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Samenvatting

Vragen aan de Helpdesk
In 2009 zijn er 3878 vragen gesteld aan de Helpdesk Water, 853 
vragen meer dan in 2008. En toename van ongeveer 28%.  
Kijkend naar de hoeveelheid vragen die gesteld zijn in 2006, 
2007, 2008 en 2009 mag geconstateerd worden dat de Helpdesk 
Water steeds beter gevonden wordt voor het stellen van vragen 
over waterbeheer en waterbeleid.

In 2009 heeft de Helpdesk Water bijna 81% van al haar vragen 
binnen 5 werkdagen beantwoord. Voor 19% van de vragen is dit 
niet gelukt.  

Veel vragen worden beantwoord door medewerkers van de  
Helpdesk Water (1e lijn). Voor meer complexe vragen wordt  
gebruik gemaakt van specialisten werkzaam bij RWS Waterdienst,  
juristen bij de Corporate Dienst, STOWA, Deltares en DG Water 
(deze medewerkers vormen de BackOffice van de Helpdesk  
Water). Voor 1161 vragen (30%) heeft de Helpdesk Water  
gebruik gemaakt van deze BackOffice.

De partners van de Helpdesk Water hebben samen 1614 vragen 
gesteld. In 2008 en 2007 waren dat er respectievelijk 1300 en 
874. De afgelopen 3 jaren waren ruim 40% van alle vragen die 
gesteld zijn aan de Helpdesk Water, afkomstig van onze  
partners. De overige vragen zijn vooral afkomstig van ingenieurs- 
en adviesbureaus.

Websitebezoek
Gemiddeld wordt de website van de Helpdesk Water 25.000 keer 
per maand bezocht. Per maand bekijken ruim 11.000  
verschillende mensen (unieke bezoekers) de website, hieruit 
blijkt dat de website gemiddeld 2 maal per maand benaderd 
wordt door dezelfde klant. In de maand november hadden we 
de meeste unieke bezoekers van het jaar 2009 met meer dan 
14.000 unieke bezoekers en 32.000 bezoeken.

De website is het meest geraadpleegd om informatie te zoeken 
over de Waterwet en de watertoets. Het raadplegen van  
nieuwsartikelen (onderdeel “Actueel”) op de website is vanaf 
2007 flink in populariteit gestegen. In 2007 is het onderdeel  
“Actueel” gemiddeld 676 keer per maand benaderd. In 2009 was 
het gemiddelde bezoekersaantal van het onderdeel “Actueel” 
gestegen naar 1685 bezoeken per maand. 

Klanttevredenheid
In het najaar van 2009 is er opnieuw een enquête uitgezet onder 
klanten van de Helpdesk Water die in het eerste half jaar van 
2009 een vraag hebben gesteld.

Het rapportcijfer voor 
de website is uitge-
komen op een 7.4. 
Voor de wijze waarop 
de helpdesk haar werk 
doet, krijgen wij een 
8.5

Bijna 70% van de 
ondervraagden ziet de 
Helpdesk Water als een 
overheidsorganisatie 
en ongeveer 30% ziet 
de Helpdesk Water als 
een onafhankelijke 
adviesgroep.
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Inleiding

Wat is de Helpdesk Water, wat doet de Helpdesk Water en voor wie is de Helpdesk 
Water?



4

De Helpdesk Water

De Helpdesk Water is het loket waar de professional terecht kan 
met zijn/haar vragen over waterbeheer en waterbeleid. De  
Helpdesk Water is voortgekomen uit een afspraak in het  
Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) uit 2003: stroomlijnen 
van kennis over water en een einde maken aan de verbrokkelde 
structuur van helpdesks en kennistransferpunten.

