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Op 1 januari 2006 is de Helpdesk Water feestelijk van 

start gegaan. Een initiatief van de LBOW partners: 

zorg voor één loket waar burgers en professionals  

worden geholpen. Het lag voor de hand dat het RIZA 

als gerenommeerd waterinstituut de taak kreeg om de 

Helpdesk Water vorm en inhoud te geven. De HID 

van het RIZA Andre van Bennekom en de directeur 

Water en Informatie Maarten Hofstra, verrichtten de 

officiële opening. 

Bij Rijkswaterstaat RIZA had men de vele helpdesken 

en loketten al samengesmeed tot één Helpdesk. 

Dat was niet alleen handig voor de klanten, het bleek 

ook veel efficiënter om de vragen via één loket te 

behandelen. 

De Helpdesk Water bestaat uit deskundige 

medewerkers die jaarlijks vele honderden vragen 

beantwoorden. Soms kunnen vragen snel en 

eenvoudig worden beantwoord maar vaak is het 

nodig om speurwerk te verrichten en de 

deskundigheid van anderen erbij te betrekken.

Belangrijk is dat de informatie van het antwoord 

betrouwbaar is en dat deze snel wordt geleverd. Er is 

daarom het afgelopen jaar hard gewerkt aan een 

vragenregistratiesysteem. Alle vragen en antwoorden 

worden in dit systeem opgeslagen waardoor 

vergelijkbare vragen steeds efficiënter worden 

beantwoord. Er is ook veel tijd geïnvesteerd in de 

inrichting van de website, de samenwerking met 

externe partijen en de communicatie waardoor steeds 

meer professionals de Helpdesk Water weten te 

vinden.
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Het succes van het afgelopen jaar is vooral te danken 

aan de enthousiaste inzet van de medewerkers van de 

Helpdesk Water die dagelijks borg staan voor een 

vlotte afhandeling van de vragen.

Dit jaarverslag bevat een overzicht van de resultaten 

uit 2006. Het geeft een goed beeld van wat er is 

bereikt in 2006 en daarmee ook een doorkijkje naar 

2007. Een jaar waarin de Helpdesk Water ongetwijfeld 

in een rap tempo verder zal groeien. 

Flip Huijser

Afdelingshoofd RWS Utrecht

Links:	Dhr.	André	van	Bennekom	HID	van	RWS-RIZA			Rechts:	Dhr.	Maarten	Hofstra,	RWS-RIZA,	Directeur	Waterbeheer	en	–Informatie



1			Helpdesk	Water	 Op 1 januari 2006 ging de Helpdesk Water van start. 

De medewerkers van de helpdesk beantwoorden 

vragen die te maken hebben met waterbeleid en 

waterbeheer. De helpdesk is voortgekomen uit 

afspraken uit het Nationaal Bestuursakkoord Water. 

Hierin is overeen gekomen om de verbrokkelde 

structuur van helpdesks en kennispunten te 

stroomlijnen. 

Vooral waterbeheerders, waterschappen, gemeenten 

en provincies kloppen steeds vaker met vragen aan. 

Zij kunnen dankzij de inrichting van de Helpdesk 

Water op een centraal punt met al hun vragen over 

water terecht. Het bundelen van bestaande loketten 

vergroot de efficiëntie en publieksgerichtheid van de 

overheid.

Alle deelnemers van het (LBOW), te weten het 

ministerie van V&W, het Interprovinciaal Overleg, 

de Unie van Waterschappen en de Vereniging van 

Gemeenten, hebben in 2003 hun handtekening onder 

het Nationaal Bestuursakkoord Water gezet. In het 

najaar van 2005 is besloten de Helpdesk Water in 

te richten en werden de voormalige helpdesks en 

steunpunten omgevormd tot Helpdesk Water. 

1.1 Organogram 

De Helpdesk Water valt onder het Landelijk 

Bestuurlijk Overleg Water (LBOW). De regiegroep 

LBOW is directe opdrachtgever voor de realisatie 

van de Helpdesk Water. Onder de regiegroep vallen 

werkgroepen die zich bezig houden met verschillende 

beleidsstudies. De Helpdesk Water is bestuurlijk 

verankerd onder het cluster communicatie van het 

LBOW. 

