
Jaarverslag platform WOW 2016

WOW,
WAT EEN JAAR



3Jaarverslag platform WOW 2016 platformwow.nl

INHOUDSOPGAVE

2

“IN 2016 MAAKTEN WE EEN PAAR MOOIE 
STAPPEN IN DE COMMUNICATIE”

1 WOW…, MEER DAN GESLAAGD!  ..........................................................................................4

2 WEEK VAN DE WOW FACTOR .......................................................................................................7
 Meeloopdagen ......................................................................................................................................................9
 De WOW Young Professional Challenge ........................................................................................................ 10
 Themadag veerkrachtige en duurzame infrastructuur .............................................................................. 11
 Webinar en online brainstorms ..................................................................................................................... 12

3 WATER ONTMOET WATER ............................................................................................................. 14
 Meldpuntwater .................................................................................................................................................. 19
 Veiligheid bediening kunstwerken ................................................................................................................ 19
 Tevredenheidsonderzoek recreatievaart ....................................................................................................... 21

4 WEGBEHEERDERS ONTMOETEN WEGBEHEERDERS ............................................. 22
 Smart Mobility .................................................................................................................................................. 25
 Stedelijk Verkeersmanagement ...................................................................................................................... 26
 Fietsbelevingsonderzoek ................................................................................................................................  26

4 REGIO’S ........................................................................................................................................................ 28
 WOW Noord-Holland ........................................................................................................................................ 29
 WOW Noordoost Nederland ............................................................................................................................. 31
 WOW Zuid Holland ............................................................................................................................................ 33
 WOW Utrecht ..................................................................................................................................................... 35
 WOW Zuid Nederland ....................................................................................................................................... 37

 
5 THEMA’S ...................................................................................................................................................... 38
 Duurzaamheid en innovatie ........................................................................................................................... 40
 GWW inkoopplatform ....................................................................................................................................... 42
 Assetmanagement ............................................................................................................................................ 43
 Risicomanagement ........................................................................................................................................... 44
 Agressie en geweld tegen medewerkers ...................................................................................................... 45

6 COMMUNICATIE.................................................................................................................................... 46
 

7 DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST .......................................................................................... 48

 Young Professional Network (YPN) ............................................................................................................... 54

8 PERSONELE UITWISSELING ...................................................................................................... 56
 

9 JAAROVERZICHT 2016 .................................................................................................................. 58

10  SMOELENBOEK .................................................................................................................................. 66 
 Bestuur Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders ................................................................................. 66
 Bestuur Water Ontmoet Water ....................................................................................................................... 68
 Programmabureau WOW .................................................................................................................................. 72

Colofon ................................................................................................................................................................... 74 



54 Jaarverslag platform WOW 2016 platformwow.nl

1hoofdstuk

 Meer dan geslaagd! Er zit ontzettend veel energie in het WOW netwerk. Of het nu ging 

om de bijeenkomsten die we organiseerden, de online webinars of de meeloopdagen: de interesse en 

opkomst waren overweldigend. Steeds meer collega’s zien de noodzaak om als beheerders onderling 

kennis met elkaar te delen en samen te werken.

Nationale Klimaattop
 Een bijzonder moment voor platform WOW was de Nationale Klimaattop op 26 oktober 

2016. Tijdens deze top hebben we samen met het Interprovinciaal Overleg (IPO) een sessie gehouden 

over de vraag hoe de infrastructuur kan helpen bij het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Daarbij 

kwamen onderwerpen als circulaire economie, energieopwekking en energieneutraal uitgebreid aan de 

orde.

Week van de WOW factor
 Zoals elk jaar was ook dit jaar een van de hoogtepunten de week van de WOW factor. Er 

werden bijna 400 meeloopdagen georganiseerd, waaraan meer dan 700 collega’s van ruim vijftig 

organisaties meededen. Tijdens de Young Professional Challenge bedachten zo’n dertig aanstormende 

talenten zes verfrissende initiatieven om de resilience van de overheid te vergroten. En natuurlijk 

waren er weer inspirerende bijeenkomsten zoals Veerkrachtige en duurzame infrastructuur, het webinar 

Circulaire economie en drie online brainstorms.

Praktijkbundel overbelading
 Een mooi voorbeeld van waar samenwerking toe kan leiden is de praktijkbundel 

overbelading, die in 2016 is opgesteld. In de bundel zijn handige praktijkvoorbeelden opgenomen over 

hoe we samen het probleem van te zwaar beladen vrachtwagens kunnen aanpakken. Bij het opstellen 

van de bundel zijn verschillende marktpartijen betrokken. Ook de belevingsonderzoeken recreatievaart 

en fietsbeleving, die we in 2016 voor het eerst hebben uitgevoerd, laten zien hoe we als beheerders 

steeds beter in staat zijn om over de grenzen van onze organisatie heen te kijken.

Meldpuntwater
 Een samenwerkingsinitiatief dat in 2016 een toevlucht nam is Meldpuntwater.nl. Op deze 

website kunnen burgers elke melding, vraag of klacht over water kwijt, zonder zelf te hoeven bedenken 

welke instantie hiervoor verantwoordelijk is. In 2016 kreeg de website een ware facelift en veel 

publiciteit, waardoor het bezoek verviervoudigde. Inmiddels komen er zo’n 100 meldingen per maand 

op de site binnen. 

“GOED DAT JULLIE DIT ALLEMAAL 
ORGANISEREN, SAMEN KUNNEN WE 
ONZE SAMENLEVING VERDER 
BRENGEN.”

WOW, 
WAT EEN JAAR!

https://weg.platformwow.nl/media/400169/praktijkbundel-overbelading-def.pdf
https://weg.platformwow.nl/media/400169/praktijkbundel-overbelading-def.pdf
http://Meldpuntwater.nl
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 Ontmoeten, samenwerken, duurzame inspiratie opdoen of een dag meelopen met een 

collega beheerder. Na het succes van 2014 en 2015 organiseerden we ook in 2016 de Week van de 

WOW factor. Met meeloopdagen, de Young Professional Challenge, de bijeenkomst Veerkrachtige en 

duurzame infrastructuur, het webinar Circulaire economie en drie online brainstorms spatte de energie 

er ook dit jaar weer vanaf.

WEEK VAN DE WOW-FACTOR

“IK VIND HET FANTASTISCH DAT ER IN 2016 
BIJNA 400 MENSEN HEBBEN DEELGENOMEN 
AAN DE WOW-MEELOOPDAGEN.”

Lindy Molenkamp

Webinars
 Dat van elkaar leren niet altijd veel tijd hoeft te kosten, blijkt wel uit de deelname aan de 

webinars die we dit jaar organiseerden. Deze online bijeenkomsten zijn de ideale manier om je kennis 

in een half uurtje vanuit je eigen pc bij te spijkeren. Aan het einde van het jaar zagen we het aantal 

aanmeldingen voor de webinars flink stijgen. Het webinar Best Value Procurement is het best bezochte 

webinar van het jaar. Alle webinars zijn via onze website terug te kijken.

2017: een bijzonder jaar
 2017 wordt voor ons een heel bijzonder jaar. We beginnen al meteen met een klapper  door 

het mede-organiseren van de ondertekening van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 op 17 januari. 

En omdat we dit jaar 10 jaar bestaan, trakteren we het hele jaar door  op interessante factsheets, 

leuke wetenswaardigheden, top 10 lijstjes, interviews over actuele onderwerpen met collega’s uit het 

netwerk en nog veel meer. Houd ons in de gaten via onze nieuwsbrief en tip je collega’s om zich in te 

schrijven voor de nieuwsbrief.

Hopelijk kunnen we dit jaar samen nog meer mooie ontmoetingen, duurzame samenwerkingen, 

inspiratie, en verbindingen over de organisatiegrenzen heen organiseren!

Veel leesplezier!

Het team van platform WOW

2

https://water.platformwow.nl/wow/wow-bijeenkomsten/webinar-best-value-procurement-26-september-2016
https://weg.platformwow.nl/contact/aanmelden-nieuwsbrief
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MEELOOPDAGEN
HET ENTHOUSIASME VOOR DE MEELOOPDAGEN WAS DIT JAAR OVERDONDEREND. BINNEN 

TWEE WEKEN ZIJN ER BIJNA VIERHONDERD MEELOOPDAGEN GEORGANISEERD WAARBIJ 

RUIM ZEVENHONDERD MEDEWERKERS VAN MEER DAN VIJFTIG DEELNEMENDE ORGANISATIES 

BETROKKEN WAREN.

DE WOW YOUNG PROFESSIONAL 
CHALLENGE
TIJDENS DE YOUNG PROFESSIONAL CHALLENGE BEDACHTEN DERTIG YOUNG PROFESSIONALS 

VAN ZESTIEN ORGANISATIES HIER HET ANTWOORD OP.

THEMADAG VEERKRACHTIGE EN 
DUURZAME INFRASTRUCTUUR
EEN FIETSPAD VAN GERECYCLED WC-PAPIER EN NIEUWE MANIEREN OM OM TE GAAN 

MET KLIMAATVERANDERINGEN IN DE STAD. ZOMAAR TWEE PRAKTIJKVOORBEELDEN DIE 

CENTRAAL STONDEN TIJDENS DE AFSLUITENDE DAG VAN DE WEEK VAN DE WOW FACTOR 

OVER EEN VEERKRACHTIGE EN DUURZAME INFRASTRUCTUUR.

WEBINAR EN ONLINE BRAINSTORMS
DE WEEK VAN DE WOW FACTOR GING DIT JAAR OOK ONLINE LOS! MET EEN WEBINAR 

CIRCULAIRE ECONOMIE EN DRIE ONLINE BRAINSTORMS WAREN WE OOK AANWEZIG 

VOOR DE MENSEN DIE GEEN TIJD OF GELEGENHEID HADDEN OM AF TE REIZEN NAAR EEN 

BIJEENKOMST.

 Het enthousiasme voor de meeloopdagen was dit jaar overdonderend. Binnen twee weken 

zijn er bijna vierhonderd meeloopdagen georganiseerd waarbij ruim zevenhonderd medewerkers van 

meer dan vijftig deelnemende organisaties betrokken waren.

