op de veranderingen in de omgeving. 
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DYNAMISCH  
BOUWEN

LEEFOMGEVING WATER MENS INFORMATIE &  
TECHNOLOGIE

MOBILITEITRWS VERBINDT



Bijbehorende 
toekomstbeelden

Mobiliteit in beweging

Energieke samenleving

Rijk in nieuwe rol

Dynamische 
netwerksamenleving
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RWS Verbindt

Waarom? 

We zijn meer en meer onderling verbonden,  
maar ook steeds meer afhankelijk van elkaar. 
Organisaties zijn onderdeel van de keten.  
Deze trend zet zich door en vraagt nog meer  
van onze samenwerkingsvaardigheden.  

Het komende decennium zijn naast overheden 
ook andere partijen actief in het publieke domein. 
Nieuwe spelers nemen zelf initiatief, zoals 
metropoolregio’s, bedrijven en georganiseerde 
burgers. Transparantie en de digitale beschik-
baarheid van informatie helpen de omgeving  
om kritisch onze prestaties te beoordelen. 
Hierdoor verandert het speelveld 
van de uitvoering van publieke taken. 

Er blijft behoefte aan een landelijke publieke 
organisatie die meerwaarde biedt aan de 
uitvoering van leefbaarheid, water- en 
mobiliteitsopgaven. Maar partijen willen wel 
gelijkwaardigheid en wat Rijkswaterstaat doet, 
moet van hoge kwaliteit zijn. Dat betekent keuzes 
maken: doen waar je goed in bent en onderdelen 
die anderen beter kunnen doen aan anderen 
overlaten.

De politiek zal het komende decennium blijven 
sturen op een compacte en efficiënte overheid.  

De roep om efficiënte vormen van samenwerking 
zal toenemen. Door gerichte partnering kan Rijks-
waterstaat de deskundigheid vergroten en 
kunnen innovaties ontstaan. 

Een uitgebreid netwerk is als de voelsprieten van 
een wendbare organisatie. Door verbinding met 
gebruikers van de netwerken leren we de 
behoeften en wensen van gebruikers kennen en 
kunnen we hierop anticiperen. Verbinding met 
kennisnetwerken stelt ons in staat om ‘state of 
the art’ te blijven op kennisvlak, in een wereld  
met steeds snellere (internationale) kennis-
ontwikkeling. 

De verbinding met onze gebruikers, andere 
overheden, marktpartijen en andere partijen  
is daarmee noodzakelijk voor Rijkswaterstaat.

RWS Verbindt maakt ons tot een excellente 
organisatie: gewaardeerd door onze gebruikers  
en een aantrekkelijke partner. Dat maakt ons 
krachtiger.

DYNAMISCH  
BOUWEN

LEEFOMGEVING WATER MENS INFORMATIE &  
TECHNOLOGIE

MOBILITEITRWS WENDBAAR
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  Onderlinge verbondenheid neemt toe

  Nieuwe spelers 

  Sturing politiek op compacte en efficiënte overheid 

  Veranderende behoeften en wensen van de samenleving

RWS VERBINDT   WAAROM Samen 
maakt beter

DYNAMISCH  
BOUWEN

LEEFOMGEVING WATER MENS INFORMATIE &  
TECHNOLOGIE

MOBILITEITRWS WENDBAAR
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Hoe?
Verbonden zijn is een noodzaak. Rijkswaterstaat 
heeft daar de afgelopen jaren grote stappen in 
gezet. Programma’s als RWS Partner en alliantie-
management helpen daarbij.  Om deze ontwikkeling 
door te zetten verbinden we ons nog sterker met 
overheden, markt, maatschappelijke organisaties 
en georganiseerde burgers. Afhankelijk van de aard 
van de opgave is een opdrachtgeversrol, regisseurs-
rol of juist een partnerrol effectief. Dat doen we 
door de volgende samenwerkingen verder uit te 
bouwen: 
 
Co-creatie & allianties
Co-creatie is een specifieke samenwerkingsvorm 
waarbij de deelnemers invloed hebben op het 
proces en het resultaat. Resultaat en proces 
ontwikkelen zich gedurende de samenwerking. 
Kenmerken van co-creatie zijn dialoog, ‘common 
ground’, enthousiasme, daadkracht en focus op 
resultaat. Deze vorm past goed bij nieuwe 
(burger)initiatieven.
Samenwerking in allianties biedt partijen een 
unieke meerwaarde die alléén niet bereikt kan 
worden. Anders dan bij co-creatie is het resultaat 
vooraf wel helder.
 
Partner voor overheden
Rijkswaterstaat werkt voor anderen (RWS 
Partner). We worden door andere overheden 
gevraagd vanwege onze kennis, deskundigheid  
en uitvoeringskracht. 

Deze faciliterende rol past Rijkswaterstaat goed, 
door ons landelijk netwerk en onze ervaring met 
complexe opgaven. 
 
Departementen
Ook de verbinding met andere departementen 
wordt steeds belangrijker. Ruimtelijke opgaven, 
zoals infrastructuur, worden steeds breder 
ingevuld. De ministeries van EZ en VWS zijn de 
meest voor de hand liggende samenwerkings-
partijen. Een goed voorbeeld van zo’n samen-
werking is het Interdepartementaal Water Cluster, 
waarin BZ, IenM en EZ samen werken aan 
internationale watervraagstukken.

Relatiebeheer en competenties 
Strategisch relatiebeheer gaat ons helpen een 
goed netwerk te bouwen met organisaties die 
voor Rijkswaterstaat interessant zijn of kunnen 
worden. 
Daarnaast is een cultuur nodig die ondernemend 
en toegankelijk is, en vertrouwen geeft. 
Competenties op het vlak van kansoriëntatie, 
(zakelijk) onderhandelen, samenwerken en 
luisteren zijn essentieel. Verder moet Rijkswater-
staat schakelen tussen verschillende rollen, 
rolbewust opereren en investeren in relaties en 
netwerk.

DYNAMISCH  
BOUWEN

LEEFOMGEVING WATER MENS INFORMATIE &  
TECHNOLOGIE

MOBILITEITRWS WENDBAAR
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  Co-creëren, in allianties werken, faciliteren

  Partner voor overheden

  Strategisch relatiebeheer

  Competenties: kansen zien, luisteren, samenwerken, onderhandelen

RWS VERBINDT   HOE Samen 
maakt beter

DYNAMISCH  
BOUWEN

LEEFOMGEVING WATER MENS INFORMATIE &  
TECHNOLOGIE

MOBILITEITRWS WENDBAAR
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Doorgaan
• Samenwerken met partners
• Allianties
• Strategisch omgevingsmanagement 
• Marktvisie gezamenlijk met de sector

Starten
• Bewust je rol kiezen (regisseur, partner 

of co-opdrachtgever) 
• Co-creatie
• Scherp oog voor belangen van andere 

partijen 

Stoppen
• Altijd regisseur willen zijn 
• Niet willen meedenken of juist alles 

overnemen.

DYNAMISCH  
BOUWEN

LEEFOMGEVING WATER MENS INFORMATIE &  
TECHNOLOGIE

MOBILITEITRWS WENDBAAR



Energieke samenleving in Antwerpen

Minder files en schonere lucht: Antwerpenaren dromen al jaren van een oplossing voor 
de dichtgeslibde ringweg. Al sinds 1998 denkt de Vlaamse overheid na over manieren 
om deze dagelijkse beproeving voor de zenuwen van de automobilisten en de longen 
van de Antwerpenaren aan te pakken. In 2005 kwam de regering met een plan: de lange 
Wapperbrug. Alleen wilden de inwoners niet méér asfalt in hun door fijnstof geplaagde 
stad, maar juist minder. Onder druk van actiecomités besloot de Vlaamse regering in 
2010 definitief af te zien van de bouw van het viaduct. In plaats daarvan kwam er een 
plan voor een tunnel.