Op 1 januari 2006 is de Helpdesk Water van start gegaan. De 
opdrachtgevers en partners van de Helpdesk Water zijn de 
ondertekenaars van het NBW. Dit zijn:

- Rijk
- Provincies
- Vereniging Nederlandse Gemeenten
- Unie van Waterschappen

Het ministerie van Verkeer Waterstaat heeft de bovenstaande 
afspraak uitgevoerd en kan gezien worden als realisator van de 
Helpdesk Water. 

In 2009 is de Helpdesk Water opnieuw verankerd in het Nationaal 
Waterplan (NWP).

De Helpdesk Water is gehuisvest bij Rijkswaterstaat Waterdienst 
te Lelystad. De Waterdienst is één van de landelijke diensten van 
Rijkswaterstaat.

Met deze rapportage willen we u laten zien wat we sinds 2006 
hebben gerealiseerd met natuurlijk specifiek de resultaten van 
2009.

NWP, pag. 60: 
“Als praktische vraag-
baak functioneert de 
Helpdesk Water. Dit 
is een kennistrans-
ferpunt tussen beleid 
en uitvoering, tussen 
lokaal en nationaal, en 
tussen watersector en 
andere sectoren. De 
Helpdesk Water wordt 
organisatorisch onder-
deel van het nieuw 
op te richten Water-
management Centrum 
Nederland bij Rijkswa-
terstaat”.

Vlnr: Inge Mol, Piet 
Baars, Koos Doekes, 
Matthijs Winters, 
Marianne Greijdanus, 
Hein Barreveld, 
Ricardo van Dijk, 
Nynke Westra.
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Vragenregistratie

Een analyse van de vragen, gesteld in 2009
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Algemeen

De Helpdesk Water is een onderdeel van Rijkswaterstaat waar 
professionals terecht kunnen met hun vragen over waterbeleid, 
het waterbeheer en het watermanagement. De Helpdesk Water is 
opgezet door het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, 
onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het Nationaal  
Wateroverleg (NWO).

Zowel telefonisch als via e-mail komen vragen binnen bij de  
Helpdesk Water. Alle vragen worden geregistreerd in het vragen-
registratiesysteem TOPdesk. Bij iedere vraag wordt vastgelegd 
door wie de vraag is gesteld en over welk onderwerp de vraag 
gaat. Sinds 2009 wordt Topdesk corporate gebruikt als vragen-
registratiesysteem binnen Rijkswaterstaat.

Afhandeling van vragen

Vraagstellers ontvangen per e-mail een bevestiging dat de vraag 
is geregistreerd. Het streven van de Helpdesk Water is om  
binnen 5 werkdagen een antwoord te geven op gestelde vraag 
dan wel te laten weten op welke termijn een antwoord verwacht 
mag worden. Vragen die belangrijk zijn voor de kennisopbouw 
van de Helpdesk Water worden geanonimiseerd opgeslagen in de 
kennisboom. 

Een kennisboom is een digitaal opslagsysteem van actuele kennis 
en informatie. Dit wordt ook gebruikt door de medewerkers van 
de helpdesk bij het beantwoorden van vragen. Vanzelfsprekend 
is het belangrijk dat dit kennissysteem regelmatig geactualiseerd 
wordt.

Het proces van vraag 
naar antwoord. 

Het antwoord wordt 
opgeslagen en kan 
weer opnieuw worden 
gebruikt. Dit is één van 
de hoofdtaken van de 
Helpdesk Water.
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Vragen aan de Helpdesk Water

In 2009 zijn er 3878 vragen gesteld aan de Helpdesk Water, 853 
vragen meer dan in 2008. Een toename van ongeveer 28%.  
Kijkend naar de hoeveelheid vragen die gesteld zijn in 2006, 
2007, 2008 en 2009 mag geconstateerd worden dat de Helpdesk 
Water steeds beter gevonden wordt bij vragen over waterbeheer 
en waterbeleid.