De Helpdesk Water wordt bemand door zeven 

medewerkers. Zij vormen de frontoffice waar de 

vragen binnen komen. Bij de helpdesk zijn werkzaam, 

Rolf van den Hoek (clusterleider), Piet Baars, Hein 

Barreveld, Inge Mol, Nynke Westra, Tinus de Ruiter 

en Marianne Greijdanus. Daarnaast is een groot 

aantal medewerkers in het backoffice werkzaam om 

vragen in de tweede lijn te beantwoorden.
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1.2    Werkwijze
 
Via het centrale nummer 0800 – NLWATER/

0800- 6592837 of via het emailadres

contact@helpdeskwater.nl komen vragen bij de 

medewerkers binnen. “We kijken eerst of we een vraag 

zelf kunnen beantwoorden,” vertelt Hein Barreveld, 

medewerker van de Helpdesk Water. “Iedereen heeft 

in het team zijn eigen specialisme zoals ecologie, wet-

en regelgeving, ICT of heffing en handhaving. Mijn 

specialisme is chemie. Veel vragen beantwoorden we 

zelf. Sommige vragen worden doorgespeeld naar een 

midoffice of een backoffice. Het antwoord verloopt 

echter altijd via een medewerker van de Helpdesk 

Water.” 

“De tijd waarbinnen een vraag kan worden 

afgehandeld, is afhankelijk van de drukte, 

complexiteit en omvang van de vraag,” zegt Hein. 

“De meeste vragen beantwoorden we binnen twee tot 

vijf dagen. Als we afhankelijk zijn van derden, houden 

we de klant altijd op de hoogte van de stand van 

zaken. In 2006 was het vlak voor de vakantieperiode 

erg druk en dan kan het voorkomen dat vragen 

zich even opstapelen. Hoewel er in 2006 pieken en 

dalen waren in de drukte, is het niet voorgekomen 

dat we niks te doen hadden of het werk echt niet 

aankonden.” 

1.3    Samenwerking 
(midoffices en backoffices)

Als medewerkers van de Helpdesk Water niet 

over de juiste expertise beschikken om de vraag 

te beantwoorden, spelen zij de vraag door naar 

een midoffice of backoffice. Met midoffices 

worden andere helpdesks bedoeld, meestal 

binnen Rijkswaterstaat. Daar is een bepaalde 

expertise aanwezig. “Zo spelen we vragen over de 

scheepvaart en de vaarweg door aan het Infocentrum 

Binnenwateren bij het RIZA,” vertelt Hein. 

De backoffice bestaat uit individuen die een 

bepaald specialisme hebben. “Dit zijn bijvoorbeeld 

medewerkers van Rijkswaterstaat met een bepaalde 

expertise op het gebied van afvalwater, emissies of 

wet- en regelgeving zoals de Europese Kaderrichtlijn 

Water,” vertelt Inge Mol, medewerker van de 

Helpdesk Water.

1.3			Aantal	vragen	dat	intern	en	extern	is	afgehandeld	in	2006

Intern Extern Totaal

1.633 420 2.053

1.2			Doorlooptijd	afgehandelde	vragen	door	de	Helpdesk	in	2006
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1.4    TOPdesk

Een belangrijk uitgangspunt bij de inrichting van 

de Helpdesk Water is het borgen en toegankelijk 

maken van kennis. Alle vragen die bij de Helpdesk 

Water binnen komen worden geregistreerd in 

TOPdesk. In deze database worden alle vragen en 

antwoorden bewaard. Medewerkers van de frontoffice 

en backoffice kunnen deze informatie op een later 

tijdstip weer raadplegen. “Bij het beantwoorden van 

een vraag doe je steeds nieuwe kennis op,” vertelt Piet 

Baars, medewerker van de Helpdesk Water. ”Sommige 

vragen worden in min of meer dezelfde vorm 

opnieuw gesteld door klanten. Je kunt dan TOPdesk 

raadplegen en zo gebruik maken van eerder opgedane 

kennis.” 

Als de vraag is geregistreerd in het systeem, krijgt 

de vraagsteller een bevestiging en een volgnummer 

van zijn vraag. Indien nodig wordt de vraag via het 

systeem doorgestuurd naar de midoffice of backoffice. 