Het burgerinitiatief Ringland is in 2012 met een volwassen alternatief voor de tunnel 
gekomen. Het idee is eenvoudig: bouw geen extra verbinding, maar overdek de huidige 
ring met een overkapping, net zoals de A2 in Maastricht. Volgens de bedenkers zal 
Ringland de files in Antwerpen verminderen, de luchtkwaliteit verbeteren én 400 
hectare grond voor woningen en parken opleveren. 

Het burgerinitiatief is uitgegroeid tot een massabeweging. Evenementen van Ringland 
trekken duizenden bezoekers, de Facebookpagina heeft meer dan twintigduizend fans 
en Antwerpen hangt vol met Ringlandaffiches. Voor een burgerbeweging gaat Ringland 
opvallend professioneel te werk. De bedenkers zamelden via crowdfunding 100.000 
euro in en lieten daarmee onafhankelijke studies naar hun plan uitvoeren. 

‘Burgerinitiatief Ringland maakt zichzelf incontournable’, kopte de krant De Tijd.  
Dat is Belgisch voor: onontkoombaar, men kan er niet omheen. Zo is de energieke 
samenleving bij onze Zuiderburen al realiteit, ook als het om complexe leefbaarheids- 
en mobiliteitsprojecten gaat. Rijkswaterstaat kan hiervan leren hoe we ons kunnen 
verbinden met de kracht van de samenleving.

Bron: Volkskrant
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Mobiliteit

Waarom? 

Nieuwe technologie & diensten
Nieuwe technologie en nieuwe diensten hebben 
een grote impact op het mobiliteits systeem in 
Nederland. Er gebeurt veel, en snel. De opmars 
van de e-bikes zet door, ze gaan sneller en verder. 
Binnen 5 tot 15 jaar komen zelfsturende auto’s en 
vrachtwagens op de markt. Een deel hiervan zal 
autonoom rijden, een ander deel collectief. Er 
ontstaat een hybride systeem, met traditionele 
auto’s naast zelf rijdende auto’s en vrachtwagens, 
en tussen vormen daarvan. Deze nieuwe situatie 
zal geleidelijk ontstaan, maar het is onduidelijk 
hoe deze ontwikkeling verder zal verlopen. 

Er komt steeds meer informatie beschikbaar over 
vervoersstromen, gebruikerswensen en de status 
van het verkeersnetwerk. Partijen delen data, de 
voorspelbaarheid wordt groter. Door de combinatie 
van deze data en smart devices ontstaan nieuwe 
diensten. De individuele reiziger kan bijvoorbeeld 
gemakkelijk zelf een reis op maat samenstellen. 

Bereikbare stad is de opgave
De stedelijke regio’s blijven groeien. Voor groot-
schalige nieuwe infrastructuur is geen ruimte meer. 
De bereikbaarheid wordt daardoor steeds meer een 
integraal vraagstuk met ruimtelijke, technologische 
en milieuaspecten. Nieuwe technologie heeft ook 

impact op de stad. In steden ontstaan nieuwe 
netwerkachtige combinaties van OV, auto’s, boot en 
fietsen. Met knooppunten om vlot over te stappen. 
Daarmee raakt de opgave van Rijkswaterstaat op 
het gebied van het hoofdvaar- en wegennet aan 
die van de stedelijke regio’s (ruimte). Dit vraagt 
om verdergaande samenwerking. 

Netwerken slim benutten en verbinden
Deze vernieuwing is mogelijk als de verschillende 
verkeers- en vervoersnetwerken ook fysiek en 
digitaal goed met elkaar verbonden zijn. Als 
gegevensuitwisseling tussen gebruikers, bedrijven 
en overheid soepel verloopt en routes voor spel-
baar zijn. Partijen moeten elkaar vinden en 
samen werken om oplossingen te realiseren voor 
nieuwe en bestaande problemen.

De netwerken en kennis van 
Rijkswaterstaat
De rol van Rijkswaterstaat blijft het borgen  
van de bereikbaarheid en de veiligheid van het 
hoofdvaar- en wegennet. Door de veranderingen 
in het mobiliteitssysteem is samenwerking een 
vereiste. Vanwege data, kennis en ervaring van  
de netwerken is Rijkswaterstaat een interessante 
partner om deze ontwikkelingen gezamenlijk  
mee vorm te geven. 
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  Nieuwe technologie en diensten

  Bereikbare stad is de opgave

  Rijkswaterstaat heeft kennis van zijn netwerken  

 

MOBILITEIT   WAAROM Rijkswaterstaat 
beweegt mee
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Hoe?

Veiligheid
Verkeersveiligheid is eerste prioriteit voor 
Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat voorkomt 
incidenten en staat klaar om direct in te grijpen  
bij calamiteiten, samen met de partners. Indien 
noodzakelijk pakt Rijkswaterstaat de regie.  
Er worden nieuwe technieken en middelen  
ingezet om gebruikers te informeren. 

Flexibiliteit
Nieuwe technologie en de introductie van 
zelfsturende auto’s biedt Rijkswaterstaat kansen, 
maar maakt het werk ook complexer en vraagt 
om flexibiliteit om op veranderingen in te kunnen 
spelen.

Gebruikers centraal
Niet het eigen netwerk maar de gebruikers  
staan centraal. Rijkswaterstaat denkt als 
uitvoeringsorganisatie van IenM verder dan de 
grens van het eigen netwerk. Rijkswaterstaat zal 
als partner in de regio oplossingen faciliteren voor 
vervoer van mens en lading. Dit doen we samen 
met gebruikers, bedrijven, gemeenten en vaar- en 
wegbeheerders. Hiervoor is beter inzicht nodig in 
wat de logistieke opdrachtgever of gebruiker 
beweegt. We moeten kennis hebben van de 
wensen en belangen in de regio, het gebruik van 
het netwerk, de verschillen per gebied. De vaar- 
en weginformatie moet hiervoor op orde zijn.

Fysiek en digitaal verbonden
De digitale infrastructuur wordt bijna net zo 
belangrijk als de fysieke infrastructuur van 
wegen, vaarwegen en dijken. De fysieke en 
digitale infrastructuur zijn steeds nauwer met 
elkaar verbonden en worden ook steeds meer 
afhankelijk van elkaar. ICT wordt nog sterker  
een integraal onderdeel van bestaande en  
nieuwe aanleg- en onderhoudsprojecten van 
Rijkswaterstaat.

Stedelijke ring als sterke as
Het mobiliteitsnetwerk is nog niet af. Wel is er 
minder nieuwe aanleg nodig, en vooral meer 
onderhoud en grootschalige renovatie. 
Er is vraag naar het inrichten van multimodale 
vervoersknooppunten op de weg en het water. 
Bij de stedelijke ringwegen blijft de dubbelfunctie 
centraal: doorgaand verkeer en lokaal verkeer.  
Bij de ringen liggen ook kansen om knooppunten 
te ontwikkelen.
In de stedelijke omgeving ontstaat de behoefte 
om het netwerk beter te laten aansluiten op 
andere bestaande en nieuwe mobiliteits-
netwerken, zoals bijvoorbeeld fietssnelwegen. 

Partner en beheerder
Rijkswaterstaat blijft systeemverantwoordelijk 
voor het hoofdvaar- en wegennet. Nieuwe 
vervoerssoorten, veranderende gebruikers-
wensen, snelle technologische ontwikkelingen  

en een veelheid aan beheerders verbreden  
de rol van Rijkswaterstaat. 