 Wederom blijken meeloopdagen een snelle en makkelijke manier om de kennisdeling tussen 

organisaties te vergroten, elkaars werelden beter te leren kennen en het netwerk te versterken. Op de 

website van Platform WOW staan een aantal mooie verslagen van de meeloopdagen. Annemieke van 

de Ven, wethouder bij de gemeente Veghel, verwoordt de toegevoegde waarde voor haar op een mooie 

manier:

 Uiteraard zullen we ook in 2017 weer meeloopdagen organiseren tijdens de Week van 

de WOW-factor.

MEELOOPDAGEN

“RUIM EEN MAAND GELEDEN MOCHT IK EEN KIJKJE NEMEN IN 
DE KEUKEN VAN RWS, DISTRICTSKANTOOR DEN BOSCH, WAAR IK 
HARTELIJK WERD ONTVANGEN. GRAAG WIL IK JULLIE BIJ DEZE LATEN 
WETEN, DAT IK HET EEN ZEER NUTTIGE DAG HEB GEVONDEN, VEEL 
INFORMATIE HEB MOGEN ONTVANGEN, WAARDOOR HET VOOR MIJ EEN 
STUK CONCRETER IS GEWORDEN WAT DE TAKEN VAN RWS ZIJN.”

2hoofdstuk

Annemieke van de Ven
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 Wereldwijde ontwikkelingen zoals klimaatverandering, urbanisatie en de complexiteit van 

de samenleving vragen om een veerkrachtige openbare ruimte en samenleving. Hierop moeten we 

vooruitkijken en anticiperen. Welke technologische en maatschappelijke innovaties zijn nodig voor het 

weg- en waterbeheer om deze veerkracht te versterken?

 Tijdens de Young Professional Challenge bedachten dertig young professionals van zestien 

organisaties hier het antwoord op. Na een week vol workshops, excursies en trainingen, had het team 

de EXPEDITIE de beste oplossing voor dit vraagstuk. Zij bedachten een concept waarbij de deelnemers 

(ondernemers, maatschappelijke organisaties, burgers en overheden) drie dagen lang met een 

onafhankelijke reisleider op expeditie gaan om transparantie, directe samenwerking en korte lijntjes 

te stimuleren.

 De bedenkers van dit plan kregen 1500 euro per persoon om te besteden aan 

postacademische trainingen in Wageningen of Delft. Als klap op de vuurpijl bood jurylid Mark Slegers 

aan een sessie voor de winnende groep te organiseren om hun idee verder te realiseren.

Bekijk hier het hele verslag van de Young Professional Challenge 2016. 

DE WOW YOUNG PROFESSIONAL 
CHALLENGE

 Je kunt veel bereiken als je aan innovatie durft te beginnen zonder alles van tevoren te 

willen aftikken. Dit was een van de leerpunten tijdens de afsluitende dag van de Week van de WOW 

factor met als thema een veerkrachtige en duurzame infrastructuur.

 Op deze themadag kregen we in een razend tempo verschillende praktijkvoorbeelden te zien 

van hoe je, ook binnen de overheid, duurzame en veerkrachtige initiatieven tot stand kunt brengen. De 

middag werd afgesloten met drie krachtige pitches en de bekendmaking van de winnaar van de Young 

Professional Challenge 2016. Workshops:

-  workshop omgevingsmanagement 

Margreet Hobbelen nam de aanwezigen mee in de veranderingen die de Omgevingswet met zich 

meebrengt.

-  workshop Fietspad van gerecycled wc papier

Een primeur! Het fietspad van gerecycled wc papier is een project dat onderdeel uitmaakt van de 

Energie- en Grondstoffenfabriek.

-  workshop over Klimaatverandering

Dat het klimaat verandert staat buiten kijf. Maar hoe kunnen steden zich voorbereiden op de extremen 

die dat met zich meebrengt?

-  workshop rondom duurzame projecten van de provincies

De aanpak duurzaam GWW is door de provincies omarmd, wat ze lieten zien op een aantal inspirerende 

posters.

De presentaties en foto’s vind je op de website. 

THEMADAG VEERKRACHTIGE EN 
DUURZAME INFRASTRUCTUUR

“IK VOND HET 
VERRASSEND HOE SNEL 
WE ELKAAR VANUIT 
VEEL VERSCHILLENDE 
ORGANISATIES WISTEN 
TE VINDEN EN AAN TE 
VULLEN.”

“DE BIJEENKOMSTEN 
VAN WOW ZIJN 
INTENSIEF, MAAR WEL 
HEEL INTERESSANT!”

Rob Valk

2hoofdstuk

https://water.platformwow.nl/wow/week-van-de-wow-factor-2016/young-professional-challenge-2016
https://water.platformwow.nl/wow/week-van-de-wow-factor-2016/themamiddag-duurzame-infrastructuur
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 Met een webinar Circulaire economie en drie online brainstorms was de Week van de WOW 

factor dit jaar ook beschikbaar voor de mensen die geen tijd of gelegenheid hadden om af te reizen 

naar een bijeenkomst.

 In het webinar Circulaire economie werd behandeld welke kansen circulaire economie biedt 

voor het beheer van de infrastructuur. Circulaire economie gaat over de levenscycli van producten, 

onderdelen en materialen. Circulair beheer lijkt dus heel logisch. Maar hoe ziet dat er dan uit? 

 Naast het webinar probeerden we dit jaar iets nieuws: met 22 professionals discussieerden 

we online over assetmanagement, innovatie, duurzaamheid en risicomanagement. Hier bleek dat we 

niet altijd een fysieke ontmoeting nodig hebben om met elkaar te praten, maar dat de behoefte wel 

blijft. Tussen het brainstormen door zagen we namelijk verschillende koffie afspraken ontstaan. Daar 

doen we het voor!

 

WEBINAR EN ONLINE BRAINSTORMS

Brainstormselfie

2hoofdstuk
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water 
ontmoet

water
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 ‘WOW kan het verschil maken en doet dat ook!’ Deze uitspraak van een bestuurslid van 

Water ontmoet Water geeft goed weer hoe het jaar 2016 is verlopen. We hebben het afgelopen jaar 

verder gebouwd aan kennisuitwisseling en gezamenlijk uitvoeren van projecten en merken dat WOW 

steeds vanzelfsprekender wordt! Het afgelopen jaar heeft Water Ontmoet Water mooie activiteiten 

voor en door vaarweg- en waterbeheerders georganiseerd. Ook dit jaar hebben we doorgepakt op de 

verschillende thema’s. 

BIJEENKOMSTEN

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

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

In 2016 hebben we diverse fysieke bijeenkomsten en 17 online webinars georganiseerd. We zien dat 

de bijeenkomsten steeds beter worden bezocht en gewaardeerd. Ook de webinars blijken een succes. 

Omdat deze eenvoudig via de computer te volgen zijn, zijn ze erg geschikt om in korte tijd de kennis 

over relevante thema’s bij te spijkeren. 

ZOMERSCHOLEN AFSLUITDIJK EN ENERGIE- EN GRONDSTOFFENFABRIEK

 Zowel de afsluitdijk als de energie- en grondstoffenfabriek waren een van vijf 

genomineerden voor de WOW-prijs in 2015. De laatstgenoemde ging er met de felbegeerde prijs 

vandoor. Hoog tijd om deze projecten eens te bezoeken. Beide projecten vertelden vol enthousiasme 

over hun geschiedenis en de plannen voor de toekomst. 

INNOVATIES IN HET SCHEEPVAARTMANAGEMENT

 In oktober 2016 was er een bijeenkomst over innovaties in het scheepvaartmanagement. 

Welke innovaties zijn dit en hoe kunnen beheerders deze samen ontdekken en implementeren? 

Diverse praktijkvoorbeelden kwamen deze middag aan de orde zoals: dynamische app beroepsvaart 

en recreatievaart, meervoudige gebruik AIS data, data inwinning, slowmill, smartpatrol, slimme(re) 

ligplaatsen, blauwe golf verbindend en de innovatiewand. Tijdens de middag kregen de aanwezigen 

een preview van de tentoonstelling 150 jaar nieuwe waterweg. 

“ONTWIKKELINGEN OP HET SNIJVLAK VAN MOBILITEIT, 
DATA EN DIGITALE INFORMATIEVOORZIENING GAAN 
RAZENDSNEL. ONZE UITDAGING IS OM HET MOGELIJK 
TE MAKEN OM VEILIGER, VLOTTER EN COMFORTABELER VAN 
A NAAR B TE REIZEN, MET MINDER BELASTING VOOR DE 
LEEFOMGEVING”

Pieter Janssen

WATER ONTMOET 
WATER

https://water.platformwow.nl/terugblikken
https://water.platformwow.nl/nieuws/2016/07/de-toekomst-van-de-afsluitdijk
https://water.platformwow.nl/nieuws/2016/08/zomerschool-energie-en-grondstoffenfabriek
https://water.platformwow.nl/nieuws/2016/10/innovaties-in-het-scheepvaartverkeersmanagement
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 Meldpuntwater is een verwijzende website waarop burgers een melding, klacht of vraag 

kunnen indienen over water. In 2016 is de website op de schop gegaan en in september is een geheel 

nieuwe website gelanceerd. Tegelijk met de lancering is een marketingcampagne gestart. Dit is niet 

zonder resultaat geweest. Meldpuntwater heeft eind 2016 maandelijks ongeveer 100 meldingen en dit 

aantal groeit. Het komende jaar wordt gekeken hoe de website nog verder geoptimaliseerd kan worden.

 Naar aanleiding van de reactie van de minister van I&M op het rapport van de 

onderzoeksraad voor de veiligheid (OVV) over het ongeval bij de Den Uylbrug is er een bijeenkomst 

georganiseerd over veiligheid bediening kunstwerken. De aanbevelingen van de OVV om veiligheid 

bij bediening integraal te benaderen en de aanbevelingen om de kennis over het menselijk handelen 

bij bediening landelijk te delen stonden centraal tijdens de bijeenkomst. In 2017 zullen de volgende 

activiteiten worden opgepakt ten aanzien van veiligheid bediening kunstwerken:

1. kaders en richtlijnen bruggen en sluizen met elkaar delen en samen vernieuwen

(incl. aandacht voor rood licht negatie)

2. landelijke richtlijnen in bedienprotocollen en uniforme opleidingseisen

3. kennisuitwisseling human factors

MELDPUNTWATER

VEILIGHEID BEDIENING KUNSTWERKEN

www.meldpuntwater.nl
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 Voor het eerst is gelijktijdig een onderzoek naar de ervaringen van recreatievaarders op 

Rijksvaarwegen en provinciale vaarwegen gedaan. Meer dan 2500 recreatievaarders hebben de enquête 

ingevuld waarin naar hun bevindingen van hun laatst gevaren route werd gevraagd.