De medewerker van het midoffice of backoffice kan in 

een systeem een gereedmelding aangeven. Hij stuurt 

het antwoord terug naar de frontoffice (de Helpdesk 

Water), die het antwoord registreert en terugkoppelt 

aan de klant. 

Het aantal vragen dat wordt gesteld aan de helpdesk 

en geregistreerd in TOPdesk neemt snel toe. In 2006 

is het aantal vragen met ongeveer 30% toegenomen. 

Daarnaast wordt het systeem al een aantal jaren 

gebruikt en is inmiddels gevuld met vele vragen en 

gegeven antwoorden. “Om ervoor te zorgen dat de 

kennis goed vindbaar blijft in TOPdesk is eind 2006 

het idee ontstaan voor een kennisboom,” vertelt 
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1.4			Printscreen	van	TOPdesk	

Piet verder. “Daarin categoriseren we onderwerpen 

waarover de Helpdesk Water vragen krijgt. Daar 

hangen we in de vorm van vraag en antwoord 

actuele informatie onder. Uiteraard zijn deze vragen 

geanonimiseerd. In 2007 werken we de kennisbomen 

uit.” 



1.5    Gebruikers

De Helpdesk Water richt zich op de professionele 

gebruiker. “Dit kan een ambtenaar zijn bij het 

Waterschap of een gemeente die vragen heeft over 

een bepaald onderwerp,” vertelt Rolf van den Hoek, 

clusterleider van de Helpdesk Water. “Hij heeft dan 

bijvoorbeeld praktische uitleg nodig van een stukje 

beleid over water.”

Het type klant van de Helpdesk Water is erg divers. 

Niet alleen waterschappen, maar ook schippers, 

studenten en pers kloppen met vragen over water aan. 

De meeste vragen waren in 2006 echter afkomstig van 

waterbeheerders. Zij zijn in 2006 verantwoordelijk 

voor bijna 35% van de vragen. 18 % van de vragen 

werd gesteld door het bedrijfsleven en 14% door 

bureaus. “Dit zijn vaak bureaus die in opdracht van 

de overheid werken,” vertelt Rolf. 

“Zij worden regelmatig geconfronteerd met regel-

geving rondom waterbeleid of waterbeheer,” gaat

Rolf verder. “Ook wil  men vaak weten waar men 

terecht kan voor een vergunning of hoe men gegevens

moet aanleveren.” Tot slot is ongeveer 21% van de

vragen afkomstig van studenten en particulieren. In

totaal heeft de Helpdesk Water in 2006 meer dan 2000

vragen beantwoord.

In 2006 werden de meeste vragen gesteld over 

emissiebeheer (24%) Daarnaast werden onder andere 

vragen gesteld over wet- en regelgeving en beleid 

(17%), monitoring (10%) en stofeigenschappen en 

normen (10%). 

 

�

1.5		Type	klanten	Helpdesk	Water	in	2006

 

Type	klant Aantal	vragen

Waterschap 406

Bedrijf 330

Bureau 287

Rijkswaterstaat 286

Particulier 221

Onderwijs 197

Gemeente 92

Rijk 68

Instituut 49

Provincie 42

Branchevereniging 23

Overig 52

Totaal 2001



2			Toekomstvisie Erik Pool van het Directoraat Generaal Water bij het 

ministerie van Verkeer en Waterstaat was in 2004 en 

2005 nauw betrokken bij de voorbereidingen van 

de Helpdesk Water. “De kennis over waterbeheer 

en waterbeleid was versnipperd aanwezig bij 

verschillende loketten binnen de overheid,” vertelt 

hij. “Omdat het beleid met betrekking tot water 

steeds complexer wordt, is het van belang om de 

kennis op dit gebied te bundelen. De informatie 

wordt nu vanuit één centraal punt aan de 

gebruiker verstrekt. De oprichting van de centrale 

Helpdesk Water maakt de informatievoorziening 

en de kennisopbouw efficiënter en daarmee ook 

gebruiksvriendelijker.”