Rijkswaterstaat bereidt zich voor op deze 
vernieuwde rol en de daarbij horende taken en 
zoekt hierbij nadrukkelijk de samenwerking met 
gebruikers, bedrijven, partners in de (logistieke) 
keten en andere beheerders.
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  Gebruikers centraal

  Slimme verbinding  tussen digitaal en fysiek netwerk

  De stedelijke ring als sterke as in het netwerk

MOBILITEIT   HOE Rijkswaterstaat 
beweegt mee
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Doorgaan
• Integratie van modaliteiten en 

bestaande netwerken
• Gebiedsdifferentiatie
• Regie bij calamiteiten en extreme 

weersomstandigheden 
• ITS verder ontwikkelen, aansluiten  

en helpen bij  initiatieven. Innovatie 
versterken 

• Kwaliteit data / basisinformatie 
verbeteren

Starten
• Luisteren naar gebruikers, keuzes maken
• Dialoog met gebruikers en industrie
• Gedrag van mensen meer centraal 

zetten
• Multimodaal netwerk/systeem aanpak 
• Hub-ontwikkeling onderzoeken
• Kennis en ervaring heel snel delen 

Stoppen
• Uitbreiden areaal klassiek verkeers- en 

informatiemanagement
• Mono mobiliteit 

DYNAMISCH  
BOUWEN

LEEFOMGEVING WATER MENS INFORMATIE &  
TECHNOLOGIE

RWS VERBINDTRWS WENDBAAR



Zweden: duurzame en slimme mobiliteit

Bij Zweden denk je aan een uitgestrekt, dunbevolkt land. Op Stockholm en Göteborg  
na is mobiliteitsmanagement daar toch niet nodig? Toch is Zweden een koploper.  
Het draait niet om bereikbaarheid en doorstroming, maar wél om milieu en energie. 
Daarnaast willen Zweedse steden leefbaar en aantrekkelijk zijn. Dan zijn goede 
ruimtelijke planning en duurzaam vervoer onontbeerlijk.
 
Zweden is hier volop mee aan de slag. In veel projecten is goed vanuit de reiziger 
gedacht: “Ja, wij weten dat het moeilijk is om je gedrag te veranderen, maar het is echt 
mogelijk en je zult je er beter bij voelen”. De projecten stimuleren mensen om het te 
proberen, maken het gemakkelijk en belonen goed gedrag.

Hoewel Zweden nauwelijks files kent is er veel inspiratie te halen. Het land gaat voor 
duurzame en aantrekkelijke steden en wil met duurzame mobiliteit bijdragen aan het 
halen van klimaatdoelen. Zelfs de kleinste gemeenten doen aan fietsacties, autodelen 
en gezamenlijke inkoop van schone voertuigen. Langdurig stedelijk verkeersbeleid voor 
minder autogebruik is in diverse steden een succes. Verder is Zweden creatief met 
aansprekende gedragscampagnes die mensen aanzetten tot duurzaam reisgedrag.
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Leefomgeving

Waarom? 

Mensen hechten steeds meer belang aan een 
gezonde en duurzame leefomgeving. Vooral in 
steden zorgt de combinatie van een hoge 
dichtheid van mensen en veel functies voor 
complexe opgaven op het gebied van 
leefomgeving, mobiliteit en water.

In stedelijke gebieden ontbreekt vaak de fysieke 
ruimte om hiervoor aparte oplossingen te 
realiseren. Het wordt steeds belangrijker om 
opgaven slim met elkaar te verbinden. Dit vraagt 
om een integrale aanpak gericht op ruimte-
besparing door slimme oplossingen of 
herinrichting, zodat er letterlijk en figuurlijk 
ruimte ontstaat. 

Oplossingen komen meer en meer door bottom 
up initiatieven tot stand. Hierbij past een overheid 
die als proactieve medespeler verantwoordelijk is 
voor de duurzaamheid van infra-netwerk en 
omgeving, en die kennis en projectmanagement-
kwaliteit inbrengt.

Daar ligt een mooie kans voor Rijkswaterstaat: 
expertise inbrengen op het gebied van mobiliteit, 
water en leefbaarheid. Soms meer in de lead en 
soms faciliterend.

In de stedelijke omgeving kan Rijkswaterstaat 
vooral helpen bij opgaven waarin de combinatie 
van duurzame leefomgeving en mobiliteit aan  
de orde is. In landelijke gebieden zal vaker de 
combinatie van leefbaarheid met waterveiligheid 
voorkomen. We kunnen daarbij de succesvolle 
aanpak van Ruimte voor de Rivier verder 
ontwikkelen.
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  Duurzame leefomgeving wordt steeds belangrijker

  Schaarse fysieke ruimte vraagt integrale benadering

  Initiatieven uit omgeving worden talrijker

LEEFOMGEVING   WAAROM Blik verbreden
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Hoe?

Werken aan een duurzame leefomgeving maakt 
Rijkswaterstaat breder. Duurzame leefomgeving 
is, naast water en mobiliteit, een nieuw belang 
voor Rijkswaterstaat als uitvoeringsorganisatie 
van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De 
komende tijd bouwen we verder aan het invullen 
van duurzame leefomgeving in de praktijk. 

Focus op (regionale) 
gebiedsontwikkeling
Met gebiedsontwikkeling geven we invulling aan 
projecten waarin belangen van mobiliteit, leef-
omgeving en/of water samenkomen.  Publieke en 
private partijen werken samen met bewoners aan 
kwalitatief goede en financieel haalbare oplos-
singen. Samen met anderen gaan we bouwen  
aan specifieke gebiedsontwikkeling. Omdat elk 
project anders is zal er per project maatwerk 
nodig zijn, en wendbaarheid in de organisatie. 

Flexibiliteit
De hoge dynamiek in stedelijke gebieden vraagt 
om flexibiliteit. Gebiedsontwikkeling vindt 
stapsgewijs plaats zodat er ruimte blijft voor 
nieuwe initiatieven en aanpassingen. We maken 
dus niet meer één plan voor de komende twintig 
jaar. In hetzelfde gebied kunnen meerdere 
opgaven tegelijk gerealiseerd worden. Denk aan 
natuur ontwikkeling, bouw van huizen, 
waterberging en een tunnel.
Er liggen maatschappelijke kansen voor 

Rijkswaterstaat waar de fysieke netwerken van 
Rijkswaterstaat de lokale netwerken raken,  
zoals bij stedelijke ringen.

Gewaardeerde partner als vereiste
Door meer in te zetten op samenwerking met 
private en andere publieke partijen, en door 
bottom up initiatieven te omarmen, verandert  
de rol van Rijkswaterstaat in projecten. We gaan 
meer gelijkwaardige relaties aan, waarin Rijks-
waterstaat een gewaardeerde partner is. In de 
gebiedsontwikkeling werken we graag nauw 
samen met andere partijen, zoals in co-creatie-
projecten met bewoners, bedrijven en 
kennisinstellingen. We houden onze doekracht 
vast zonder door te drammen.
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  Focus op gebiedsontwikkeling

  Flexibiliteit in functies

  Gewaardeerde partner bij fysieke inrichting en beheer

LEEFOMGEVING   HOE Blik verbreden
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Doorgaan
• Gebiedsopgave in plaats van de 

netwerkopgave centraal
• Gewaardeerde partner van decentrale 

overheden
• Kennis actief uitwisselen
• Doekracht: projectmanagement  

en inkoop
• Trots op het werk realiseren
• Omgevingswet

Starten
• Geïntegreerde opdrachten vanuit 

beleids- DG’s als vertrekpunt
• Werken vanuit gebiedsblik (niet top 

down)
• Investeren in samenwerkingsverbanden 

en flexibele allianties
• Deskundig samenwerkingspartner  

op niet- ruimtelijke dossiers
• Medewerkers integraal inzetten
 
Stoppen
• Bij start project focus op risico’s
• Beperkte scope 
• Te veel en rigide regels
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Leefbaarheid in Maastricht

Rijkswaterstaat is bedreven in het tot stand brengen van fysieke verbindingen. Steeds 
vaker nemen we de leefbaarheid van het gebied daarbij integraal mee. Een mooi 
voorbeeld uit de praktijk waarin beide samenkomen is de A2 Maastricht. Samen met de 
gemeente realiseert Rijkswaterstaat een tunnel midden in Maastricht.  
In het kort komt het project hierop neer: een goede bereikbaarheid van Maastricht, 
doorstroming op de A2 en nieuwe kansen voor de ontwikkeling van de aangrenzende 
buurten door onder andere een betere verkeersveiligheid en leefbaarheid van 
Maastricht Oost. 