 Doelstelling is om te achterhalen hoe tevreden recreatievaarders over de Nederlandse 

vaarwegen van Rijkswaterstaat en provincies zijn.

Hiermee krijgen de beheerders inzicht in de aspecten die voor verbetering vatbaar zijn. 

Wat levert het onderzoek op?

-      inzicht in de mening van recreatievaarders over de vaarwegen in het algemeen;

-      welke aspecten vinden recreatievaarders belangrijk: bijvoorbeeld veiligheid, aantrekkelijkheid,   

       doorstroming en kwaliteit;

-      waarover is men op specifieke locaties wel tevreden en waarover niet; 

-      mogelijke verbeterpunten die kunnen worden opgepakt door de beherende instanties;

-      de beheerders kunnen onderling de resultaten vergelijken en op die manier van elkaar leren;

 Naast het definitieve rapport zijn de resultaten van dit onderzoek op twee manieren visueel 

weergegeven:

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

vergelijken (gereed in maart 2017);

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.

In februari 2017 worden de resultaten van het onderzoek beschikbaar gesteld.

TEVREDENHEIDSONDERZOEK 
RECREATIEVAART
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ontmoeten 
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Bruisend WOW
 Volle bak afgelopen jaar bij een groot aantal bijeenkomsten. Of het nu om een 

themamiddag inspectie en advies ging, over BIM (bouwwerk informatie management) of over 

innovatie, steeds was de animo groot en de discussies levendig. Naast de fysieke bijeenkomsten, 

worden ook de maandelijkse webinars in steeds grotere getale bekeken of teruggekeken. Verder 

werd er ook flink doorgepakt op specifieke projecten: van een praktijkbundel Overbelading tot een 

fietsersonderzoek. Als spraakmaker kwam er een mooi interview met Ariea Vermeulen uit in het vakblad 

Verkeerskunde. Platform WOW staat als een huis! 

Overbelading
 Naast bewustwording via verschillende bijeenkomsten zijn er ook een paar mooie producten 

gemaakt over overbelading. De belangrijkste is de praktijkbundel Overbelading. Te zwaar beladen 

vrachtwagens zorgen voor schade aan kunstwerken en wegen, waardoor wegbeheerders vele miljoenen 

extra aan onderhoud kwijt zijn.

Tegelijkertijd zijn wij als wegbeheerders een van de grootste opdrachtgevers voor dit transport voor 

GWW-werken. Kortom, wat kunnen wij dus zelf als opdrachtgever betekenen? In de bundel is een 

aantal handige praktijkvoorbeelden opgenomen.

Naast deze bundel hebben we een pool van experts die benaderbaar zijn voor collegiale sparring, 

toetsing of advies.

 Verder zijn we aan de slag gegaan om een cursus code 95 voor bandenspanning en 

overbelading te laten ontwikkelen, zodat ook de vrachtwagenchauffeur zijn kennis bijspijkert en/of 

bijhoudt. Dit hebben we samen met IenM, het CBR en het CCV beroepsvervoer opgepakt. Begin 2017 

wordt de eerste cursus gegeven. In 2017 verschijnt ook de Pijnpuntenkaart Overijssel, die inzicht geeft 

in routes waarlangs veel zwaar transport gaat en de aanwezige kunstwerken hierin. Op basis van een 

dergelijke kaart kunnen we dan gericht actie ondernemen.

Smart Mobility
 Veel aandacht in 2016 ook voor Smart Mobility met bijvoorbeeld presentaties en workshops 

op Intertraffic en Ecomobiel. Ook zorgden we voor kennisverspreiding door specifieke rapporten en 

interessante filmpjes te delen. Denk aan het onderzoek over wegmarkering van de provincie Utrecht, 

het onderzoek naar de betekenis van de zelfrijdende auto van de gemeente Amsterdam en diverse 

filmpjes zoals bijvoorbeeld de TED Talk over de toekomst van het verkeer in de stad.

 Maar de grootste slag gaan we maken in 2017. Op verzoek van het WOW-bestuur hebben 

verschillende collega’s van overheden en (semi-)publieke samenwerkingsverbanden kwesties rondom 

Smart Mobility besproken om te kijken hoe we als Nederlandse wegbeheerders samen kunnen optrekken 

en het onderwerp goed kunnen agenderen. In 2017 gaan we regionale bijeenkomsten over ‘Smart 

Mobility’ organiseren waarin we laten zien wat er speelt en luisteren naar wensen, zorgen en ideeën. 

Het doel is om samen te leren, voorbereid te zijn en invloed uit te oefenen. Zodat we beter zijn in het 

benutten van kansen, het verkleinen van risico’s, maar vooral in het verder helpen van onze burgers.

WEGBEHEERDERS 
ONTMOETEN WEGBEHEERDERS

platformwow.nl

(http://www.verkeerskunde.nl/vk-2-2016-ariea-vermeulen-wow.4.44370.lynkx
https://weg.platformwow.nl/media/400169/praktijkbundel-overbelading-def.pdf
https://weg.platformwow.nl/themas-van-wow/goederenvervoer-en-overbelading/expertpool-overbelading
https://weg.platformwow.nl/nieuws/2016/11/bestuurders-blijf-goed-op-de-weg-letten
https://weg.platformwow.nl/nieuws/2016/11/meer-over-smart-mobility-en-zelfrijdende-autos
https://www.youtube.com/watch?v=OlLFK8oSNEM
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Stedelijk Verkeersmanagement
 In 2016 organiseerden we in samenwerking met TrafficQuest, LVMB en CROW drie 

regiobijeenkomsten over Stedelijk Verkeersmanagement. Tijdens deze bijeenkomsten kwamen veel 

nuttige onderwerpen naar voren. De meeste waren herkenbaar, sommige ook betrekkelijk nieuw. 

We gaan als werkgroep onder de vlag van het LVMB in 2017 verder met de onderwerpen ‘evaluatie en 

zichtbaarheid’ en ‘multimodaliteit’.

Fietsbelevingsonderzoek
 In navolging van het wegonderzoek zijn we gestart met een pilot fietsbelevingsonderzoek 

waarin gekeken is naar hoofdroutes, zoals snelfietsroutes en doorgaande routes. Aan het onderzoek 

nemen de provincies, diverse gemeenten, enkele waterschappen en Rijkswaterstaat deel.

 Doelstelling is om te achterhalen hoe tevreden de fietsers over de betreffende fietswegen 

zijn. Hiermee krijgen de beheerders inzicht in de aspecten die voor verbetering vatbaar zijn. 

Wat levert het onderzoek op?

-      inzicht in de mening van fietsers over de fietswegen in het algemeen;

-      welke aspecten vinden fietsers belangrijk: bijvoorbeeld veiligheid, aantrekkelijkheid,   

       doorstroming en kwaliteit;

-      waarover is men op specifieke locaties wel tevreden en waarover niet; 

-      mogelijke verbeterpunten die kunnen worden opgepakt door de beherende instanties;

-      de beheerders kunnen onderling de resultaten vergelijken en op die manier van elkaar leren;

 Het veldwerk onder ruim 8.600 respondenten is inmiddels afgerond en het eerste 

conceptrapport is opgeleverd. Definitieve oplevering vindt in februari 2017 plaats. Dan vind je het 

uiteraard op onze website terug.

“ER ZIJN ONTZETTEND VEEL ONTWIKKELINGEN BINNEN HET 
STEDELIJK VERKEERSMANAGEMENT WAARBIJ INITIATIEVEN 
VANUIT DE MARKT EEN BELANGRIJKE ROL SPELEN. BIJ DE 
WEGBEHEERDERS IS ER EEN DUIDELIJKE BEHOEFTE OM EEN 
BASISSYSTEMATIEK AF TE SPREKEN.” Ariea Vermeulen

https://weg.platformwow.nl/nieuws/2016/05/stedelijk-verkeersmanagement-evaluatie-zichtbaarheid-en-multimodaliteit
https://weg.platformwow.nl/themas-van-wow/belevingsonderzoeken/fietsbelevingsonderzoek?
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REGIO’S WOW NOORD-HOLLAND

Lelystad

Leeuwarden

Assen

Zwolle

Arnhem

Groningen

Delfzijl

Winschoten

Amsterdam
Haarlem

Den Haag

Rotterdam

Middelburg

Utrecht

‘s-Hertogenbosch

Maastricht

Kollum

Sneek

Hindeloopen

Oosterwolde

Steenwijk
Emmen

Almelo

Borne

Nijverdal

Ommen

Enschede
Hengelo

Deventer

Epe

Apeldoorn

Almere

Markermeer

IJsselmeer

Hoorn

Purmerend

Texel

Den Helder

Elst

Doetinchem

Ede

Lunteren

Amersfoort

Zoetermeer

Sassenheim

Aalsmeer

Dordrecht

Tilburg

Eindhoven

Breda

Bergen 
op Zoom

Burgh-Haamstede

Vlaardingen

Rozenburg

Terneuzen

Naaldwijk

Venlo

Venray

Roermond

Nederweert

Sittard

Heerlen

WOW Noord-Holland

WOW Noordoost Nederland

WOW Zuid-Nederland

WOW Zuid-Holland

WOW Utrecht

 In de regio Noord-Holland hebben we een aantal bijeenkomsten georganiseerd met als doel kennis 

delen, inspireren en samenwerken tussen weg- en waterbeheerders. De thema’s van het afgelopen jaar waren 

onder meer:

- samenwerking in de uitvoering van bouwprojecten (met als voorbeeld de realisatie van de 

   Spiering brug bij Muiden met RWS, gemeente Muiden en Provincie Noord-Holland);

- informatiebijeenkomst over het landelijk Infra-Innovatie Netwerk, waarin een groot aantal weg- en 

  waterbeheerders samenwerken om innovaties (beter) te verspreiden en te versnellen;

- een zomerschool aan het veelgeprezen project Solaroad, het eerste fietspad dat zonlicht opvangt en 

  omzet in energie;

- kennis- en informatiebijeenkomst over Bouw Informatie Management;

- een eerste Masterclass Smart Mobility, in samenwerking met Connecting Mobility. Doel hiervan was 

  om een beter begrip te krijgen bij wegbeheerders over de consequenties van de ontwikkelingen op 

  het gebied van Smart Mobility;

- veiligheid in het bouwproces: informatie en kennis delen over verbetering van het veiligheidsbewust

  zijn in het bouwproces.