Hoge ambities in 2006

Het centraal ontsluiten van informatie is nog 

redelijk uniek binnen de overheid. In 2006 werd 

de Helpdesk Water genoemd als één van de top 

tien projecten binnen de overheid. Dit vanwege het 

hoge ambitieniveau en de hoge mate van publieks-

gerichte dienstverlening. Ook Pool vindt dat de 

medewerkers van de Helpdesk Water in 2006 in korte 

tijd veel hebben bereikt. “De bereikbaarheid, zowel 

telefonisch als per e-mail, is goed geregeld. Ook 

hebben de medewerkers in 2006 de basis gelegd voor 

kennismanagement en actief samenwerking gezocht 

met andere instanties zoals de grotere Waterschappen. 

Ik heb de Helpdesk Water dan ook uitgedaagd zich 

in 2007 te kwalificeren voor een prijs op Europees 

niveau.”

�

Erik	Pool



3			ProductenUitbreiding dienstverlening in 2007

“In 2007 proberen we de informatiestromen die 

via de helpdesk verlopen verder uit te bouwen,” 

vertelt Pool. “Het is de bedoeling dat andere partijen 

hun dienstverlening via de Helpdesk Water laten 

verlopen. De helpdesk fungeert dan bijvoorbeeld als 

centraal aanspreekpunt voor vragen van bijvoorbeeld 

gemeenten, provincies en waterschappen. In 2006 

hebben al informatiebijeenkomsten en gesprekken 

met Waterschappen plaatsgevonden. Hiermee is de 

basis voor verdere groei van de samenwerking gelegd. 

Met de volhardende mentaliteit waarmee in 2006 

veel is bereikt, heb ik er alle vertrouwen in dat we de 

dienstverlening in 2007 verder kunnen uitbreiden,” 

besluit Pool. 

 

3.1    Internet

Naast een centraal telefoonnummer, is de Helpdesk 

Water bereikbaar via één internetsite. Bij de start van 

de helpdesk stonden nog elf verschillende sites naast 

elkaar. In 2006 zijn de voorbereidingen getroffen voor 

het samenvoegen van die verschillende sites tot www.

helpdeskwater.nl. In 2007 wordt deze site gelanceerd.

“In 2006 hebben we een plan opgesteld waarin 

technische eisen en specificaties, zoals de systeem-

keuze, zijn vastgelegd,” vertelt Nynke Westra, die zich 

binnen de Helpdesk Water bezig houdt met internet. 

“Van mei tot en met december 2006 hebben we 

onderzocht wat er nodig is en hoe de website past 

binnen de huidige organisatie. In november hebben 

we bij verschillende bedrijven offertes opgevraagd 

voor de realisatie. De aanbesteding vindt plaats in 

3.1	Aantal	bezoekers	van	de	websites	in	2006

 

Aantal
bezoekers

Aantal
pagina’s

Aantal
hits

www.helpdeskwater.nl 22.946 40.849 893.049

www.wateremissies.nl 127.652 280.973 1.090.105

www.ciw.nl 127.652 280.973 1.090.105

www.actief-bodem-
beheer-rivierbed.nl

11.394 20.375 100.020

www.adviesgroep-
emissies.nl

12.214 16.030 58.303

www.professioneel-
handhaven.nl

31.317 60.841 244.936

www.watertoets.nl 20.108 71.502 195.638

www.wabinfo.nl 13.322 16.592 63.016

www.spaportaal.nl 27.508 29.452 78.702

www.wvo-info.nl 9.313 23.834 142.170

www.kaderrichtlijn-
water.nl

107.400 747.738 2.189.379

�



4			Oprichtingnieuwsbrief is toegespitst op emissies, is besloten 

om deze in 2006 te laten bestaan. De nieuwsbrief 

verscheen in een oplage van 1.200 gedrukte versies. 

Daarnaast werd de nieuwsbrief vier keer, aan 800 

digitale adressen verstuurd. 

”In 2007 wordt de inhoud aangepast aan een 

bredere doelgroep,” vertelt Nynke. “De nieuwsbrief 

wordt omgevormd tot een digitaal Helpdesk Water 

Nieuws. Deze behandelt alle onderwerpen die spelen 

binnen de Helpdesk Water. Ook onderwerpen zoals 

waterkeren en veiligheid komen dan aan bod.” 