Ruggegraat van het plan is de gestapelde tunnel, waardoor 80% van het huidige verkeer 
onder de grond gaat en bovengronds een woonerfklimaat ontstaat. Bovenop komt het 
groene, recreatieve lint voor fietsers en voetgangers. 

De tunnel verbetert de leefbaarheid en zorgt ervoor dat Maastricht niet meer in tweeën 
wordt gesplitst, maar dat het westen en oosten van Maastricht weer naar elkaar toe 
kunnen groeien. En tot vreugde van menig route du soleil ganger behoren de lange 
wachttijden voor de stoplichten binnenkort tot het verleden. De gemeente Maastricht 
en het ministerie van IenM realiseren zo gezamenlijk elkaars doelen. Zonder deze 
verbinding zou het plan niet uitgevoerd kunnen worden. 
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Water

Waarom? 

Klimaatverandering zal de komende decennia een 
grote en moeilijk voorspelbare impact hebben, 
ook op Nederland. De enige zekerheid is 
verandering. Dit vraagt om een adaptieve strategie, 
continue investering en innovatie. Zo kunnen we 
ons voorbereiden op de gevolgen van klimaat-
verandering op  waterveiligheid, waterkwaliteit, 
schoon drinkwater en vaarwegen. 

De samenleving wil naast veiligheid en mobiliteit 
ook een leefbare omgeving. De combinatie van 
veranderende gebruikerswensen en klimaat-
verandering vraagt om een integrale en flexibele 
aanpak. We moeten daarvoor steeds meer en 
nauwer samenwerken, bijvoorbeeld met 
waterschappen, het bedrijfsleven en andere 
initiatiefnemers. 

Regionale ingrepen hebben impact op het hele 
watersysteem in Nederland, maar ook inter-
nationale ingrepen hebben invloed op onze delta. 
Dit vraagt om een robuust en flexibel systeem 
voor waterveiligheid op nationaal niveau en regie 
van het geheel aan maatregelen. Daarnaast is 
centrale kennis en capaciteit nodig om grote 
complexe projecten uit te voeren. 

Nederland loopt voorop in het implementeren 
van innovatieve maatregelen voor klimaat-
verandering. Daar is internationaal veel aandacht 
voor. Zo belde premier Cameron bij de over-
stromingen in Somerset in 2013 naar premier 
Rutte voor advies. Dat Cameron aan Nederland 
dacht is het resultaat van twee eeuwen hard 
werken waar Rijkswaterstaat trots op mag zijn. 
We kunnen onze kennis en ervaring aanbieden 
in het buitenland en samen met het bedrijfsleven 
optrekken als betrouwbare partner voor innova-
tieve wateroplossingen. Daarmee draagt Rijks-
waterstaat bij aan de Nederlandse economie. 

Waterveiligheid was, is en blijft onze kerntaak!
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  De wateropgave is nooit af

  Continue investering en innovatie is nodig

  Waterveiligheid blijft kerntaak

  Kennis en ervaring internationaal zijn waardevol

WATER   WAAROM Water blijft  
altijd uitdagen !
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Hoe?

In een dynamische wereld met een veranderend 
klimaat moeten we rekening houden met 
onvoorspelbare gebeurtenissen. Rijkswaterstaat 
moet daarom gericht innoveren en een wendbare 
organisatie zijn. Onze kracht ligt bij systeem-
overzicht, centrale kennis en de capaciteit 
complexe projecten uit te voeren. We kunnen 
deze kwaliteiten versterken door ons op de 
volgende thema’s te richten:

• Systeemoverzicht en innovatie
• Adaptief watermanagement
• Grote complexe projecten uitvoeren
• Excellente kennis in huis borgen
• Internationale kansen benutten

Systeemoverzicht
Op systeemniveau heeft Rijkswaterstaat de  
taak om te regisseren,  en op lokaal niveau om 
processen te faciliteren. We zorgen ervoor dat 
lokale projecten op nationaal en internationaal 
niveau op elkaar afgestemd zijn. Bijvoorbeeld, een 
kunstwerk in de Rijn in Zuid-Duitsland kan het 
watersysteem tot aan Rotterdam drastisch 
beïnvloeden. Rijkswaterstaat is ook de uitvoerder 
van het Deltaprogramma. We zijn daarmee 
verantwoordelijk voor het verder verbeteren  
van de waterveiligheid in Nederland.
Daarvoor heeft Rijkswaterstaat overzicht én 
kennis in huis om het watersysteem van heel 
Nederland te overzien.

Innovatie
De gevolgen van klimaatverandering vragen om 
flexibele oplossingen. Hiervoor is voortdurende 
innovatie nodig. Rijkswaterstaat faciliteert  inno-
vaties en zet ze waar nodig in gang, zoals met het 
Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water 
en Klimaat (NKWK). 
We gaan steeds vaker gebruik maken van slimme 
ICT-oplossingen om netwerken te managen en te 
onderhouden.
 
Adaptief watermanagement
Hoe kunnen we inspelen op de snelle 
veranderingen in de fysieke omgeving, hoe gaan 
we om met de verwachtingen over de 
leefomgeving? Wat bouwen we waar en waarom?  
Hoe verenig je de belangen van uiteenlopende 
stakeholders en hoe bereik je optimale 
samenwerking tussen alle betrokkenen? 
Een adaptieve watermanagementaanpak helpt bij 
het vinden van de oplossingen. Bijvoorbeeld door 
flexibiliteit in functionaliteit na te streven.  
In kunstwerken kan dit door met segmenten te 
bouwen die eenvoudig vervangen kunnen worden 
als – bijvoorbeeld - de zeespiegel  sneller stijgt.

Complexe projecten en  
excellente kennis 
De kennis en kunde om in heel Nederland grote 
en complexe waterprojecten uit te voeren is bij 
Rijkswaterstaat centraal geborgd. Denk aan 

integrale gebiedsgerichte projecten als Ruimte 
voor de Rivier. Om in grote complexe projecten  
de regisseursrol te kunnen invullen is het nood-
zakelijk excellente kennis in huis te hebben. Voor 
het onderwerp water betekent kennis concreet 
dat er systeemkennis, technische kennis, en 
specifieke objectkennis moet worden binnen-
gehaald en ontwikkeld.
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  Systeemoverzicht

  Adaptief watermanagement

  Uitvoeren grote complexe projecten

  Benutten internationale kansen

WATER   HOE Water blijft  
altijd uitdagen !
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Doorgaan
• Optreden als systeemregisseur  

van waterprojecten in Nederland
• Grote gebiedsgerichte projecten 

uitvoeren
• Waterveiligheid verbeteren
• Werken aan innovatie, samen met 

anderen

Starten
• Extra kennis in huis halen
• Flexibele functionaliteit toepassen  

in projecten
• Waterveiligheid integraal benaderen  

in gebiedsontwikkeling
• Internationale kansen benutten, 

meedoen aan grote waterprojecten

Stoppen
• Niet trots zijn
• Denken dat waterveiligheid af is

Internationale kansen benutten
Er liggen kansen voor Rijkswaterstaat om 
internationaal van waarde te zijn als expert op 
gebied van adaptief watermanagement. In landen 
waar waterkennis hard nodig is kunnen we onze 
kennis inzetten om bij te dragen aan duurzame 
economische groei. Om dit te bereiken moet 
Rijkswaterstaat proactief samenwerken met 
andere departementen, organisaties en het 
bedrijfsleven. We bouwen verder aan Government 
to Government relaties en helpen daarmee de 
Nederlandse watersector. 
 