In 2009 heeft de Helpdesk Water bijna 81% van al haar vragen 
binnen 5 werkdagen beantwoord. Voor 19% van de vragen is dit 
niet gelukt. Niet meetbaar is de hoeveelheid vragen die niet  
binnen 5 werkdagen zijn beantwoord maar waarbij de  
vraagsteller wel op de hoogte is gehouden van de vertraging in 
beantwoordingtermijn. 

De stijging van de 
hoeveelheid vragen in 
de afgelopen jaren.

De verwachting is dat het aantal vragen ook in 2010 verder zal 
stijgen naar ca. 4500 vragen. Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt 
door de grote veranderingen in wet- en regelgeving zoals de 
komst van de Waterwet.

Veel vragen worden beantwoord door medewerkers van de  
Helpdesk Water (1e lijn). Voor meer complexe vragen wordt  
gebruik gemaakt van specialisten werkzaam bij RWS  
Waterdienst, juristen bij de RWS Corporate Dienst, STOWA, 
Deltares en DG Water (deze medewerkers zijn de BackOffice van 
de Helpdesk Water). Voor 1161 vragen (30%) heeft de Helpdesk 
Water gebruik gemaakt van deze BackOffice.

Het percentage vragen dat is doorgestuurd en afgehandeld door 
de BackOffice, is in de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven. Er 
is een lichte stijging van 27% naar 30%. 
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Vragen komen op verschillende manieren bij de Helpdesk Water 
binnen. 

1. Vragen die worden gesteld per e-mail (zowel vanaf 
de website www.helpdeskwater.nl als direct via 
contact@helpdeskwater.nl)

2. Telefonisch
3. Via de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-

8002
4. Onder ‘Overig’ vallen vooral de personen die langskomen 

om een vraag te stellen

Hoe komen de vragen 
bij de Helpdesk Water 
binnen.

In 2007 werd 52% van de vragen gesteld via de e-mail en 45% 
van de vragen werd telefonisch gesteld. 

In 2008 zijn 64% van de vragen gesteld via de e-mail, 23% via 
de telefoon en 8% van de vragen zijn door de Landelijke  
informatielijn doorgestuurd. 

In 2009 werd 65% van de vragen gesteld via het mailformulier 
op de website of via een directe mail. Voor 25% van de vragen is 
telefonisch contact gezocht en de overige 10% van de vragen zijn 
doorgestuurd door de Landelijke informatielijn van RWS 0800-
8002.
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In onderstaand diagram zijn de aantallen vragen per categorie 
weergegeven die gesteld zijn aan de Helpdesk Water. Opvallend 
is dat de facilitaire vragen de grootste categorie is. In 2009 zijn 
er een flink aantal rapporten en plannen uitgekomen die via de 
Helpdesk Water te bestellen waren, zoals het Nationaal  
Waterplan, het Beheerplan voor de Rijkswateren en de  
Stroomgebiedbeheerplannen. 

Ook is het opvallend dat de categorie “Monitoring” de op één na 
grootste categorie is. Dit heeft te maken met het wegvallen van 
verschillende websites waarop waterdata op te vragen was, zoals 
waterstat.nl en waterbase.nl. Door het wegvallen van deze  
websites, zijn de binnengekomen datavragen explosief gestegen. 

De hoeveelheid vra-
gen weergegeven per 
onderwerp.

De trends in de 
hoeveelheid vragen per 
onderwerp.

In het volgende diagram is een beeld gecreëerd waarop de groei 
van de categorieën zijn weergeven in de afgelopen drie jaar. 
De categorie “Waterkeren” is relatief nieuw en niet te zien in 
de jaren 2008 en 2007. Toch is deze categorie meegenomen in 
onderstaand diagram omdat het beeld van de hoeveelheid vragen 
anders te veel afwijkt van de realiteit.
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De categorie “Emissiebeheer” is een stabiele categorie in de loop 
van de afgelopen drie jaar. Opvallend is dat de totale groei van de 
hoeveelheid vragen is te herleiden uit de groei van twee  
categorieën, namelijk “Facilitair” en “Monitoring”. 