2007. De elf verschillende websites zijn in 2006 qua 

‘look en feel’ op elkaar afgestemd. In 2006 is al een 

klein aantal sites samengevoegd met de site van het 

steunpunt emissies.”

3.2    Cursussen

De Helpdesk Water is partner van de Stichting 

Wateropleiding. De cursus emissiebeheer van deze 

stichting wordt voor een deel door medewerkers van 

de Helpdesk Water gevuld. Ook denken zij mee over 

de vorm en de inhoud. 

Daarnaast levert de Helpdesk Water het programma 

en de docenten voor de Cursus Industrieel 

Afvalwater (CINDAF). Deze cursus is vooral 

bedoeld voor vergunningverleners en handhavers 

van de Waterschappen en van Rijkswaterstaat. De 

Stichting Wateropleiding zorgt voor het contact 

met de docenten, de organisatie van de cursussen 

en de aansturing van docenten. De cursus is in het 

najaar van 2006 gegeven. De cursus telde toen 22 

deelnemers, afkomstig van RWS en waterschappen.

3.3    Nieuwsbrief

In 2006 is vier keer een nieuwsbrief emissies 

uitgebracht. Deze is bedoeld voor waterbeheerders 

en bedrijven die te maken hebben met lozing 

in oppervlaktewater en vervuiling. Hoewel de 
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3.3			Nieuwsbrief



Groei van de Helpdesk Water 

De Helpdesk Water is één van de vier clusters van de 

afdeling informatievoorziening. Flip Huijser maakte 

in 2006, als hoofd van deze afdeling, de turbulente 

ontwikkeling van de Helpdesk Water mee. Hij kijkt 

tevreden terug op dit bewogen jaar. Met name over 

de inzet van de medewerkers is hij erg tevreden. 

“Het is niet niks om bestaande helpdesks samen te 

voegen tot een centrale front office,” vertelt hij. 

“Er zijn als het ware verschillende koninkrijkjes 

samengevoegd. Nu vanuit een centraal punt wordt 

gewerkt is het steeds belangrijker kennis goed te 

kunnen mobiliseren. En dat op zo’n manier dat de 

klant niet merkt dat meerdere mensen worden 

ingeschakeld om de vraag te beantwoorden.” 

Doordat de Helpdesk Water groter van omvang is dan 

de voorgaande kleinere helpdesks, is er geïnvesteerd 

om het werk efficiënter in te richten. Flip: “Een

belangrijke bijdrage in 2006 daaraan is de

ontwikkeling van een vragenregistratiesysteem met  

kennisbank geweest. Hierin worden alle vragen 

geregistreerd. Als een nieuwe vraag binnenkomt, 

checkt een medewerker eerst of deze al eerder is 

gesteld en daarmee het antwoord al voorhanden is.” 

Ook de bereikbaarheid is in 2006 goed georganiseerd. 

“De helpdesk is permanent bemand door 

professionals,” vertelt Flip. “De klanten van de 

helpdesk zijn professionele gebruikers en dat vraagt 

een bepaalde expertise van de medewekers die achter 

de telefoon zitten. De medewerkers van de Helpdesk 

Water hebben dan ook allemaal ervaring in de 

watersector en ze weten de weg naar de juiste 

informatie te vinden.”

Belangrijk voor 2007 is het zoeken van samenwerking 

met andere overheden. Zo kan de Helpdesk Water 

vragen afhandelen voor provincies en Waterschappen. 

Die hoeven dan niet ook nog eens hun eigen loket in 

te richten. In de toekomst gaan de partners gebruik 

maken van hetzelfde systeem als de Helpdesk Water. 

Flip zegt: “Als de database met kennis wordt 

opengesteld, kunnen niet alleen andere partijen 

hiervan leren, maar de helpdesk wordt daar ook 

krachtiger van.”

In 2006 is de Helpdesk Water flink op de kaart gezet. 

Door verspreiding van bijvoorbeeld posters en folders 

is de bekendheid sterk toegenomen. “In de komende 

jaren zijn er wellicht meer mensen nodig om het 

groeiend aantal vragen op te vangen,” vertelt Flip. 