Fit for the future
Waterveiligheid was, is en blijft onze kerntaak. 
Het maakt wie we zijn. We zijn er goed in, en 
werken om nóg beter te worden, Nederland nóg 
veiliger te maken. We zijn daarentegen realistisch 
en nuchter, zoals Nederlanders bekend staan. Een 
integrale gebiedsgerichte aanpak die past in het 
complexe watersysteem van Nederland; zo 
maken we Nederland als waterland fit for the future. 
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Nederland helpt Engeland bij overstromingen

Eind 2013 werd Zuidwest Engeland getroffen door de zwaarste regenval in ruim  
250 jaar. Er kwamen grote gebieden onder water te staan. 

Op 6 februari 2014 werd minister-president Rutte gebeld door premier Cameron van 
Engeland. Cameron deed een verzoek aan de Nederlandse overheid om advies bij de 
overstromingen. Een week later volgde een verzoek voor hulp bij dijkinspecties in de 
overstroomde regio Somerset.

Door snelle actie van Rijkswaterstaat, de Waterschappen, het Netherlands Water 
Partnership en Deltares stond drie dagen later een team van adviseurs klaar op 
Downing Street 10, het kantoor van de Britse premier in Londen. Een week na het 
verzoek van Cameron werden dijkinspecties uitgevoerd door een team van 
Rijkswaterstaat en de Waterschappen. 

Rijkswaterstaat heeft sinds de missie haar samenwerking op het gebied van 
kennisuitwisseling met de Engelse Environment Agency versterkt en uitgebreid, en 
daarmee haar reputatie als wereldwijde koploper op het gebied van waterveiligheid 
bevestigd. Er zijn vergelijkbare samenwerkingen op het gebied van waterveiligheid  
met de Verenigde Staten en China. 
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Mens

Waarom? 

Verschillende diMENSies beïnvloeden de manier 
waarop we leven en werken. Rijkswaterstaat 
beweegt daarin mee.

Ontwikkelingen in de samenleving bepalen hoe 
mensen in hun werk staan en hoe ze denken over 
de combinatie van werk en andere interesses. 
Verschillende generaties hebben andere ambities, 
uiteenlopende opvattingen over arbeids-
voorwaarden, -relaties, -verhoudingen, over 
aansturing en aantrekkelijkheid van werkgevers. 
Flexibiliteit in het werk wordt de standaard. 

Ook de pluriformiteit van de samenleving zelf 
verandert: we leven in een samenleving met een 
grote diversiteit aan culturen, religies, tradities en 
leefstijlen. Om een afspiegeling van de maatschappij 
te kunnen zijn moet het personeelsbestand van 
Rijkswaterstaat jonger en diverser worden.

Maatschappelijke en infrastructurele vraag-
stukken worden steeds complexer. Er is behoefte 
aan professionals met de juiste kennis, compe-
tenties en karakter. Medewerkers die breed 
georiënteerd en flexibel zijn, die goed kunnen 
samenwerken en netwerken. Er wordt van 
medewerkers verwacht dat zij zelf de verant- 

woordelijkheid nemen voor hun ontwikkeling, 

ontplooiing, duurzame inzetbaarheid en 
oriëntatie op de arbeidsmarkt. Flexibiliteit en  
een leven lang leren voor alle generaties wordt  
de norm.

Als we een aantrekkelijke werkgever willen blijven 
is het essentieel dat ons aanpassingsvermogen 
(adaptatie) aan de situatie op de arbeidsmarkt 
toeneemt en dat we de flexibiliteit van onze 
organisatie en medewerkers structureel 
vergroten.

DYNAMISCH  
BOUWEN

MOBILITEIT LEEFOMGEVING WATER INFORMATIE &  
TECHNOLOGIE

RWS VERBINDTRWS WENDBAAR



45

  De samenleving verandert

  Per generatie verschillende opvattingen over werk en privé 

  Maatschappelijke en infrastructurele vraagstukken worden complexer

  Behoefte aan (jonge) professionals met juiste kennis en karakter

MENS   WAAROM Werken bij 
Rijkswaterstaat: 

eindeloos 
interessant
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Hoe?

Als uitvoeringsorganisatie van I&M heeft 
Rijkswaterstaat mensen nodig met expertise, 
competenties en karakter: mensen die wendbaar 
zijn in hun handelen, excellent in hun vak en 
verbindend in hun gedrag.
Rijkswaterstaat richt zicht op sociale innovatie om 
dit te bereiken. Kleine en grote vernieuwingen in 
de manier waarop het werk en de samenwerking 
tussen medewerkers georganiseerd en bestuurd 
worden. Niet alleen wat we doen, maar vooral ook 
hoe we het doen.  

Rijkswaterstaat is een organisatie waarin mede-
werkers worden gewaardeerd en uitgedaagd om 
zich te bewegen en te ontwikkelen. 
  
Wat goed is blijft
Moet dan alles veranderen? Nee, wat goed is blijft: 
we bouwen voort op OP 2015.
Dienend leiderschap is hierbij een stevige basis. 
Hierop gaan we doorontwikkelen, evenals op KR8 
en procesgericht werken.
We focussen op de volgende onderwerpen:
• Procyclisch werven en investeren
• Flexicurity: flexibel en betrouwbaar
• Employability: een leven lang leren
 
Procyclisch werven en investeren 
Procyclisch werven en investeren betekent dat we 
strategisch en vroegtijdig keuzes maken voor het 
aantrekken van een nieuwe lichting professionals. 

We investeren in opleidingen voor medewerkers. 
We werven niet alleen pas als er een vacature is, 
maar juist proactief, vooruitlopend op de vraag.
We zijn ons bewust van de verschillen tussen de 
generaties en zetten die juist in om onze doelen 
te bereiken. We willen voor de huidige en voor  
de komende generaties een aantrekkelijke 
werkgever blijven. 
Rijkswaterstaat investeert onder meer in 
programma’s om jongeren al vroeg te 
interesseren voor techniek. We onderhouden 
goede banden met hoge scholen en 
universiteiten.
 
We maken medewerkers zelf verantwoordelijk 
voor duurzame inzetbaarheid. Dit betekent ook 
dat zij zelf initiatief nemen om kennis op peil te 
houden en zichzelf te ontwikkelen, zowel voor  
nu als later.  

Rijkswaterstaat heeft expertise nodig op het 
gebied van ICT, mobiliteit, water, leefomgeving, 
bouwtechnologie en projectmanagement.
Er liggen kansen voor mensen met competenties 
en karakter gericht op  netwerken, samenwerken, 
verbinden; mensen die wendbaar zijn en goed 
communiceren.

Flexicurity: flexibel en betrouwbaar
Flexicurity gaat over de flexibilisering op de 
arbeidsmarkt (extern) en hoe Rijkswaterstaat 

flexibel en betrouwbaar is ten aanzien van 
persoonlijke wensen (intern). Rijkswaterstaat wil 
naast de traditionele arbeidscontracten ruimte 
bieden voor nieuwe, flexibele en betrouwbare 
contract- en arbeidsvormen. Bijvoorbeeld 
duobanen, uitwisseling met kennisinstituten of 
werken voor en mét derden (co-creatie, allianties). 
Een ander voorbeeld is de ‘hybride’ ambtenaar die 
naast zijn deeltijdbaan bij Rijkswaterstaat een 
baan als zelfstandige heeft. Dit helpt ons om 
mensen in huis te halen die breed georiënteerd 
zijn.
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  Procyclisch werven en investeren 

  Flexicurity: flexibel en betrouwbaar

  Employability: een leven lang leren

MENS   HOE Werken bij 
Rijkswaterstaat: 

eindeloos 
interessant
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Mogelijkheden benutten
Medewerkers kunnen bij Rijkswaterstaat indivi-
duele afspraken maken met hun leidinggevende 
over werkinhoud, ontwikkeling of flexibiliteit 
(I-deals) . Een I-deal dient het belang van zowel  
de organisatie als de medewerker en is bovendien 
acceptabel voor collega’s. Het wordt mogelijk om 
een beter passende baan te bereiken zonder van 
werkgever te veranderen. 
Medewerkers die doen wat zij leuk vinden, waar 
ze goed in zijn, of waar ze zich in willen ontwikkelen, 
passend bij hun levensfase, zijn meer tevreden, 
blijven langer inzetbaar en zijn effectiever. Tijd- en 
plaatsonhafhankelijk werken is gewoon en wordt 
gefaciliteerd.