Doelgroepen
De Helpdesk Water richt zich op de professionals die werken met 
water. Dit zijn niet alleen medewerkers van de overheid die zich 
bezighouden met waterbeheer, waterveiligheid en waterbeleid 
maar ook het bedrijfsleven. Bedrijven die afvalwater lozen stellen 
regelmatig een vraag aan de Helpdesk Water. 

De grootste groep die vragen stelt zijn de ingenieursbureaus. 
Deze worden vaak ingehuurd door de overheid voor ondersteu-
ning bij vergunningverlening of in projecten. De overheid schakelt 
immers marktpartijen in daar waar dat mogelijk is. Door het  
bedrijfsleven worden deze bureaus vaak ingehuurd voor onder-
steuning bij vergunningaanvragen. Zie onderstaand diagram.

De type klanten die 
bij de Helpdesk Water 
vragen stellen.

Vergelijking met voorgaande jaren

Het aantal vragen dat door gemeenten is gesteld aan de  
Helpdesk Water is relatief sterk gegroeid in 2008 maar deze groei 
heeft zich niet voortgezet in 2009. Het aantal vragen van deze 
doelgroep ligt nu op ca. 100 per jaar.

Particulieren weten de Helpdesk Water steeds beter te vinden. 
Dit heeft natuurlijk te maken met het gegeven dat de Helpdesk 
Water goed gevonden kan worden via zoekmachines maar ook 
doordat het onderwerp water veel vaker in het nieuws is geweest. 
Met name in verband met klimaatverandering. Door deze groep 
zijn ca. 550 vragen gesteld.
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De grootste groei in aantal vragen wordt veroorzaakt door de  
waterschappen en Rijkswaterstaat. De oorzaak hiervan is te 
vinden in grote veranderingen in wet- en regelgeving. Samen 
hebben zijn ca 1200 vragen gesteld.

Ook het aantal vragen afkomstig van ingenieursbureaus is  
gegroeid. Ook dit zal te maken hebben met de veranderingen in 
wet en regelgeving. Ruim 700 vragen waren in 2009 afkomstig 
van ingenieursbureaus. Zie onderstaand diagram.

De trends van het 
aantal vragen per type 
klant in de afgelopen 
jaren.

Herkomst vragen

De partners van de Helpdesk Water hebben samen 1614 vragen 
gesteld. In 2008 en 2007 waren dat er respectievelijk 1300 en 874. 
De afgelopen 3 jaren waren ruim 40% van alle vragen die gesteld zijn 
aan de Helpdesk Water afkomstig van onze partners. 

Vragen per type klant

Door alle doelgroepen van de Helpdesk Water worden regelmatig  
rapporten opgevraagd. De meeste vragen van ingenieursbureaus 
gaan over ICT-hulpmiddelen die door de RWS Waterdienst beheerd 
worden. De waterschappen stellen veel vragen over emissiebeheer, en 
Rijkswaterstaat over monitoring. Bij provincies en gemeenten gaan de 
meeste vragen over wet- en regelgeving Waarbij de gemeenten vaak 
vragen stellen over de watertoets.

Niet altijd komt een vraag binnen bij het juiste loket. Om de klant zo 
goed mogelijk te helpen zijn er twee mogelijkheden om de vraag naar 
tevredenheid van de klant af te handelen, namelijk:

- Zelf het antwoord op de vraag gaan halen bij een ander loket;  
- of doorverwijzen naar het juiste loket. 
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Het nadeel van zelf het antwoord halen is dat de Helpdesk  
Water dan tussen de vraag van de klant zit en het deskundige 
loket waar het antwoord gehaald kan worden. Het leveren van 
maatwerk wordt dan lastiger. Als helpdesk hebben we er voor  
gekozen de klant deskundig door te verwijzen naar het juiste 
loket. Met een aantal loketten is deze werkwijze ook wederzijds 
afgesproken. Dit zijn de loketten:

• Infomil (Loket voor vragen over de Wet Milieubeheer)
• Bodem + (Loket voor vragen over bodem niet zijnde 

waterbodems)
• Publieksingang RWS (0800-8002)
• Postbus 51 (voor vragen aan de overheid)
• Infocentrum binnenwateren (vragen over vaarwegen)
• Rijkswaterstaat Data-ICT Dienst (vragen over waterdata)

Deze loketten sturen de vraagsteller ook door naar de Helpdesk 
Water als wij het loket zijn waar antwoord gegeven kan worden 
op de vraag. Met deze loketten zijn afspraken gemaakt m.b.t. 
afbakening van het kennisveld en de taakafbakening waarover 
vragen worden beantwoord.
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Internet

Een analyse van de kwaliteit en bekendheid van de website
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De maandelijkse 
hoeveelheid unieke 
bezoekers op de 
website en de totale 
hoeveelheid bezoeken 
van het jaar 2009.

De Website

Het beantwoorden van vragen over waterbeheer en -beleid is een 
belangrijke taak van de Helpdesk Water. Het is niet onze ambitie 
dat er ieder jaar meer vragen worden gesteld aan de Helpdesk 
Water. Daarom proberen we om actief informatie te verspreiden 
via onze website www.helpdeskwater.nl en onze nieuwsbrieven 
zodat onze klanten zelf het antwoord kunnen vinden op hun  
vragen.

Deze website is in beheer bij de Helpdesk Water en geeft  
informatie over waterbeheer en waterbeleid voor professionals. 
De inhoud van de website wordt verzorgd door medewerkers 
van de Helpdesk Water samen met een aantal specialisten uit de 
BackOffice van de Helpdesk Water.

Statistieken
Gemiddeld wordt de website van de Helpdesk Water 25.000 keer 
per maand bezocht. Per maand bekijken ruim 11.000  
verschillende mensen (unieke bezoekers) de website, hieruit  
blijkt dat de website gemiddeld 2 maal per maand benaderd 
wordt door een klant. In de maand november hadden we de 
meeste unieke bezoekers van het jaar 2009.

Onderstaande lijngrafiek laat het aantal unieke bezoekers en het 
totale aantal bezoeken zien. 
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De maandelijkse 
hoeveelheid unieke 
bezoekers van de 
afgelopen jaren.

De maandelijkse 
hoeveelheid bezoeken 
van de afgelopen 
jaren.

Onderstaande diagrammen laten de trends zien van het website 
bezoek in de afgelopen jaren. 

De onderdelen “Waterwet” en “Watertoets” worden het meest 
benaderd. Het raadplegen van nieuwsartikelen (onderdeel  
“Actueel”) op de website is vanaf 2007 flink in populariteit  
gestegen. In 2007 is het onderdeel “Actueel” gemiddeld 676 keer 
per maand benaderd. In 2009 was het gemiddelde bezoekers-
aantal van het onderdeel “Actueel” gestegen naar 1685 bezoeken 
per maand. In 2009 heeft de Helpdesk Water er voor gekozen dit 
onderdeel van de website actiever te onderhouden. Conclusie; dit 
wordt gewaardeerd door onze bezoekers.
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Overgenomen websites

In 2009 zijn er een aantal websites overgezet naar de website 
van de Helpdesk Water, Dit zijn:

www.kaderrichtlijnwater.nl is in het jaar 2009 overgezet naar 
de website van de Helpdesk Water. De website van Kaderrichtlijn 
water was ontwikkeld met de focus op het uitvoeren van de  
Kaderrichtlijn water, met name het maken van beheerplannen en 
op het ontsluiten van de informatie die voortkomt uit  
verschillende (deel)overlegorganen.