De bijeenkomsten zijn goed bezocht en werden positief gewaardeerd. 

 Verder hebben we afgelopen jaar veel aandacht besteed aan de ‘lessons learned’ van het ongeval 

met de Den Uijlbrug te Zaandam. Dit heeft geleid tot een beter begrip van het belang van de samenhang tus-

sen ‘mens en machine’. En ook tot meer aandacht voor heldere procedures en het ontwikkelen en testen van 

die procedures samen met bedienaren.

Voor 2017 staat op de rol:
- een vervolg op de Masterclass Smart Mobility;

- duurzaam GWW sector en de Green Deal 2.0;

- de werking van gebiedscontracten en kansen voor samenwerking daarbij;

- de kansen van ‘internet of things’;

- gezamenlijke kennisdeling tussen initiatiefnemers en belanghebbenden in het kader van een participatieve     

  aanpak (Joint Fact Finding);

- assetmanagement: hoe gaan we verder, nu en noodzaak van certificeren.

28 29platformwow.nlplatformwow.nl

https://weg.platformwow.nl/nieuws/2016/02/verslag-kennismiddag-spieringbrug
https://weg.platformwow.nl/nieuws/2016/04/vijf-presentaties-infra-innovatie
https://weg.platformwow.nl/nieuws/2016/08/zomerschool-solaroad-innovatieve-energiewinning
https://weg.platformwow.nl/wow/wow-bijeenkomsten/summerschool-smart-mobility-16-6-2016
https://weg.platformwow.nl/nieuws/2016/12/themaochtend-veiligheid-in-het-bouwproces
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WOW NOORDOOST NEDERLAND

 In 2016 hebben in het kader van WOW Noordoost-Nederland drie bijeenkomsten 

plaatsgevonden over het thema overbelading van vrachtverkeer en de gevolgen voor wegen en 

kunstwerken. Aan de sessie namen behalve van overheden ook vertegenwoordigers deel van 

organisaties uit de kringen onderwijs, onderzoek en ondernemers. Een belangrijk deel van de gevallen 

is gerelateerd aan bouwprojecten waarin overheden een grote rol spelen, vaak als opdrachtgever. 

Onderzocht wordt nu hoe te komen tot een convenant tussen overheden en marktpartijen die voor hen 

werken.

 Op 30 januari 2017 vindt een bijeenkomst over veiligheid plaats: de invalshoek is integraal 

denken over veiligheid van de weggebruiker maar ook van mensen die werken bij en voor de 

wegbeheerder. In het voorjaar zullen enkele bijeenkomsten worden gehouden rond het thema Smart 

mobility: wat betekent het voor wegbeheerders? Andere thema’s die op het lijstje van het regionale 

WOW-bestuur staan zijn: Omgevingswet en wet Flora & fauna; e-bikes; effecten van klimaatverandering 

op infrastructuur; communicatie naar politiek en burgers. Ook zal aandacht worden besteed aan het 

10-jarig bestaan van WOW.

 WOW Noordoost-Nederland wordt momenteel bestuurd door vertegenwoordigers

van de gemeenten Almere, Groningen en Enschede, Rijkswaterstaat NN, provincies Fryslân en 

Overijssel.

4hoofdstuk
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WOW ZUID-HOLLAND

 In Zuid-Holland zijn er in 2016 twee overleggen geweest tussen de directeuren en 

afdelingshoofden Beheer van provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en de grotere gemeenten in de 

regio. In deze overleggen komen verbinding, samenwerking en kennisdeling steeds beter tot stand.

 

Belangrijke rol voor beheerafdelingen in opstellen omgevingsplan
 In het overleg in juni was onder andere de Omgevingswet onderwerp van het gesprek. 

Daarbij werd onderkend dat de beheerafdelingen een belangrijke rol te vervullen hebben bij het 

opstellen van het omgevingsplan van hun gemeente. Beheerafdelingen hebben ruime ervaring met 

kwaliteitsdoelen, geïntegreerde thema’s en de verwerking daarvan in het beleid. Zij kunnen dan ook 

een uitstekende bijdrage leveren bij het opstellen van een omgevingsvisie en het formuleren van 

relevante omgevingswaarden.

Nieuwe normen constructieve veiligheid
 In het overleg van oktober werd gediscussieerd over de nieuwe normen met betrekking tot 

constructieve veiligheid. Zeker met het nieuws rond de Merwedebrug was dit onderwerp zeer actueel. 

De nieuwe normen blijken soms moeilijk toepasbaar op gemeentelijke bruggen en viaducten. Zo wordt 

in de norm gerekend met een vrachtwagen die soms langer is dan bruggen of viaducten in de 

gemeenten. Binnen gemeenten is daarom maatwerk noodzakelijk.

Samenwerking tussen gemeenten
 Verder werd de visie van de gemeente Leiden op het beheer van de openbare ruimte 

toegelicht. Door het strategisch weglaten van objecten in de binnenstad (“ontspullen”) ontstaat 

letterlijk ‘Ruimte voor de stad’. Ook werkte de gemeente Zoetermeer samen met de gemeente Utrecht 

bij het ontwikkelen van een werkwijze voor het handhaven op overbelading. In de gemeente Utrecht 

wordt er al op overbelading gehandhaafd. Er wordt nu gekeken of, en op welke manier, dit systeem in 

de gemeente Zoetermeer kan worden toegepast.

4hoofdstuk
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WOW UTRECHT
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 De regio Utrecht heeft in 2016 op het gebied van samenwerking en kennisdeling 

niet stilgezeten.

Strooikaart voor alle gemeenten
 In 2016 is in de provincie Utrecht een bijeenkomst georganiseerd voor het ontwikkelen 

van een strooikaart. Hierop worden voor alle gemeenten binnen de provincie de wegen aangeduid die 

gestrooid worden in de winterperiode. In het eerste kwartaal van 2017 komt hiervan een basiskaart 

beschikbaar die stap voor stap gevuld wordt met data van alle gemeenten.

Big data
 In 2017 wordt er een bijeenkomst georganiseerd over (big) data. Hierbij komt aan bod 

welke data op dit moment beschikbaar is en wat we daar allemaal mee kunnen. Ook wordt beschouwd 

welke ontwikkelingen op dit moment plaatsvinden op het gebied van data en sensoren en wat voor 

kansen dat biedt. De precieze datum en locatie van de bijeenkomst zijn nog niet bekend.
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WOW ZUID NEDERLAND

4hoofdstuk

 Voor de regio Zuid Nederland (provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) was 2016 het 

jaar van de doorstart van WOW. Diederik Timmer heeft in dit jaar plaatsgemaakt als bestuurlijk 

vertegenwoordiger van Zuid Nederland voor Eric Diepstraten. Eric was vanuit zijn vorige rol als 

directeur bij de provincie Utrecht al zeer betrokken bij platform WOW. Bij deze wisseling van de wacht 

hebben we voor de regio Zuid Nederland een nieuw plan van aanpak gerealiseerd waarin de ambities 

helder zijn neergezet.

Nationale Klimaattop
 Verder heeft Eric samen met Lindy Molenkamp in november 2016 een inspirerende sessie 

geleid op de Nationale Klimaattop. Het onderwerp hierbij was hoe de infrastructuur kan helpen bij het 

bereiken van klimaatdoelstellingen. Tijdens de week van de WOW factor hebben er verschillende 

uitwisselingen in Zuid Nederland plaatsgevonden. Zo heeft bijvoorbeeld Annemieke van de Ven 

(Wethouder Veghel) een dagje met Rijkswaterstaat meegelopen.

Vooruitblik 2017
 Voor 2017 zien wij als Zuid Nederland verschillende kansen. Wanneer bijvoorbeeld de 

programmeringen van Rijkswaterstaat, gemeente en provincie op elkaar gelegd worden, kunnen werken 

mogelijk gecombineerd worden waardoor de kosten lager zijn en de overlast minder. Verder willen we 

in 2017 in Noord-Brabant een netwerk opzetten, zoals dat in Limburg al bestaat. Daar is er een 

periodieke stuurgroep en een ambtelijk kernteam waarbij verschillende gemeenten, de provincie en 

Rijkswaterstaat aansluiten. In Zeeland gaan we kennismaken met waterschap Scheldestromen, 

Rijkswaterstaat en de provincie om te bepalen welke samenwerkingsinitiatieven er al lopen en op 

welke onderwerpen we nog kunnen doorpakken. Tevens zien we mooie ontwikkelingen op het gebied 

van Smart Mobility waarvoor in Zuid Nederland veel ambities zijn. Het belooft dus weer een mooi WOW 

jaar te worden in Zuid Nederland!

https://weg.platformwow.nl/nieuws/2016/11/bring-paris-home
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THEMA’S

“PLATFORM WOW IS ZEER INSPIREREND 
EN ONTZETTEND NUTTIG OM WEG- 
OF WATERVRAAGSTUKKEN GEZAMENLIJK 
OP TE PAKKEN.”

Theo van de Gazelle

5hoofdstuk
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 Duurzaamheid en innovatie zijn twee grote overkoepelende thema’s waaraan platform WOW 

in 2016 een mooie bijdrage heeft geleverd.

Nationale Klimaattop
 Op de Nationale Klimaattop op 26 oktober 2016 hebben we samen met het Interprovinciaal 

Overleg (IPO) een sessie gehouden over de vraag hoe de infrastructuur kan helpen bij het bereiken 

van de klimaatdoelstellingen. Twee bestuursleden van platform WOW, Lindy Molenkamp van de 

provincie Overijssel en Eric Diepstraten RWS Zuid Nederland, leidden deze sessie op inspirerende wijze. 

Onderwerpen als circulaire economie, energieopwekking en energieneutraal werden toegelicht, waarna 

we vooral in gesprek zijn gegaan met de deelnemers.

Webinars
 Duurzaamheid had zeker niet alleen op de klimaattop onze aandacht. Zo hebben we ook 

webinars georganiseerd over de aanpak duurzaam GWW en een over circulaire economie.

Duurzame en veerkrachtige infrastructuur
 Tijdens de week van de WOW factor in november was er een bijeenkomst ‘Duurzame en 

veerkrachtige infrastructuur’. Hierbij kwamen er inspirerende praktijkvoorbeelden naar voren over onder 

andere klimaatverandering en water in de stad, een fietspad opgebouwd uit gerecycled wc-papier, 

praktijkvoorbeelden duurzaamheid vanuit de provincies en de Omgevingswet.