Employability: een leven lang leren
Er is sprake van vergrijzing en ontgroening bij 
Rijkswaterstaat. Door mensen van alle generaties 
te ontwikkelen worden kansen op de in- en 
externe arbeidsmarkt vergroot. We sturen 
gerichter op in-, door- en uitstroom en streven 
ernaar dat medewerkers het gewoon vinden  
om na ongeveer vijf jaar om zich heen te kijken. 

Een medewerker die regelmatig van functie of 
werkomgeving verandert blijft aantrekkelijk op de 
arbeidsmarkt: binnen Rijkswaterstaat of het Rijk, 
maar ook daarbuiten. Een belangrijk adagium is: 
“blijf je zelf ontwikkelen, durf in een andere 
omgeving te stappen”. 

Werken voor Rijkswaterstaat is niet eenvoudig 
maar wel eindeloos interessant. We zijn een 
organisatie in beweging en sturen op continuïteit 
waar het kan en op verandering waar het nodig is. 
Het sleutelbegrip bij het organiseren van veran-
dering is wendbaarheid: de vaardigheid om snel 
en adequaat in te spelen op nieuwe omstandig-
heden.
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Doorgaan
• Dienend leiderschap, KR8,  

procesgericht werken
• Relaties uitbouwen met 

onderwijsinstellingen, kennisinstituten, 
partners, allianties, andere overheden

• Traineeprogramma’s, nieuwe kennis  
in huis halen en houden

• Meer divers personeel aantrekken, 
verschillen benutten

Starten
• Investeren in (jonge) professionals  

met toekomstgerichte kennis en 
competenties

• Borging van  specialistische kennis
• Arbeidsmarkt in kaart brengen (in- en 

extern )
• Meer aanpassen aan persoonlijke 

situaties (balans werk-privé)
 
Stoppen
• Aanbieden van alléén traditionele  

arbeidsovereenkomsten
• Alleen werven op harde kennis
• Traditionele vorm van werven
• Niet overal kunnen werken
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Gemeente Hollands Kroon

In 2018 wil gemeente Hollands Kroon de slimste gemeente van Nederland zijn, met  
een duidelijke toegevoegde waarde voor de samenleving. Een traject hiervoor is  
ingezet in 2014.

Hollands Kroon omarmt het gedachtegoed van de Braziliaanse CEO Ricardo Semler,  
al meer dan 25 jaar leider van het democratische bedrijf Semco waarin de werknemers 
hun eigen werktijden, baas en salaris bepalen. Semco  vervaardigt scheepspompen en 
-schroeven. Tijdens de recessie was de scheepsbouw in Brazilië een van de zwaarst 
getroffen sectoren. Semler was ervan overtuigd dat zijn bedrijf alleen kon overleven 
door het productieassortiment te verbreden en een radicaal nieuwe aanpak te kiezen. 
Semler’s filosofie is dat teveel regels en druk van bovenaf de creativiteit van de 
werknemer in de weg staan (klassieke hiërarchische bedrijfsvoering). Zijn visie beloont 
wijsheid van werknemers en brengt werken en leven in evenwicht.

Gemeente Hollands Kroon brengt dit in de praktijk door zelfstandigheid en initiatief  
van de medewerkers te stimuleren: verantwoordelijkheden laag te beleggen (minder 
management), ruimte  te bieden voor ontwikkeling en elkaars kwaliteiten  te benutten.  
Kernwaarden  zijn vertrouwen, bevlogenheid, lef, respect en contact. Onder het motto 
“werken vanuit je hart en omdat je het leuk vindt”.
Zij geloven dat medewerkers in deze omgeving beter tot hun recht komen en daardoor 
het beste van henzelf geven. 
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Bijbehorende 
toekomstbeelden

Mobiliteit in beweging

Dynamische 
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Informatie & Technologie

Waarom? 

De informatietechnologiesector is één van  
de grootste aanjagers van verandering op dit 
moment. Zo biedt big data mogelijkheden om 
nieuwe informatie en inzichten uit de enorme 
hoeveelheid data te genereren. Ook de explosieve 
opkomst van ‘the Internet of Things’, objecten die 
informatie kunnen uitwisselen, zorgt ervoor dat  
er nog meer nuttige informatie beschikbaar is.
Uber en AirBNB zijn twee bekende voorbeelden 
van nieuwe IT-bedrijven die de de gevestigde 
sector ontwrichten. Banken en winkels 
veranderen in IT-bedrijven.  

IT-ontwikkelingen leiden tot nieuwe behoeften in 
de samenleving, nieuwe samenwerkings verbanden, 
nieuwe verwachtingen en toenemende com-
plexiteit. Denk bijvoorbeeld aan de zelfrijdende 
auto.

De ontwikkelingen brengen naast nieuwe mogelijk-
heden ook nieuwe risico’s en vragen met zich mee. 
Voorbeelden hiervan zijn cyberaanvallen en 
privacy issues, waar we een antwoord op moeten 
formuleren. 

De snelle ontwikkelingen op het gebied van 
informatietechnologie hebben grote impact op 
Rijkswaterstaat. Veel van onze huidige processen 

zijn geautomatiseerd of worden ondersteund 
door IT-middelen. Voorbeelden daarvan zijn 
brugbediening op afstand, veiligheid en 
communicatiesystemen in verkeerscentrales  
en tunnels.
Dankzij IT zijn onze (vaar) wegen veiliger 
geworden en kunnen we de gebruikers goed 
informeren. Het belang van informatietechnologie 
voor onze dienstverlening zal sterk blijven 
groeien.

Nieuwe en efficiënte oplossingen
Ontwikkelingen in de informatietechnologie 
bieden nieuwe oplossingen om bestaande 
infrastructuur efficiënter te benutten. IT helpt  
om ons werk slimmer en sneller uit te voeren.  
Zo kunnen we wegen nog veiliger maken en 
vervoersstromen nog beter op elkaar afstemmen. 

IT maakt het mogelijk én noodzakelijk voor 
Rijkswaterstaat om zich als organisatie te 
ontwikkelen en wendbaarder te worden.
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  Aanjager van grote veranderingen

  Nieuwe diensten en nieuwe behoeften

  IT is core business van Rijkswaterstaat  

 

Slimme IT, 
veilige omgeving, 

wendbare 
organisatie

INFORMATIE & TECHNOLOGIE   WAAROM
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Hoe?

Rijkswaterstaat heeft een stabiele, betrouwbare 
IT-basisinfrastructuur nodig. Nieuwe IT-ontwikke-
lingen maken deze basis beter en bieden nieuwe 
kansen. Dankzij informatietechnologie zal de 
infrastructuur van de toekomst slimmer en 
veiliger zijn, en beter in onze behoeften voorzien. 
Hoe gaat Rijkswaterstaat die hoge verwachtingen 
waarmaken?