Inmiddels zijn de waterbeheerplannen gereed voor de eerste 
periode en wordt de website minder actief bezocht. Veel  
overlegorganen zijn op dit moment niet meer of minder actief. 
Mede omdat er hierdoor ook veel minder nieuwe informatie werd 
geplaatst op de website is het beheer overgedragen worden aan 
een bredere website, namelijk de Helpdesk Water.  

www.droogtestudie.nl was een website, gebaseerd op de  
ontsluiting van inhoudelijke kennis op het gebied van water-
schaarste in Nederland. Droogtestudie Nederland was de naam 
van een verkennende studie naar eventuele watertekorten. De 
studie is uitgevoerd tussen 2001 en 2008. 

www.platformoverstromingen.nl was een initiatief van het 
toenmalige TMO (Taskforce Management Overstromingen).  
Taskforce Management Overstromingen heeft, in opdracht van 
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, in de afgelopen jaren een impuls gegevens 
aan de ontwikkeling van kennis en samenwerking tussen alle  
betrokken partijen als het gaat om overstromingsdreiging. 

Doordat TMO is overgegaan in SMO (Stuurgroep Management 
Overstromingen) en de ontwikkeling van kennis minder actief is, 
werd de kennis van de TMO website overgezet naar de Helpdesk 
Water. 

www.shallowlakes.net (in het Nederlands “Platform Ecologisch 
Herstel Meren en Plassen”) was een website waarbij onderzoek 
werd ontsloten op het gebied van ecologisch herstel van meren 
en plassen. 

Organisaties die belang (verantwoordelijkheid) hebben in het 
schoner maken van meren en plassen kunnen gegevens via de 
website invoeren over de kwaliteit van het water. Na het invoeren 
van de gegevens worden specifieke toepasbare methoden  
geadviseerd die ervoor zorgen dat de ecologische kwaliteit van 
plassen en meren wordt verbeterd. 

www.waterwet.nl is door de Helpdesk Water vastgelegd om zo 
alle relevante informatie over deze wet namens de Rijksoverheid 
te kunnen communiceren.



17

Klanttevredenheid

Wat vindt de klant van de kwaliteit en professionaliteit van de Helpdesk Water?
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De hoeveelheid 
reacties op de 
enquête.

Klanttevredenheid

Om er achter te komen hoe de Helpdesk Water functioneert en 
om het functioneren te blijven verbeteren is het belangrijk om te 
luisteren naar de klanten. Hoe beoordelen de klanten de kwaliteit 
van de Helpdesk Water? Is de Helpdesk Water deskundig  
genoeg? Is de informatievoorziening en ontsluiting wel op orde? 
Om dergelijke vragen te kunnen beantwoorden hebben we in 
2009 opnieuw een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

In het najaar van 2009 is een digitale enquête gehouden onder 
de klanten die in het eerste half jaar van 2009 een vraag hebben 
gesteld aan de Helpdesk Water. Aan deze klanten zijn een aantal 
vragen voorgelegd over het functioneren en het gebruiksgemak 
van de Helpdesk Water.

De respons was 22% (88 gebruikers op 397 geënquêteerden) en 
was als volgt verdeeld over de doelgroepen:

De vraagbaak

De helft van de gebruikers was al bekend met de Helpdesk water. 
Ook is men bij de Helpdesk water terecht gekomen via collega’s 
of een zoekmachine op internet. Bijna de helft van de gebruikers 
geeft aan dat de vraag heel goed begrepen werd door de  
medewerkers van de Helpdesk Water. Vier van de vijf  
gebruikers kreeg binnen vijf dagen antwoord. En één op de tien 
kreeg bericht dat het wat langer duurde. Bij zeven van de tien 
vraagstellers sloot het antwoord goed aan op de vraag. En bij één 
op de vijf was dit redelijk. 

Website

De website is een belangrijk middel voor de Helpdesk Water om 
vragen af te vangen. Er is een verband tussen de hoeveelheid 
vragen en de duidelijkheid en vindbaarheid van de informatie op 
de website. 
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Het aantal maal dat de 
website wordt 
geraadpleegd door de 
respondenten.