DUURZAAMHEID EN INNOVATIE

Aftrap Infra-Innovatie Netwerk
 Samen met CROW hebben we de aftrap van het Infra-Innovatie Netwerk verzorgd in het 

provinciehuis van Noord-Brabant. Met ongeveer 300 deelnemers was het een energieke start. Zoals 

een deelnemer het verwoordde: “Innovatie in infra gaat niet over techniek alleen, maar vooral over 

samenwerken, grote interesse en een gezamenlijk gedachtegoed.”

Green Deal Duurzaam GWW 2.0 in 2017
 We troffen ook de voorbereidingen voor een bijeenkomst op 17 januari 2017 op de 

InfraTech, waarbij de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 ondertekend wordt. Een mooi begin van het 

nieuwe jaar.

“DE MOTOR VOOR INNOVATIE IS SAMENWERKEN EN LEF”

https://weg.platformwow.nl/nieuws/2016/11/bring-paris-home
https://weg.platformwow.nl/wow/wow-bijeenkomsten/webinar-aanpak-duurzaam-gww-in-de-praktijk
https://weg.platformwow.nl/wow/wow-bijeenkomsten/webinar-circulaire-economie
https://weg.platformwow.nl/nieuws/2016/06/veel-innovatieenergie-bij-lancering-infra-innovatie-netwerk
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 De samenwerking met PIANOo in het Inkoopplatform GWW ging ook in 2016 in volle vaart 

door. De webinars zijn een mooie vorm gebleken om kennis te delen en te verspreiden. Samen met 

PIANOo gaven we er twee vorm:

-  webinar contractkeuze

-  webinar best value procurement 

 Het laatste webinar was een opmaat voor een themamiddag over de concretisering- en 

uitvoeringsfase van best value aan de hand van enkele praktijkcases. Gezien het grote aantal 

belangstellenden moesten we zelfs uitwijken naar een andere locatie, waar het een mooie bijeenkomst 

werd. In 2017 gaan we door met het gezamenlijk organiseren van webinars en kennisbijeenkomsten. 

De opgedane kennis zullen we in een aantal factsheets verspreiden.

 Assetmanagement blijft een onderwerp waar veel kennis over te delen valt. Zo zijn er ook 

afgelopen jaar verschillende bijeenkomsten georganiseerd, van risicogestuurd onderhoud tot BIM. 

Samen met ‘RWS zakelijk samenwerken’ ontwikkelen we het gezamenlijk risicogestuurd onderhoud door.

 In 2016 hebben we de ontwikkeling van een nieuwe norm voor constructieve veiligheid, 

naast de NEN 8700, ondersteund door middel van kennisdeling. Dit blijven we doen in 2017, ook 

als de nieuwe norm gereed is. Daarnaast hebben we de eerste stappen gezet om te komen tot een 

gezamenlijk traineeship voor civiele techniek. In 2017 moet het traineeship ontwikkeld zijn en gaat 

de eerste pilot van start.

 In 2017 gaan we ook verkennen hoe we sensoren en big data kunnen gebruiken voor 

assetmanagement en houden we samen met KNW een grote bijeenkomst over assetmanagement.

GWW INKOOPPLATFORM ASSETMANAGEMENT

“PRIMA ORGANISATIE MET VEEL BEZOEKERS. 
BEST VALUE LEEFT!”

“IK HEB ONTDEKT DAT ER VEEL MEER PARTIJEN ZIJN DAN 
MIJN EIGEN ORGANISATIE DIE ZICH VOORBEREIDEN OM 

MET BIM TE GAAN WERKEN.”

5hoofdstuk

https://weg.platformwow.nl/wow/wow-bijeenkomsten/webinar-contractkeuze-25-1-2016
https://weg.platformwow.nl/wow/wow-bijeenkomsten/webinar-best-value-procurement-26-september-2016
https://weg.platformwow.nl/nieuws/2016/05/bim-door-kleine-stapjes-sneller-succes
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 Risicomanagement blijft een belangrijk thema van platform WOW. In 2016 waren er twee 

inhoudelijke bijeenkomsten:

-  maximaal rendement halen uit je contract door risicomanagement

-  het belang van risicomanagement bij assetmanagement 

 Voor beide bijeenkomsten was veel animo. Daarnaast is in juni een webinar over 

risicomanagement gegeven. Hierin kreeg de kijker tips en trucs om het risicobewustzijn te verhogen.

 In de week van de WOW-factor was risicomanagement een van de onderwerpen die tijdens 

de digitale brainstorm aan bod kwam. Tijdens de brainstorm kwam naar voren dat risicomanagement 

een belangrijk onderwerp is en blijft. In 2017 zullen er weer diverse kennisbijeenkomsten en andere 

activiteiten over dit onderwerp worden georganiseerd.

 (Buitendienst)medewerkers in dienst van de rijksoverheid worden regelmatig met vormen 

van agressie en geweld van het publiek geconfronteerd. Voorbeelden daarvan zijn schelden, slaan, 

bedreigen en intimideren. Een op de drie werknemers met een publieke taak heeft wel eens te maken 

met agressie en geweld. Dit is onacceptabel. In de periode 2007-2016 heeft het programma Veilige 

Publieke Taak zich ingezet op het voorkomen, beperken en afhandelen van agressie en geweld tegen 

medewerkers met een publieke taak. Het programma is eind 2015 gestopt. Vanaf eind 2015 heeft 

Platform WOW de taak opgepakt om kennis en expertise over agressie en geweld te delen. 

 Vanuit de organisaties aangesloten bij Platform WOW is er de wens om een gezamenlijke 

norm te ontwikkelen in het aanpakken van incidenten met betrekking tot agressie en geweld. Eind 

2016 is er een  project gestart om gezamenlijk tot een top 10 van veel voorkomende incidenten te 

komen, met een voorstel voor een handelingsperspectief. In 2017 zal deze worden opgeleverd.

RISICOMANAGEMENT AGRESSIE EN GEWELD TEGEN 
MEDEWERKERS

“RISICOMANAGEMENT HEEFT HET DOEL BEDREIGINGEN, 
KANSEN EN ANDERE GEBIEDEN VAN ONZEKERHEID TE 
IDENTIFICEREN EN TE BEHEERSEN.”

Daniela Mayan

https://water.platformwow.nl/nieuws/2016/04/hoe-meer-risico-s-je-beheerst-hoe-meer-risicos-je-kunt-nemen
https://water.platformwow.nl/nieuws/2016/09/terugblik-bijeenkomst-het-belang-van-risicomanagement-bij-assetmanagement
https://water.platformwow.nl/wow/wow-bijeenkomsten/webinar-risicomanagement-27-6-2016
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 In 2016 maakten we een paar mooie stappen in de communicatie. Zo maakten we een 

nieuw ontwerp voor onze nieuwsbrieven en uitnodigingen en openden we een bedrijfspagina op 

LinkedIn . Ook zagen we het aantal volgers op Twitter gestaag groeien naar een totaal van 601 op 31 

december 2016. 

 Het grootste aantal volgers hebben we echter via onze mailingen. Het aantal inschrijvingen 

voor onze nieuwsbrieven van Weg en Water nam in 2016 met 2000 aanmeldingen toe naar 6764. 

De meeste mensen geven aan onze nieuwsbrieven te lezen om op de hoogte te blijven van de 

ontwikkelingen in het vakgebied. Onze uitnodigingen voor webinars en evenementen werden aan het 

einde van 2016 door 7402 mensen ontvangen. Dat is ongeveer 1300 meer dan vorig jaar. 

 Het komende jaar nemen we de website van platform WOW op de schop. We gaan de site 

een moderner jasje geven en zorgen ervoor dat de informatie rondom de thema’s meer samenhang 

krijgt. Zo hopen we het kennisdelen tussen (vaar-)weg en waterbeheerders ook via onze website 

steeds beter te ondersteunen.

COMMUNICATIE

“IN 2016 ZAGEN WE HET AANTAL INSCHRIJVINGEN 
VOOR ONZE NIEUWSBRIEVEN EN UITNODIGINGEN 
FLINK GROEIEN.”

www.linkedin.com/company/15076936?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A15076936%2Cidx%3A3-1-3%2CtarId%3A1485520175229%2Ctas%3Aplatform%20wow
https://twitter.com/PlatformWOW
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PLATFORM WOW

Plakkie asfalt

 Plakkie Asfalt is een website die helpt 

om kinderen al op een jonge leeftijd enthousiast te 

maken over wegbeheer. De website is gemaakt voor 

basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 en bevat 

lesmateriaal over 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.

 In 2016 hebben we Plakkie Asfalt vooral 

gepromoot via bladen en websites. Als klap op de 

vuurpijl kwamen leerlingen van groep 7 en 8 van de 

Nutsschool in Maastricht afgelopen 15 december op 

bezoek. Ze werden ontvangen door RWS, provincie en 

gemeente op het districtskantoor van de provincie 

Limburg in Hulsberg. In 2017 gaan we met deze 

bezoeken door. Verder gaan we nieuw lesmateriaal 

ontwikkelen en op de website zetten.

DE JEUGD HEEFT 
DE TOEKOMST...

7hoofdstuk

plakkieasfalt.nl
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Ikonderzoekwater.nl

Na de upgrade in 2016, hebben we in 2016 de matchmaking tussen scholieren en organisaties in de 

watersector rondom profielwerkstukken via ikonderzoekwater.nl gecontinueerd. Daarnaast zijn de eerste 

stappen gezet om de website interactiever te maken. In 2017 gaan we dit afgeronden.

 Daarnaast helpen we in 2017 mee met het organiseren van de nationale waterwedstrijd 

Knappe Waterhoofden. Knappe Waterhoofden is een wedstrijd waarin het beste profielwerkstuk op 

het gebied van water wordt geselecteerd. De winnaar mag deelnemen aan de Junior Stockholm Water 

Prize en gaat met zijn team naar Stockholm om te pitchen voor een jury. Knappe Waterhoofden is een 

samenwerking tussen het Platform WOW, ikonderzoekwater.nl en Wetsus.

DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST...

“ER EEN GROEIEND TEKORT AAN JONGE, TECHNISCHE 
MEDEWERKERS, TERWIJL HET WERKEN AAN DE WEG 
EN HET WATER JUIST TECHNISCH UITDAGEND EN 
ZEER GEVARIEERD IS. DAAROM WILLEN WE DE JEUGD 
ENTHOUSIAST MAKEN VOOR EEN CARRIÈRE IN ONS 
VAKGEBIED.”