Slimme infrastructuur
Sluizen, bruggen en tunnels zijn niet langer op 
zichzelf staande, losse objecten. Dankzij IT zijn zij 
onderdeel van slimme vervoersnetwerken. Auto’s, 
vrachtauto’s en schepen wisselen hierin informatie 
uit met de infrastructuur. Zo kan bijvoorbeeld een 
schip automatisch zijn snelheid aanpassen aan het 
tijdstip waarop het de brug passeert.
Ook het beheer van dijken heeft baat bij intelli-
gente systemen. Op basis van een combinatie van 
bestaande gegevens, nieuwe data en gebruikers-
informatie kunnen we de toestand van een dijk in 
de gaten houden en onderhoud inplannen.

De levensduur van IT-componenten is aanzienlijk 
korter dan de levensduur van de andere 
componenten van de infrastructuur. Software 
updates maken een object telkens slimmer, 
waardoor het vervoersnetwerk steeds veiliger  
en betrouwbaarder wordt.

Cyberveiligheid & Privacy
Door de toenemende dreiging wordt cyber-
veiligheid steeds belangrijker. De beveiliging zal 
zich aanpassen aan de omgeving van de gebruiker 
en de informatie die hij gebruikt. Waterkeringen 
en gemalen worden permanent bewaakt en 
IT-beveiliging krijgt een vooraanstaande plek in  
het assetmanagementproces. 

Privacy blijft een belangrijk onderwerp. Waar 
liggen de grenzen voor het gebruik van slimme 
infrastructuur? Mogen we registreren wie op  
welk moment waar was, om zo voor meer 
veiligheid en een betere doorstroming te zorgen? 
Dit maat schappelijke vraagstuk blijft belangrijk 
en zal impact hebben op onze dienstverlening.

IT als katalysator van verandering
Dankzij de talrijke mogelijkheden van moderne 
communicatie delen we informatie makkelijker, 
sneller en met veel meer mensen. Dit heeft  
ook impact op de sturing van organisaties.  
De efficiency van top down sturing is minder 
logisch, er ontstaat meer ruimte voor bottom up 
initiatieven. Ook bij Rijkswaterstaat helpen 
bijdetijdse communicatiemiddelen dit mogelijk  
te maken.

Wendbare werkvormen
In de IT sector ontstaan nieuwe werkvormen en 
organisatieprincipes. Zo is ‘agile’, de Engelse  
term voor wendbaar, een werkwijze die in de  
IT is ontwikkeld en die nu steeds bredere  
toepassing krijgt. 

DYNAMISCH  
BOUWEN

MOBILITEIT LEEFOMGEVING WATER MENSRWS VERBINDTRWS WENDBAAR



53

  Slimme infrastructuur

  Cyberveiligheid

  IT als katalysator van verandering

  Een wendbare organisatie met slimme geeks

INFORMATIE & TECHNOLOGIE   HOE Slimme IT, 
veilige omgeving, 

wendbare 
organisatie
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Doorgaan 
• I-Strategie en Visie IV 2020
• Essentiële data inwinnen en  

beschikbaar stellen

Starten 
• Permanente beveiliging van objecten
• Cyberveiligheid onderbrengen in het 

assetmanagementproces
• Agile werken, als aanvulling op KR8 
• Talentvolle IT-ers werven en ruimte 

bieden.
• Mogelijkheden van big data gebruiken

Stoppen 
• “Beheer van IT” benaderen als groot 

project of programma
• Zelf IT oplossingen bouwen, waar  

off-the-shelf oplossingen mogelijk zijn

Agile werken maakt het mogelijk om, in grote en 
kleine projecten, korte en effectieve ontwikkel-
slagen te maken en klantwaarde te vergroten. 
Dankzij deze manier van werken kunnen smart-
phone apps worden geüpdatet, zonder dat 
iemand daar hinder van ondervindt. Dit geeft 
inspiratie voor toepassingen bij Rijkswaterstaat, 
bijvoorbeeld om de capaciteit van het netwerk te 
vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren 
zonder dat de gebruiker daar last van heeft.

‘Slimme geeks’
IT is core business en wordt in de toekomst nog 
belangrijker. Hiervoor hebben we talentvolle 
IT-ers nodig, slimme ‘geeks’. 
Het werven en behouden van talentvolle IT-ers 
lukt alleen als Rijkswaterstaat een aantrekkelijke 
organisatie is om voor te werken. Daarom moet 
de werving samengaan met de andere nood-
zakelijke ontwikkelingen van de organisatie. 

DYNAMISCH  
BOUWEN

MOBILITEIT LEEFOMGEVING WATER MENSRWS VERBINDTRWS WENDBAAR



Rijkswaterstaat test systeem om ongelukken  
bij autopech te voorkomen

 Weginspecteurs van  Rijkswaterstaat testen Flister, een app die weggebruikers moet  
gaan informeren over een stilstaande auto op de rijbaan. Te vaak komt het voor  
dat weggebruikers achterop een gele pick-up van Rijkswaterstaat botsen.
 
Het systeem werkt met een signaal dat de weginspecteurs kunnen geven over hun 
positie. Dit signaal verschijnt als melding in de app van Flister, maar ontwikkelaars 
kunnen het ook inbouwen in eigen apps, zoals navigatieapplicaties. Onder meer 
Flitsmeister heeft Flister dus al ingebouwd.
 
Het signaal attendeert weggebruikers in de buurt van een pechgeval of ongeluk erop  
dat op die bepaalde plek auto’s stilstaan, waardoor automobilisten tijdig hun snelheid 
kunnen aanpassen. Het systeem zelf is in staat tot meer. Zo spreekt het bedrijf achter 
Flister over een Sireneradar, die weggebruikers bijvoorbeeld alarmeert over naderende 
ambulances. Dat moet de doorstroming voor ambulances soepeler maken, doordat 
weggebruikers zijn voorbereid op hun komst. De proef gaat lopen op diverse snelwegen 
en provinciale wegen in Flevoland, en duurt drie maanden.
 
Dit voorbeeld opent mogelijkheden voor de toekomst. Rijkswaterstaat heeft gekozen 
voor een wendbare aanpak. Geen project of programma opgetuigd, maar een snelle 
pilot. Geen zelf gebouwde app, maar een off-the-shelf product. En blijkt de meerwaarde 
tegen te vallen? Dan heeft deze manier van werken in ieder geval een mooie leerervaring 
opgeleverd voor de toekomst!

Bron Arnoud Wokke, Tweakers.net
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Klimaatcrisis
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Dynamisch bouwen

Waarom? 

Onze omgeving wordt complexer. 
Maatschappelijke en infrastructurele vraag-
stukken worden ingewikkelder, de omgeving  
stelt andere eisen, de gebruiker denkt actief  
mee en de behoeften wijzigen snel. 
De omgeving verlangt maatwerkoplossingen die 
passen bij de gewijzigde eisen en wensen voor 
gebruik en leefbaarheid. Gebiedsontwikkeling 
krijgt een prominente plek. Het is een grote 
uitdaging om onze doelen waar te maken in  
zo’n complexe omgeving.

Bij de projecten van Rijkswaterstaat verschuift het 
accent van aanleg naar onderhoud, renovatie en 
instandhouding. Of deze trend doorzet is niet zeker. 

De informatie- en communicatietechnologie 
ontwikkelt zich snel. Industriële automatisering 
vormt een steeds belangrijker onderdeel in onze 
grond-, weg- en waterbouwprojecten (GWW). 

Communicatievormen veranderen. De opkomst 
van sociale netwerken is daar een voorbeeld van. 
Mensen zoeken elkaar op om kennis en ervaring 
te delen en handige verbindingen te leggen. 
Hierdoor kunnen heel snel nieuwe en andere 
samenwerkingsverbanden tot stand komen. 
Partners spelen een steeds grotere rol.

Al deze ontwikkelingen vragen om nieuwe 
oplossingen en een nieuwe manier van werken. 
Nieuwe vormen van bouwen; slimmer, flexibeler, 
dynamischer en aangepast aan de verwachte 
levensduur. 
De snelheid, complexiteit en dynamiek van deze 
ontwikkelingen vraagt van Rijkswaterstaat steeds 
meer flexibiliteit.