Hoe duidelijker de informatie is en hoe beter de informatie  
gevonden wordt, hoe meer potentiële vraagstellers al een  
antwoord op de website vinden voordat ze contact zoeken met de 
Helpdesk.

Onderstaand diagram laat een percentage zien van het  
gemiddelde websitebezoek per respondent. 

Meer dan de helft van de ondervraagden zegt dat de informatie 
op de website goed te vinden is. Maar 1 op de 5 bezoekers heeft 
moeite om de informatie te vinden.

Bijna de helft van de bezoekers vindt de informatie op de  
website soms compleet maar ook af en toe niet. 1 op de 3  
bezoekers geeft aan dat de informatie op de website compleet is.

Het rapportcijfer voor de website is uitgekomen op een 7.4

Identiteit van de Helpdesk Water

De Helpdesk Water probeert zo neutraal mogelijk over te komen 
bij het adviseren naar onze vraagstellers. Voor de Helpdesk Water 
is het dus van belang dat de vraagstellers weten dat we neutraal 
adviseren. Een interessante vraag in deze enquête was dus ook 
hoe de respondenten de Helpdesk Water zien. Zien de  
respondenten de Helpdesk Water als overheidsinstantie of  
bijvoorbeeld als onafhankelijk adviesgroep?

Bijna 70% van de ondervraagden ziet de Helpdesk Water als een 
overheidsorganisatie en ongeveer 30% ziet de Helpdesk Water 
als een onafhankelijke adviesgroep.

Voor de wijze waarop de helpdesk haar werk doet geven onze 
klanten ons een 8.5
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Communicatie

De Helpdesk Water is er voor u!
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De Helpdesk Water 
was in 2009 goed
vertegenwoordigd bij 
veschillende 
evenementen, zoals bij 
de Landelijke Toetsdag 
(foto).

Communicatie

De Helpdesk Water is met 10 medewerkers een relatief kleine 
helpdesk. Niet alle medewerkers werken fulltime bij de Helpdesk 
Water. 

Omgerekend komt dit overeen met ca 6 fulltime werkplekken

7 medewerkers hebben (mede) als taak om binnenkomende 
vragen te registreren, te behandelen en af te handelen. Gekeken 
naar de hoeveelheid vragen die in het afgelopen jaar binnen zijn 
gekomen (namelijk 3878 vragen) krijgt elke medewerker circa 
554 geregistreerde vragen per jaar te verwerken.

Om de kwaliteit van de Helpdesk Water hoog te houden, is het 
belangrijk om een duidelijke structuur te hebben in het proces 
van vraag naar antwoord. Om dit te realiseren is een goede  
samenwerking nodig tussen Helpdesk Water medewerkers  
onderling en tussen de helpdesk en de BackOffice. 

In 2009 heeft de Helpdesk Water zich laten zien op verschillende 
bijeenkomsten zoals de Landelijke Toetsdag Waterkeren, en  
verschillende verdiepingsdagen over de nieuwe Waterwet. Ook is 
de Helpdesk Water actief betrokken geweest bij het organiseren 
van bijeenkomsten over de nieuwe Waterwet, in samenwerking 
met Grontmij. Op initiatief en door de Helpdesk Water is er een 
verdiepingsdag Waterwet speciaal voor bedrijven georganiseerd.
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Nieuwsbrieven

Naast de informatie op de website verschijnen er jaarlijks ook 
een aantal digitale nieuwsbrieven. Deze zijn allen terug te vinden 
op www.helpdeskwater.nl

Op dit moment worden via de Helpdesk Water de volgende  
nieuwsbrieven digitaal verspreid:

• Helpdesk Water Nieuws 
De Helpdesk Water nieuwsbrief wordt om de twee weken verstu-
urd naar meer dan abonnees. Deze nieuwsbrief bestaat uit de 
meest interessante en belangrijke nieuwsitems van de voorgaande 
twee weken. 