“Dat is wat mij betreft echt een aandachtspunt voor 

de toekomst. We moeten voorkomen dat klanten 

straks een bandje krijgen, omdat de wachttijd te lang 

is. Gelukkig worden steeds vaker vragen beantwoord 

via de website.”
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Flip	Huijser



5			Kwaliteit In de eerste helft van 2006 lag de focus op het 

vergroten van naamsbekendheid van de helpdesk. In 

de tweede helft van 2006 was er meer ruimte om de 

interne processen onder de loep te nemen. “We zijn 

toen tot de conclusie gekomen dat invoering van een 

kwaliteitssysteem wenselijk is,” vertelt Hein Barreveld. 

“Uitgangspunt daarbij was dat het niet mocht leiden 

tot een onnodige administratieve rompslomp. Het 

doel van het kwaliteitssysteem was het verbeteren van 

het product. Daarvoor is het belangrijk om alles wat 

je doet te registreren, ervoor te zorgen dat je 

documentatie op orde is en werkwijzen en procedures 

vast te stellen. Ook zijn we in 2006 met Service Level 

Agreements (SLA) gaan werken. De bedoeling is dat 

er goede afspraken worden gemaakt die de kwaliteit 

en de levertijd ten goede komen. In 2007 geven we 

verder invulling aan het kwaliteitssysteem.”

5.1  Klanttevredenheidsonderzoek

In 2006 is een enquête gehouden onder de gebruikers 

van de helpdesk. De vragen en antwoorden worden 

verwerkt in TOPdesk. De gebruikers gaven de 

Helpdesk Water een gemiddeld rapportcijfer van vier 

op een schaal van één tot vijf. Uit het onderzoek bleek 

dat de gebruikers tevreden zijn over de dienst-

verlening van de Helpdesk Water. Zo gaf 53,91% van 

de ondervraagden aan dat zijn vraag binnen een week 

werd beantwoord.
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5.1			Hierboven	en	volgende	pagina:	Resultaten	uit	klant-

	 tevredensheidsonderzoek	2006
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6			Communicatie Vooral in de eerste zes maanden na de opstart van de 

Helpdesk Water is hard gewerkt aan het vergroten van 

bekendheid en bereikbaarheid. De focus lag daarbij 

op het communiceren van het 0800-nummer en het 

emailadres. “We hebben hiervoor diverse promotie-

middelen ontwikkeld zoals folders, flyers, posters, free 

cards, visitekaartjes en een presentatiewand,” vertelt 

Inge Mol, bij de Helpdesk Water verantwoordelijk 

voor de communicatie. “Het was de eerste keer dat 

binnen het RIZA op dergelijke schaal werd gewerkt 

aan het vergroten van naamsbekendheid.” Voor de 

campagne is de volgende slogan ingezet: ‘Uw 

professionele partner voor informatie over 

waterbeleid en -beheer’. 

“Daarnaast was het vooral bij de start belangrijk 

partners, zoals Waterschappen, gemeenten en 

provincies, bij de helpdesk te betrekken,” vertelt Inge 

verder. “We willen duidelijk maken dat wij deze

partners kunnen ondersteunen. Partners kunnen 

het in behandeling nemen van vragen aan ons 

uitbesteden.  Samen met de partner zorgen we 

vervolgens dat er een goed antwoord komt op de 

vraag. Daarnaast kunnen de partners gebruik maken 

van onze website.

Om de partners te informeren over deze mogelijk-

heden zijn in de eerste helft van 2006 drie 

voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Hiervoor 

hebben we Waterschappen, gemeenten en provincies 

uitgenodigd.”

14

Wat is de Helpdesk Water?
De Helpdesk Water is een centraal informatieloket voor vragen op het 
gebied van zoet en zout waterbeleid en waterbeheer in Nederland.
De samenwerkende overheden (rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) 

willen versnippering van de ontsluiting van specifieke waterkennis tegengaan. 

Die behoefte is in de afgelopen jaren sterker geworden naarmate het aantal 

specialistische informatieloketten toenam, maar ook en vooral doordat in het 

waterbeleid en -beheer steeds meer wordt samengewerkt. Meer samenwerking 

en het delen van verantwoordelijkheid vragen om verbreding van kennis op alle 

niveaus. In het Nationaal Bestuursakkoord Water is daarom afgesproken de 

verbrokkelde infrastructuur van helpdesks en kennistransferpunten te stroomlijnen 

en waar nodig aan te vullen. Dat er één centraal loket voor water-informatie moet 

komen, is eind 2005 door het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water besloten.