Platform WOW

7hoofdstuk

www.ikonderzoekwater.nl


52 Jaarverslag platform WOW 2016 platformwow.nl

Ikonderzoekwegen.nl

 Ikonderzoekwegen.nl is opgericht om jongeren te enthousiasmeren voor een carrière in 

weg- en verkeersmanagement. Scholieren op voortgezet onderwijs werken samen met professionals bij 

wegbeheerders om actuele vraagstukken aan te pakken.

 In 2016 gingen ruim 350 jongeren aan de slag met wegen en verkeer. In februari gingen 

200 brugklasleerlingen van ‘t Hooghe Landt College in Amersfoort aan de slag met de opdracht van 

Rijkswaterstaat ‘Bedenk een oplossing voor het fileprobleem!’ In de opdracht moesten diverse stappen 

worden doorlopen. Zo werd er begonnen met een vooronderzoek; onderzoek het granulair probleem. 

Om het fileprobleem na te bootsen maakten de leerlingen gebruik van grote en kleine knikkers 

(vrachtwagens en auto’s).

 In Hellevoets ging eén VWO-klas van het Helenium aan het werk met de Van 

Brienenoordbrug. De vraag was: hoe herleiden we de drukte tijdens het brugonderhoud in 2020? 

Het eindresultaat: een enthousiaste en bekwame groep scholieren en een zeer tevreden minder hinder 

adviseur met een handvol adviesrapporten.

 2016 was een mooi jaar voor het project, 2017 wordt nog mooier. In 2017 jaar trekt 

Ikonderzoekwegen op naar de volgende versnelling - meer scholen, meer scholieren en een verbeterde 

aanpak. Elke WOW-regio wordt betrokken met twee of meer scholen, de Eureka!Cup 2017 gaat los met 

55 scholen rond het thema zelfrijdende auto’s en er komt een Technasium Top Competitie in 

Noord-Holland. Daarnaast worden betrokken scholieren vanaf dit jaar na het doorlopen van een 

opdracht op de hoogte gesteld van de relevante studie- en carrièremogelijkheden.

 Komend jaar is het doel meer dan 600 scholieren kennis te laten maken met de wereld 

van wegen en verkeer. Wanneer we deze lijn doortrekken kunnen we op termijn voldoende jongeren 

enthousiasmeren en daarmee het bestaande en toekomstige tekort aan verkeersprofessionals keren. 

Nederland is nu een infrastructuurtopland - we hebben de nieuwe generatie hard nodig om dat zo te 

houden.

DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST...

7hoofdstuk

http://ikonderzoekwegen.nl/
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 Het Young Professional Network (YPN) van platform WOW bruiste ook in 2016 weer van 

de energie. Met 121 nieuwe aanmeldingen bestaat het netwerk nu uit 422 jonge professionals. Door 

de bijeenkomsten en activiteiten die het Young Professional Network organiseert, krijgen zij de kans 

om andere jongeren in hun vakgebied te ontmoeten, kennis en ervaringen uit te wisselen en over de 

grenzen van de eigen organisatie heen te kijken. 

Hoogtepunt YPN in 2016
 Het hoogtepunt in 2016 voor YPN was de Young Professional Challenge, waarbij ruim 

30 aanstormende talenten oplossingen bedachten voor een interessant Resilience vraagstuk. Maar 

daarnaast waren er ook andere inspirerende bijeenkomsten, zoals de  nieuwjaarsbijeenkomst bij het 

imposante project Schiphol – Amsterdam – Almere (SAA). Dit megaproject omvat de verbreding en het 

stroomlijnen van diverse snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Dat gaat om 63 kilometer 

autosnelweg, waaronder de A1, A6, A9 en A10, de aanleg van twee tunnels, de aanleg van twee grote 

bruggen, de aanleg van het breedste aquaduct van Europa, de aanpassing van vijf knooppunten en de 

aanpassing van circa 100 kunstwerken. 

Persoonlijk netwerken
 Verder organiseerde YPN in mei samen met de collega’s van Jong Waternet een bijeenkomst 

in Amsterdam met als thema ‘persoonlijk netwerken’. Door te werken aan vragen als ‘Wat maakt jou 

uniek, hoe kan je dat het beste overbrengen en hoe maak je daar effectief gebruik van tijdens het 

netwerken’ maakten de young professionals een persoonlijke pitch. Daarnaast bezochten ze FabCity, 

een tijdelijke campus met innovatieve paviljoens en installaties voor de stad van de toekomst.

YPN blijft up-to-date
 In 2017 gaat YPN uitgebreid uitpakken rondom het 10-jarige bestaan van platform WOW. 

Verder gaan we een bijeenkomst organiseren in Groningen, waarbij we het effect van aardbevingen 

op onze infrastructuur onderzoeken. Zoals het jongeren betaamt, plannen we niet teveel vooruit, dus  

schrijf je in voor de nieuwsbrief en LinkedIn groep van YPN om op de  hoogte te blijven!

YOUNG PROFESSIONAL NETWORK (YPN)

“KANSEN LIGGEN OVERAL, JE MOET ZE ALLEEN ZIEN 
EN OPPAKKEN”

55platformwow.nl
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 Naast de meeloopdagen hebben we in 2016 ook een paar langdurige uitwisselingen 

georganiseerd. Bijvoorbeeld een uitwisseling tussen een afdelingshoofd van Dunea en Rijkswaterstaat. 

Zo’n langdurige uitwisseling is de gelegenheid bij uitstek om structureel kennis en ervaring uit te 

wisselen.

 Opvallend is wel dat de afgelopen jaren het aantal losse meeloopdagen sterk stijgt, terwijl 

er juist wat minder langdurige uitwisselingen tot stand komen.

Samen met het platform Slim Samenwerken zijn we daarom de langdurige uitwisselingen aan 

het heractiveren. De eerste aanzet hiertoe is al gedaan in 2016 door HRM-medewerkers van de 

districtskantoren van Rijkswaterstaat te laten meelopen met waterschappen in hun regio (en vice 

versa). Hier worden in 2017 verdere stappen in gezet.

 Heb je een concrete vraag over uitwisselingen, wil je je aanmelden voor een uitwisseling of 

gewoon meer weten? Mail naar wowmakelaar@platformwow.nl of bel 06 - 121 38 876.

PERSONELE UITWISSELING

56 Jaarverslag platform WOW 2016

“VEEL NIEUWE CONTACTEN EN IDEEËN 
OPGEDAAN!”

57platformwow.nl
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JANUARI
25 JANUARI

WEBINAR CONTRACTKEUZE, BNG ADVIES, 2016

29 JANUARI 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST YPN, BEZOEK AAN PROJECT SAA27 JANUARI 

NIEUWSBRIEF JANUARI (WEG EN WATER)

FEBRUARI
3 FEBRUARI 

KENNISMIDDAG SPIERINGBRUG, MUIDEN

29 FEBRUARI

WEBINAR BIM

NIEUWSBRIEF FEBRUARI (WEG)

JANUARI - FEBRUARI

JAAROVERZICHT 2016

MAART
21 MAART 

WEBINAR GEMEENSCHAPPELIJK WEGBELEVINGSONDERZOEK

31 MAART 

INNOVATIE: VAN PILOT TOT IMPLEMENTATIE, HAARLEM

NIEUWSBRIEF MAART (WATER)

APRIL
2 APRIL 

EERSTE REGIOBIJEENKOMST STEDELIJK VERKEERSMANAGEMENT, HELMOND

13 APRIL 

TWEEDE REGIOBIJEENKOMST STEDELIJK VERKEERSMANAGEMENT, DEN HAAG

21 APRIL

BIJEENKOMST MAXIMAAL RENDEMENT HALEN UIT JE CONTRACT DOOR RISICOMANAGEMENT, UTRECHT

25 APRIL

WEBINAR SMART MOBILITY, JAN HENDRIK SWEERS

NIEUWSBRIEF APRIL 2016 (WEG)

MAART - APRIL

hoofdstuk9

https://water.platformwow.nl/wow/wow-bijeenkomsten/webinar-contractkeuze-25-1-2016
https://weg.platformwow.nl/wow/wow-bijeenkomsten/ypn-nieuwjaarsbijeenkomst
https://weg.platformwow.nl/nieuws/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-januari-2016
https://weg.platformwow.nl/nieuws/2016/02/verslag-kennismiddag-spieringbrug
https://water.platformwow.nl/wow/wow-bijeenkomsten/webinar-bim-29-2-2016
https://weg.platformwow.nl/nieuws/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-februari-2016
https://weg.platformwow.nl/wow/wow-bijeenkomsten/webinar-gemeenschappelijk-wegbelevingsonderzoek-21-maart
https://weg.platformwow.nl/nieuws/2016/04/vijf-presentaties-infra-innovatie
https://water.platformwow.nl/nieuws/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-maart-2016
https://weg.platformwow.nl/nieuws/2016/04/uniformiteit-in-stedelijk-verkeersmanagement
https://weg.platformwow.nl/nieuws/2016/04/uniformiteit-in-stedelijk-verkeersmanagement
https://weg.platformwow.nl/nieuws/2016/04/data-als-rode-draad-in-stedelijk-verkeersmanagement
https://weg.platformwow.nl/wow/wow-bijeenkomsten/webinar-nederland-testland-voor-smart-mobility-25-4-2016
https://weg.platformwow.nl/nieuws/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-april-2016
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MEI
10 MEI 

DERDE REGIOBIJEENKOMST STEDELIJK VERKEERSMANAGEMENT, ZWOLLE

11 MEI 

SYMPOSIUM BIM IN DE WATERSECTOR, AMSTERDAM

27 MEI 

BIJEENKOMST YPN, ISM JONG WATERNET OVER HET THEMA ‘WATER’, AMSTERDAM

30 MEI

WEBINAR GEWIJZIGDE AANBESTEDINGSWET: RUIMTE VOOR INNOVATIE

NIEUWSBRIEF MEI (WATER)

JUNI
9 JUNI 

INSPIRATIE VOOR INFRA-INNOVATIE - LANCERING VAN HET INFRA-INNOVATIENETWERK, DEN BOSCH

16 JUNI 

ZOMERSCHOOL SMART MOBILITY, HOEK VAN HOLLAND

21 JUNI 

THEMAMIDDAG INSPECTIE EN ADVIES, ZWOLLE

27 JUNI 

WEBINAR RISICOMANAGEMENT

NIEUWSBRIEF JUNI (WEG)