Economie onzeker
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  Complexere omgevingsvraagstukken

  Veranderende eisen en kortere levensduur

  Onderhoud en renovatie belangrijker

  Toenemende inbreng van industriële automatisering 

DYNAMISCH BOUWEN   WAAROM Better smart  
than sorry
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Hoe?

Basis op orde (kennis en ervaring)
Kennis en ervaring is onze kracht. Wij zijn 
professioneel, kunnen complexe en dynamische 
ontwikkelingen en besluitvorming integreren en 
hebben onze dienst bewezen als bekwame 
projectmanager.
Het is de uitdaging deze kennis te behouden, 
verder uit te bouwen naar nieuwe vakgebieden, 
en aan te vullen met relevante en recente 
ervaring.
We werken steeds vaker samen met andere 
partijen. Een nauwere samenwerking tussen 
Rijkswaterstaat en zijn partners heeft niet alleen 
gevolgen voor de markt, maar ook voor de 
benodigde kennis en ervaring bij Rijkswaterstaat. 
Rijkswaterstaat initieert bijvoorbeeld steeds 
vaker nieuwe samenwerkingsverbanden, zoals 
met waterschappen en Monumentenzorg. Binnen 
die samenwerking worden we gevraagd om onze 
kennis en ervaring. Inhoudelijke kennis zal zich 
vooral richten op de meest recente 
ontwikkelingen, met name op gebied van onder-
houd, renovatie, instandhouding en natte projecten. 
Hoog op de lijst staan kennis over contract- en 
samenwerkingsvormen, slim bouwen, ICT, en ICT 
in samenhang met GWW, Life Cycle Costs effecten 
en sociale media. Naast onze kennis en ervaring 
zijn vaardigheden en competenties van de 
medewerkers van belang. Bijvoorbeeld op  
het gebied van zakelijk samenwerken.
Rijkswaterstaat zal zich meer en meer moeten 

afvragen in welke mate uniformering en 
standaardisering wenselijk  zijn. Hetzelfde geldt 
voor het gebruik van onze kaders en richtlijnen. 
KR8 in projecten kan daarbij helpen.

Om te leren en kennis op peil te houden hebben 
we een jonge instroom hard nodig. We kunnen 
winst halen door productieopgaven slim te 
combineren met kennisopgaven. Hiervoor 
moeten we de kennisinfrastructuur binnen 
Rijkswaterstaat beter integreren met de  
primaire processen.

Dynamisch bouwen vraagt om de juiste kennis  
en ervaring op het vlak van omgeving en 
technologie, markt en projectmanagement.

Omgeving
Samenwerken met de omgeving is een belangrijk 
aspect van dynamisch bouwen. Co-creatie kan 
hierbij van pas komen, bijvoorbeeld als er 
bereikbaarheidsknelpunten en gebiedsopgaven 
aan de orde zijn. Bij co-creatie worden alle net-
werken in de keuze betrokken en zijn de wensen 
van zowel de partners als Rijkswaterstaat duidelijk.

Focus op de voorkant en ruimte 
inbouwen
Ontwerp en bouw moeten in de pas lopen met  
de ontwikkelingen. We moeten aan de voorkant 
in de scope ruimte creëren om later tijdens 

ontwerp of bouw nog in te kunnen spelen  
op nieuwe ontwikkelingen. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor verkenningen en 
planstudies. Het wordt belangrijk te denken in 
verschillende functionaliteiten, en daarvoor te 
ontwerpen, met andersoortige en uiteenlopende 
(technische) oplossingen. Als instrument helpt  
het werken met scenario’s.

Standaard bouwelementen
Ook het werken met gestandaardiseerde 
bouwelementen (LEGOlisering) lijkt een toekomst 
te hebben. Dit heeft een positief effect op de 
kosten, duurzaamheid, voorspelbaarheid en 
daarmee aan de betrouwbaarheid van de 
netwerken. 
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  Samen met omgeving en ketenpartners

  Focus op de voorkant en ruime scopes

  Markt vroegtijdig betrekken

  Projectmanagement verbreden

DYNAMISCH BOUWEN   HOE Better smart  
than sorry
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Doorgaan
• Ontwikkelingen integreren
• Van elkaar leren en dat meer faciliteren
• Professionaliteit kernwaarde 

Rijkswaterstaat
• Procesgericht werken 
• Ketendenken 

Starten
• Marktvisie (in ontwikkeling)
• Ruimte in scope creëren 

(uitgebalanceerde scope)
• Protocollen als steun en niet als stuur
• Productie in balans brengen met leren
• Verbeteren scenario-denken
• Doorontwikkeling projectmanagement 

naar voorkant
• Beter inspelen op nieuwe 

ontwikkelingen

Stoppen
• Eigen gelijk willen halen
• Uniciteit: projecten zijn standaard en 

hebben unieke elementen
• Interne oriëntatie

Markt vroeg betrekken
Rijkswaterstaat moet vroegtijdig de markt 
betrekken en op zoek gaan naar kennis en ervaring 
(positieve ontwikkelingen) die ons verder kunnen 
helpen. Een goede samenwerking met markt-
partijen, kennisinstituten en andere opdracht-
gevers is daarom cruciaal. Onze nieuwe marktvisie 
die nu wordt ontwikkeld is een stap in deze richting.

Projectmanagement verbreden
Door de toenemende invloed van de omgeving 
volstaat het niet meer om alleen de opdracht en 
de uitvoering te managen. Projectmanagement 
betekent ook ruimte opnemen in de scope, 
heldere kaders neerzetten, de nodige assetkennis 
hebben en het managen van de verwachtingen 
van de opdrachtgevers. Kansen- en risico-
management in een vroeg stadium van projecten 
is hierbij essentieel. Ook programma- en project-
managent leiden tot meerwaarde.  Het programma 
Ruimte voor de Rivier is hier een mooi  voorbeeld 
van.
 
Er moeten keuzes gemaakt worden als het gaat 
om het creëren van ruimte en het omgaan en 
integreren van ontwikkelingen:
Eerst bepalen in welke mate uniformiteit gewenst 
is en vervolgens besluiten of Rijkswaterstaat gaat 
sturen op een uniforme werkwijze en gestandaar-
diseerde producten.

Partners gaan een grotere rol spelen bij het 
vaststellen van mijlpalen . Zo wordt Rijks-
waterstaat betrouwbaarder en voorspelbaarder.

Het meer in balans brengen van productie en 
leren wordt een belangrijke opgave. De nadruk 
ligt nu vooral op productie. Voor de grote, 
politieke, en risicovolle projecten wordt 
‘governance’ ingebracht. Met name de invulling 
van de opdrachtgeversrol is daarbij anders dan 
gebruikelijk. De rol van de regio wordt groter en 
daar moet de organisatie aan wennen.

Kortom, onze kennis en ervaring maakt het 
mogelijk om complexe en dynamische ontwik-
kelingen en besluitvorming te integreren.  
Het is de uitdaging om onze kennis en ervaring  
te behouden en verder uit te bouwen naar  
nieuwe vakgebieden. 
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Colofon

Het team van RWS NEXT dankt bij deze  nadrukkelijk de schrijvers van de bouwstenen  
Mens (Rita Antonides), Informatie & Technologie (Joacim de Kam) en Dynamisch Bouwen 
(Amiranda Abbes ) en iedereen die verder heeft bijgedragen en meegedacht bij de totstandkoming  
van dit boekje.

Foto’s
RWS Wendbaar (Oskar Kihiborg), RWS Verbindt (© www.oceanwide-expeditions.com),  
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Mens (Els Bax), Informatie & Technologie (Alphons Nieuwenhuis),  
Dynamisch Bouwen (Heathcliff O’Malley)
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