Voor wie is de Helpdesk Water?
De Helpdesk Water is er vooral voor personen die bij rijk, provincies, water-

schappen en gemeenten werken aan waterbeheer en -beleid. Ook adviesbureaus 

en particuliere organisaties kunnen met hun ‘professionele’ vragen bij de 

Helpdesk Water terecht. Vragen van burgers worden eveneens in behandeling 

genomen. Deze worden door de helpdesk beantwoord of overgedragen aan het 

juiste loket. De helpdesk werkt samen met Postbus 51, Infomil en de Landelijke 

Informatielijn van Rijkswaterstaat.

Specialisten zoeken indien nodig contact 
met de klant. Zij sturen een volledig en 
samenhangend antwoord retour aan de 
helpdesk.

Helpdesk stuurt 
e-mail met vraag 
en antwoord 
naar de klant.

Wat doet de Helpdesk Water met uw vraag? 
De helpdesk registreert de vraag die per telefoon of e-mail binnenkomt. 

Wanneer het mogelijk is, beantwoordt het Helpdeskteam de vraag zelf. 

Gecompliceerde en specialistische vragen gaan door naar één of meer 

contactpersonen binnen het netwerk van de partnerorganisaties. Uiteraard 

zoekt de specialist contact met de klant wanneer dat noodzakelijk is. 

Het antwoord wordt geregistreerd en doorgegeven aan de klant. 

Helpdesk plaatst het 
antwoord in het vragen-
registratiesysteem.

Vraag gaat naar een of meer van de 
regionale partnerorganisaties zoals 
rijk, provincie, waterschap, gemeente.

Mogelijkheid B
Vraag gaat naar 
specialisten bij een 
back office. 

Mogelijkheid A
Helpdesk beantwoordt 
de vraag zelf en belt 
de klant.

Helpdeskmedewerker maakt klantenkaart 
in vragenregistratiesysteem en stuurt 
mailtje retour met bevestiging dat vraag 
is ingenomen. Hij checkt tevens of de 
vraag goed is begrepen en volledig in het 
vragenregistratiesysteem is opgenomen.

Hoe lang duurt de beantwoording van een vraag?
Dat hangt af van de aard van de vraag. Eenvoudige vragen die door de 

helpdesk zelf worden beantwoord kunnen binnen enkele uren tot een week 

worden afgehandeld. Voor gecompliceerde vragen, waarvoor een apart research- 

of onderzoektraject nodig is, moet meer tijd worden uitgetrokken. In alle gevallen 

volgt de helpdesk de voortgang in de beantwoording en wordt de klant hierover 

geïnformeerd.

Wat doet de Helpdesk Water nog meer?
Naast het beantwoorden van vragen zorgt de helpdesk voor het up-to-date 

houden van een aantal websites over waterbeleid en -beheer. Centrale ingang 

voor deze sites is www.helpdeskwater.nl met een uitgebreide bibliotheek en een 

overzicht van de meest gestelde vragen. 

Daarnaast organiseert de Helpdesk Water regelmatig workshops over specifieke 

actuele thema’s. Via de (digitale) nieuwsbrief blijven klanten op de hoogte van 

nieuwe ontwikkelingen en wetenswaardigheden op hun vakgebied. De helpdesk 

biedt inhoudelijke begeleiding aan opleidingen en cursussen van de Stichting 

Wateropleidingen.

Klantenkaartwww.helpdeskwater.nl
contact@helpdeskwater.nl

0800 – NLWATER
0800 – 65 92 837

Bij	de	start	van	de	Helpdesk	Water	is	een	folder	ontwikkeld.	

Hierin	staat	de	werkwijze	van	de	Helpdesk	Water	beschreven	en	

wordt	uitgelegd	met	welk	type	vragen	men	terecht	kan.



Wat is de Helpdesk Water?
De Helpdesk Water is een centraal informatieloket voor vragen op het 
gebied van zoet en zout waterbeleid en waterbeheer in Nederland.
De samenwerkende overheden (rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) 

willen versnippering van de ontsluiting van specifieke waterkennis tegengaan. 