MEI - JUNI

JAAROVERZICHT 2016

JULI
7 JULI 

ZOMERSCHOOL AFSLUITDIJK

19 JULI 

ZOMERSCHOOL ENERGIE EN GRONDSTOFFENFABRIEK

25 JULI

WEBINAR INNOVATIEKOFFER

NIEUWSBRIEF JULI (WATER)

NIEUWSBRIEF JULI (WEG)

AUGUSTUS
25 AUGUSTUS 

ZOMERSCHOOL SOLAROAD

29 AUGUSTUS 

WEBINAR KETENAANPAK

JULI - AUGUSTUS
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https://weg.platformwow.nl/nieuws/2016/05/laatste-bijeenkomst-stedelijk-verkeersmanagement-in-zwolle
https://water.platformwow.nl/wow/wow-bijeenkomsten/symposium-bim-in-de-watersector-11-5-2016
https://water.platformwow.nl/wow/wow-bijeenkomsten/ypn-bijeenkomst-water-27-5-2016
https://weg.platformwow.nl/wow/wow-bijeenkomsten/webinar-gewijzigde-aanbestedingswet-ruimte-voor-innovatie-30-5-2016
https://water.platformwow.nl/nieuws/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-mei-2016
https://weg.platformwow.nl/nieuws/2016/06/veel-innovatieenergie-bij-lancering-infra-innovatie-netwerk
https://weg.platformwow.nl/nieuws/2016/06/summerschool-smart-mobility-leerzaam-en-leuk
https://water.platformwow.nl/nieuws/2016/06/presentaties-themamiddag-inspectie-en-advies-kunstwerken
https://water.platformwow.nl/wow/wow-bijeenkomsten/webinar-risicomanagement-27-6-2016
https://weg.platformwow.nl/nieuws/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-juni-2016
https://water.platformwow.nl/nieuws/2016/07/de-toekomst-van-de-afsluitdijk
https://water.platformwow.nl/nieuws/2016/08/zomerschool-energie-en-grondstoffenfabriek
https://weg.platformwow.nl/wow/wow-bijeenkomsten/webinar-innovatiekoffer-25-juli-2016
https://water.platformwow.nl/nieuws/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-juli-2016
https://weg.platformwow.nl/nieuws/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-juli-2016
https://weg.platformwow.nl/nieuws/2016/08/zomerschool-solaroad-innovatieve-energiewinning
https://water.platformwow.nl/wow/wow-bijeenkomsten/webinar-ketenaanpak-29-augustus-2016
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SEPTEMBER
9 SEPTEMBER

CAPTAIN CO-CREATION

22 SEPTEMBER 

HET BELANG VAN RISICOMANAGEMENT BIJ ASSETMANAGEMENT

26 SEPTEMBER 

WEBINAR BEST VALUE PROCUREMENT

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER (WATER)

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER (WEG)

OKTOBER
4 OKTOBER 

SEMINAR SMART MOBILITY

19 OKTOBER 

KENNISDEELMIDDAG INFRAVATION

25 OKTOBER

INNOVATIES IN HET SCHEEPVAARTVERKEERSMANAGEMENT

31 OKTOBER 

WEBINAR AANPAK DUURZAAM GWW IN DE PRAKTIJK

NIEUWSBRIEF OKTOBER (WATER)

SEPTEMBER - OKTOBER

JAAROVERZICHT 2016

NOVEMBER
7 NOVEMBER T/M 11 NOVEMBER

WEEK VAN DE WOW FACTOR

7 NOVEMBER T/M 11 NOVEMBER

YOUNG PROFESSIONAL CHALLENGE

7 NOVEMBER T/M 18 NOVEMBER

MEELOOPDAGEN

8 NOVEMBER 

ONLINE BRAINSTORMS RISICOMANAGEMENT, ASSETMANAGEMENT EN INNOVATIE EN DUURZAAMHEID 

9 NOVEMBER 

WEBINAR CIRCULAIRE ECONOMIE

10 NOVEMBER

THEMAMIDDAG DUURZAME EN VEERKRACHTIGE INFRASTRUCTUUR

28 NOVEMBER 

WEBINAR OMGEVINGSMANAGEMENT

NIEUWSBRIEF NOVEMBER (WEG)

NIEUWSBRIEF NOVEMBER (WATER)

NOVEMBER

hoofdstuk9

http://captaincocreation.nu/ccc2016/
https://water.platformwow.nl/nieuws/2016/09/terugblik-bijeenkomst-het-belang-van-risicomanagement-bij-assetmanagement
https://weg.platformwow.nl/wow/wow-bijeenkomsten/webinar-best-value-procurement-26-september-2016
https://water.platformwow.nl/nieuws/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-september-2016
https://weg.platformwow.nl/nieuws/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-september-2016
https://weg.platformwow.nl/nieuws/2016/10/wow-over-smart-mobility-op-ecomobiel
https://weg.platformwow.nl/nieuws/2016/10/infravation-een-terugblik
https://water.platformwow.nl/wow/wow-bijeenkomsten/innovaties-in-het-scheepvaartverkeersmanagement-25-oktober-2016
https://weg.platformwow.nl/wow/wow-bijeenkomsten/webinar-aanpak-duurzaam-gww-in-de-praktijk
https://water.platformwow.nl/nieuws/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-oktober-2016
https://water.platformwow.nl/wow/week-van-de-wow-factor-2016
https://weg.platformwow.nl/wow/week-van-de-wow-factor-2016/young-professional-challenge-2016
https://water.platformwow.nl/wow/week-van-de-wow-factor-2016/meeloopdagen-2016
https://weg.platformwow.nl/wow/week-van-de-wow-factor-2016
https://water.platformwow.nl/wow/wow-bijeenkomsten/webinar-circulaire-economie
https://weg.platformwow.nl/wow/week-van-de-wow-factor-2016/themamiddag-duurzame-infrastructuur
https://water.platformwow.nl/wow/wow-bijeenkomsten/webinar-omgevingsmanagement
https://weg.platformwow.nl/nieuws/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-november-2016
https://water.platformwow.nl/nieuws/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-november-2016
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DECEMBER

JAAROVERZICHT 2016

DECEMBER
1 DECEMBER 

BIJEENKOMST BEST VALUE PROCUREMENT

7 DECEMBER 

VERBREDING VAN DE INZET VAN DRONES

9 DECEMBER 

THEMAOCHTEND VEILIGHEID IN HET BOUWPROCES

15 DECEMBER 

AFTRAP TOUR DE PLAKKIE IN HULSBERG

19 DECEMBER 

WEBINAR OMGEVINGSWET EN GEZAMENLIJK INVESTERINGSPROGRAMMA

NIEUWSBRIEF DECEMBER (WEG)

“EEN WEBINAR IS EEN EVENEMENT OP INTERNET 
WAARBIJ ALLEEN EEN ONLINE PUBLIEK 
AANWEZIG IS. JE KIJKT DUS VANUIT JE PC.”

hoofdstuk9

https://water.platformwow.nl/nieuws/2016/12/terugblik-themamiddag-best-value-procurement
https://weg.platformwow.nl/nieuws/2016/12/gezamenlijke-agenda-drones-is-hard-nodig
https://weg.platformwow.nl/nieuws/2016/12/themaochtend-veiligheid-in-het-bouwproces
https://weg.platformwow.nl/nieuws/2016/12/tour-de-plakkie-in-hulsberg
https://water.platformwow.nl/wow/wow-bijeenkomsten/webinar-omgevingswet-en-gezamenlijk-investeringsprogramma
https://weg.platformwow.nl/nieuws/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-december-2016
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BESTUUR WEGBEHEERDERS 
ONTMOETEN WEGBEHEERDERS

Jan Hendrik Dronkers
Rijkswaterstaat

Functie: Directeur-Generaal / voorzitter WOW

Quote: “Platform WOW is een echte netwerkorganisatie. Dat het platform 

blijft groeien vind ik mooi. “

Lindy Molenkamp
Provincie Overijssel

Functie: Hoofd eenheid Wegen en Kanalen / voorzitter WOW Noordoost 

Nederland

Quote: “Ik vind het fantastisch dat er in 2016 bijna 400 mensen hebben 

deelgenomen aan de WOW-meeloopdagen. Dat zijn evenzovele mensen die 

willen leren van anderen en niet bang zijn om zo’n ander in de eigen keuken 

te laten kijken. Zullen we afspreken dat in het komend jaar bij elk van de ca. 

400 weg- en waterbeheerders tenminste één medewerker meedoet?”

Chris de Vries
Provincie Noord-Holland

Functie: Directeur Beheer en Uitvoering / voorzitter WOW Noord-Holland

Quote: “In de regio Noord-Holland zijn in 2016 verschillende bijeenkomsten 

georganiseerd met als doel kennisdelen, inspireren en te komen tot 

samenwerking tussen weg- en waterbeheerders. De bijeenkomsten zijn 

bijzonder goed bezocht en gewaardeerd!”

66 Jaarverslag platform WOW 2016
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Ariea Vermeulen
Rijkswaterstaat Midden-Nederland

Functie: Programmamanager WOW

Quote: “Platform WOW is een prachtig informeel en inspirerend netwerk van 

positieve mensen die de meerwaarde zien van samenwerken.”

Peter de Visser 
Gemeente Zoetermeer

Functie: Hoofd Stadsbeheer / voorzitter WOW Zuid-Holland

Quote: “Verbinding, samenwerking en kennisdeling komen in de regio 

Zuid-Holland steeds beter tot stand, bijvoorbeeld op het gebied van de 

Omgevingswet en constructieve veiligheid.”

Eric Diepstraten
Rijkswaterstaat Zuid Nederland

Functie: Directeur Netwerkmanagement / voorzitter regio Zuid-Nederland

Quote: “Nu ik in mijn tweede WOW-regio actief ben merk ik dat het 

kennisdelen binnen WOW echt landelijk los is gekomen; dat we in 2016 

gezamenlijk hebben besloten dit verder uit te bouwen is wat mij betreft een 

krachtige bevestiging hiervan.”