Die behoefte is in de afgelopen jaren sterker geworden naarmate het aantal 

specialistische informatieloketten toenam, maar ook en vooral doordat in het 

waterbeleid en -beheer steeds meer wordt samengewerkt. Meer samenwerking 

en het delen van verantwoordelijkheid vragen om verbreding van kennis op alle 

niveaus. In het Nationaal Bestuursakkoord Water is daarom afgesproken de 

verbrokkelde infrastructuur van helpdesks en kennistransferpunten te stroomlijnen 

en waar nodig aan te vullen. Dat er één centraal loket voor water-informatie moet 

komen, is eind 2005 door het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water besloten.

Voor wie is de Helpdesk Water?
De Helpdesk Water is er vooral voor personen die bij rijk, provincies, water-

schappen en gemeenten werken aan waterbeheer en -beleid. Ook adviesbureaus 

en particuliere organisaties kunnen met hun ‘professionele’ vragen bij de 

Helpdesk Water terecht. Vragen van burgers worden eveneens in behandeling 

genomen. Deze worden door de helpdesk beantwoord of overgedragen aan het 

juiste loket. De helpdesk werkt samen met Postbus 51, Infomil en de Landelijke 

Informatielijn van Rijkswaterstaat.

Specialisten zoeken indien nodig contact 
met de klant. Zij sturen een volledig en 
samenhangend antwoord retour aan de 
helpdesk.

Helpdesk stuurt 
e-mail met vraag 
en antwoord 
naar de klant.

Wat doet de Helpdesk Water met uw vraag? 
De helpdesk registreert de vraag die per telefoon of e-mail binnenkomt. 

Wanneer het mogelijk is, beantwoordt het Helpdeskteam de vraag zelf. 

Gecompliceerde en specialistische vragen gaan door naar één of meer 

contactpersonen binnen het netwerk van de partnerorganisaties. Uiteraard 

zoekt de specialist contact met de klant wanneer dat noodzakelijk is. 

Het antwoord wordt geregistreerd en doorgegeven aan de klant. 

Helpdesk plaatst het 
antwoord in het vragen-
registratiesysteem.

Vraag gaat naar een of meer van de 
regionale partnerorganisaties zoals 
rijk, provincie, waterschap, gemeente.

Mogelijkheid B
Vraag gaat naar 
specialisten bij een 
back office. 

Mogelijkheid A
Helpdesk beantwoordt 
de vraag zelf en belt 
de klant.

Helpdeskmedewerker maakt klantenkaart 
in vragenregistratiesysteem en stuurt 
mailtje retour met bevestiging dat vraag 
is ingenomen. Hij checkt tevens of de 
vraag goed is begrepen en volledig in het 
vragenregistratiesysteem is opgenomen.

Hoe lang duurt de beantwoording van een vraag?
Dat hangt af van de aard van de vraag. Eenvoudige vragen die door de 

helpdesk zelf worden beantwoord kunnen binnen enkele uren tot een week 

worden afgehandeld. Voor gecompliceerde vragen, waarvoor een apart research- 

of onderzoektraject nodig is, moet meer tijd worden uitgetrokken. In alle gevallen 

volgt de helpdesk de voortgang in de beantwoording en wordt de klant hierover 

geïnformeerd.

Wat doet de Helpdesk Water nog meer?
Naast het beantwoorden van vragen zorgt de helpdesk voor het up-to-date 

houden van een aantal websites over waterbeleid en -beheer. Centrale ingang 

voor deze sites is www.helpdeskwater.nl met een uitgebreide bibliotheek en een 

overzicht van de meest gestelde vragen. 

Daarnaast organiseert de Helpdesk Water regelmatig workshops over specifieke 

actuele thema’s. Via de (digitale) nieuwsbrief blijven klanten op de hoogte van 

nieuwe ontwikkelingen en wetenswaardigheden op hun vakgebied. De helpdesk 

biedt inhoudelijke begeleiding aan opleidingen en cursussen van de Stichting 

Wateropleidingen.

Klantenkaartwww.helpdeskwater.nl
contact@helpdeskwater.nl

0800 – NLWATER
0800 – 65 92 837
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