Eric van Duijn
Gemeente Amersfoort

Functie: Teammanager van de afdeling leefomgevingen Kanalen / voorzitter 

WOW Utrecht

Quote: “Ik heb in 2016 het stokje overgenomen van Dan Bekker voor de regio 

Utrecht. We zijn druk bezig geweest met het ontwikkelen van een regionale 

strooikaart, die in 2017 beschikbaar komt.”

67platformwow.nl

Dit jaar heeft het bestuur afscheid genomen van Dan Bekker en Diederik Timmer. We bedanken hen 

hartelijk voor hun inzet voor platform WOW. En een speciaal welkom voor Eric van Duijn en Eric 

Diepstraten, die het bestuur van platform WOW in 2016 zijn komen versterken!



6968 Jaarverslag platform WOW 2016 platformwow.nl

BESTUUR WATER ONTMOET 
WATER

68 Jaarverslag platform WOW 2016

Theo van de Gazelle

Rijkswaterstaat

Functie: Plv. DG Rijkswaterstaat en HID Midden Nederland (voorzitter)

WOW hoogtepunt 2016: De gezamenlijke verbeteraanpak van waterschappen en 

Rijkswaterstaat voor de Zorgplicht Waterkeringen.

Lindy Molenkamp

Provincie Overijssel

Functie: Hoofd Eenheid Wegen en Kanalen

WOW hoogtepunt 2016: Ik vind het fantastisch dat er in 2016 bijna 400 mensen hebben 

deelgenomen aan de WOW-meeloopdagen. Dat zijn evenzovele mensen die willen leren 

van anderen en niet bang zijn om zo’n ander in de eigen keuken te laten kijken. Zullen 

we afspreken dat in het komend jaar bij elk van de ca. 400 weg- en waterbeheerders 

tenminste één medewerker meedoet?

Chris de Vries

Provincie Noord-Holland

Functie: Directeur Beheer en Uitvoering

WOW hoogtepunt 2016: In de regio Noord-Holland zijn in 2016 verschillende 

bijeenkomsten georganiseerd met als doel kennisdelen, inspireren en te komen tot 

samenwerking tussen weg- en waterbeheerders. De bijeenkomsten zijn bijzonder goed 

bezocht en gewaardeerd! 

Kim Hofhuis

Rijkswaterstaat 

Functie: Programmamanager Water

WOW hoogtepunt 2016: In 2016 hebben we Water ontmoet Water nog beter op de 

kaart kunnen zetten. Ik hoor steeds meer om me heen dat mensen door ons worden 

geïnspireerd, gemotiveerd en dat er ècht concrete samenwerkingen ontstaan. Dat maakt 

mij enthousiast en trots.

69platformwow.nl

Albert Stuulen

Provincie Fryslân

Functie: Provinciale Waterstaat Fryslân

WOW hoogtepunt 2016: Hoogtepunt voor mij -en het klinkt misschien wat obligaat- 

is elke keer weer de ontmoeting met de collega’s in het WOW-Water bestuur en hun 

enthousiasme en gedrevenheid om inderdaad het geheel meer dan de som der delen te 

laten zijn. WOW werkt!

Kees Vonk

Waterschap Rivierenland

Functie: Secretaris-directeur

WOW hoogtepunt 2016: Het hoogtepunt in 2016 was voor mij de meeloopdag op 

maandag 7 november tijdens de week van de WOW factor door Edwin Lokkerbol, directeur 

van de Vereniging van Waterbouwers. Ik heb zijn bezoek aan waterschap Rivierenland als 

zeer waardevol en bijzonder inspirerend ervaren.

Joost de Ruig

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Functie: Directeur Water

WOW hoogtepunt 2016: Zorgplicht! De gezamenlijke afspraken tussen 7 RWS-diensten en 

19 Waterschappen resulterend in één aanpak en format van de veiligheidsrapportages en 

basiseisen, vind ik een waarachtig kunststukje. De basis en aanpak hiervoor is gelegd in 

WOW.

Albert Vermuë

Unie van Waterschappen

Functie: Directeur

WOW hoogtepunt 2016: ‘Opnieuw bleek dat een eenvoudig middel als een meeloopdag 

mensen veel van elkaars werk leert. Het smeedt nieuwe contacten en helpt daarmee de 

samenwerking tussen organisaties. Het blijft voor mij een zeer beproefd en succesvol 

onderdeel uit het WOW programma.

Pieter Janssen

Rijkswaterstaat

Functie: Directeur Scheepvaartverkeer- en Watermanagement

WOW hoogtepunt 2016: “In 2016 hebben we doorgepakt op innovatie, o.a. met een 

fantastische workshop over innovaties in het scheepvaartverkeer in Fort 1880 Hoek van 

Holland.”
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Eja Praasterink

Gemeente Veghel

Functie: Manager Ruimte en gebied

Arjan Driesprong

Provincie Zuid-Holland

Functie: Directeur Beheer en infrastructuur

WOW hoogtepunt 2016: “Voor mij jaarlijks terugkerend WOW-topper zijn de 

meeloopdagen. Als provincie hebben we weer diverse collega’s uit andere organisaties 

mogen ontvangen. Echt een kans om nieuwe contacten op te doen, en vooral om van 

elkaar te leren!”

Ellen Visser

Rijkswaterstaat Zee en Delta

Functie: Directeur Netwerkmanagement

WOW hoogtepunt 2016: De samenwerking tussen RWS en Waterschappen op het gebied 

van de zorgplicht. Deze is onder de vleugels van WOW begonnen, maar staat inmiddels 

op eigen benen. Daarnaast de aandacht die gegeven is aan de lessen die uit het incident 

op de Den Uyl-brug geleerd kunnen worden. En last but not least: de uitreiking van de 

Young Professional Challenge; mijn verwachtingen van de winnaar zijn hoog gespannen!

Arjen Frentz

Vewin

Functie: Plv. directeur

WOW hoogtepunt 2016: Op 22 juni gaven Dunea en Vewin voor de collega-bestuursleden 

van WOW een toelichting op de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) waarin het Rijk 

uitgangspunten voor het ondergrondse ruimtegebruik in Nederland vastlegt. Dit is een 

belangrijk plan voor de drinkwatervoorziening en het was mooi en nuttig om in WOW-

verband de watercollega’s hierover te kunnen bijpraten.
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Ad de Waal-Malefijt

Dunea

Functie: Plv. Directeur

WOW hoogtepunt 2016: WOW helpt om kennis te delen, ook op het gebied van 

risicomanagement. Een pragmatische aanpak in een goed proces kan sneller leiden 

tot vermindering van kosten dan steeds mooiere , gedetailleerdere modellen voor 

besluitvorming ten aanzien van risico’s.

Arthur Meuleman

Waterschap Brabantse delta

Functie: Directeur Watermanagement

WOW hoogtepunt 2016: WOW is een prachtig platform om binnen de waterwereld 

mensen te ontmoeten en kennis te delen. Een mooi voorbeeld zijn de meeloopdagen. 

Voor bezoekers een kans om in een keuken van een andere waterbeheerder te kijken en 

ervaringen op te doen. Voor de gastvrouw of gastheer een mooie kans om een frisse blik 

van buiten te ontvangen.

Monique Domsdorf

Havenbedrijf Rotterdam

Functie: Hoofd Asset Management

WOW hoogtepunt 2016: ‘Mijn WOW hoogtepunt van 2016 is dat tijdens de meeloopdagen 

5 medewerkers  van de hoogheemraden Rijnland en Delfland een kijkje hebben genomen 

in ons havenbedrijf en 2 van onze eigen medewerkers hun horizon hebben verbreed door 

bij Rijkswaterstaat mee te lopen.

Carlo Post

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Functie: Algemeen Directeur

“Het netwerk WOW is voor mij ook ‘net werken’: goed om elkaars werelden te kennen en 

samen beweging te maken.”

Dit jaar heeft het bestuur afscheid genomen van Paul de Beijer. We bedanken hem hartelijk voor zijn 

inzet voor platform WOW. En een speciaal welkom voor Monique Domsdorf en Carlo Post, die het bestuur 

van platform WOW in 2016 zijn komen versterken!
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Ariea Vermeulen

WOW wens voor 2017: “Ik wens iedereen een fantastisch en inspirerend jubileumjaar. 

Met mooie ontmoetingen en duurzame samenwerkingen.”

Kim Hofhuis

WOW wens voor 2017: “Ik wens iedereen een sprankelend WOW-jaar toe! Waarin 

samenwerking, elkaar ontmoeten en inspireren voorop staan. Laten we het samen 

mogelijk maken.”

Rianne Croes

WOW wens voor 2017: “Ik wens WOW in 2017 een spetterende nieuwe website en een 

overvloed aan volgeboekte evenementen toe :-)”

Femke Wouters

WOW wens voor 2017: “Ik wens WOW een super jubileumjaar toe met veel actie, 

inspiratie en nog meer samenwerken!”

Carly Stam

WOW wens voor 2017: “Ik wens WOW een mooi jaar toe met verfrissende en nieuwe 

ideeën!”
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Roel Brandt

WOW wens voor 2017: “Ik wens WOW in 2017 veel wijsheid toe in de nieuwe 

mogelijkheden die Smart Mobility ons als beheerders biedt. Daarnaast wens ik WOW veel 

energie en passie toe in de samenwerking zoals we dat de afgelopen 10 jaar steevast 

hebben gedaan.”

Robbert Beentjes

WOW wens voor 2017: “Ik wens dat WOW in 2017 van de kleinste gemeente tot 

Rijkswaterstaat weet te inspireren en te enthousiasmeren!”

Bart Hansma

WOW wens voor 2017: “Ik wens WOW en alle weg- en waterbeheerders toe dat scholieren 

en studenten in 2017 massaal enthousiast worden voor een toekomst in wegen, verkeer 

en water :-)!”

Ronald Wielinga

WOW wens voor 2017: “Ik wens dat WOW in 2017 nog meer succesvolle samenwerking 

tussen beheerders gaat realiseren. Samenwerking waarbij we samen echt komen tot win-

win. En natuurlijk dat personele uitwisseling en meeloopdagen hierin een belangrijke 

stap zijn.”

Chris Klunder

WOW wens voor 2017: “Ik wens WOW een verbindend 2017 toe, over de organisatie- & 

generatiegrenzen heen! 10 jaar samenwerken vieren we samen!”

Afgelopen jaar namen we afscheid van Kevin van der Stelt. Wij bedanken hem van harte voor zijn inzet 

voor WOW. En een speciaal welkom voor Rianne Croes, die ons in 2016 kwam versterken.
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