In 2009 zijn de volgende Waternieuws Specials verschenen (Help-
desk Waternieuws gefocust op één actueel onderwerp); Special 
Waterkeren, Special Waterwet.

• Nieuwsbrief Watertoetsproces 
De nieuwsbrief Watertoetsproces verschijnt één keer per twee 
maanden en wordt verstuurd naar bijna 250 abonnees. Dit is een 
speciale nieuwsbrief voor geïnteresseerden op het gebied van het 
Watertoetsproces. 

• Nieuwsbrief WAB*info 
De Nieuwsbrief WAB* info is in 2009 twee keer verstuurd (febru-
ari en juli). Ook deze nieuwsbrief is bedoeld voor een specifieke 
doelgroep en wordt verstuurd naar 542 abonnees. 

• Nieuwsbrief iBever 
De nieuwsbrief iBever is in 2009 één keer uitgekomen. Ook deze 
nieuwsbrief is gefocust op één onderwerp. Deze nieuwsbrief wordt 
naar 735 abonnees verstuurd.
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Evaluatie

In 2008 zijn er doelen geformuleerd voor het jaar 2009. In hoeverre heeft de   
Helpdesk Water deze doelen gehaald?



26

Evaluatie

De Helpdesk Water is in het jaar 2009 bezig geweest om de  
verschillende processen te verbeteren en doelen te behalen. 
Zo hebben we in 2009 meer dan 80% van alle vragen binnen 5 
werkdagen beantwoord wat alleen mogelijk is door goede  
samenwerking binnen de Helpdeskers zelf maar ook tussen de 
Helpdesk Water en de BackOffice. Wat we nog niet hebben  
kunnen berekenen is het percentage vragen die niet binnen 5 
werkdagen zijn beantwoord maar waarbij de vraagsteller wel op 
de hoogte is gehouden van de vertraging in beantwoording- 
termijn. 

In 2009 was de Helpdesk Water betrokken bij het organiseren 
van een drietal Waterwet bijeenkomsten in de Jaarbeurs Utrecht. 
Het is niet meetbaar welke invloed deze manier van promotie 
heeft gehad op de positie en bekendheid van de Helpdesk Water. 

Het organiseren van een verdiepingsdag Waterwet voor bedrijven 
heeft veel positieve reacties opgeleverd.

Zichtbaarheid 
Op de website is duidelijker zichtbaar gemaakt wie de partners 
zijn van de Helpdesk Water. Er is een banner gemaakt waarop de 
logo’s van onze partners te zien is en deze logo’s zijn ook  
aanklikbaar. Alle medewerkers hebben zichzelf voorgesteld in de 
nieuwsbrief van de Helpdesk Water.

De Helpdesk Water wordt binnenkort onderdeel van het WMCN 
(Watermanagementcentrum Nederland).

Binnen het WMCN verzorgt de Helpdesk Water de informatie-
voorziening over waterbeheer en waterbeleid. De Helpdesk Water 
zal fungeren als kennistransfercentrum en in 2009 zouden er 
stappen gemaakt worden om daadwerkelijk te komen tot de  
invulling/ uitvoering van de mooie term “Kennistransfercentrum”. 

In 2009 zijn er door de Helpdesk Water een beperkt aantal  
initiatieven uitgevoerd voor het verspreiden van kennis. Dat  
betrof de organisatie van verdiepingsdagen en het organiseren 
van lunchlezingen voor collega’s van de RWS Waterdienst. Meer  
initiatieven zijn nog nodig om verder door te groeien tot  
volwaardig kennistransferpunt.

Kwaliteitszorg 
Op het gebied van kwaliteitszorg hebben we in het najaar van 
2009 een enquêteronde uitgevoerd onder de vraagstellers van de 
Helpdesk Water. Hieruit kwam naar voren dat we goed als  
helpdesk en als kennissysteem functioneren. Wel werd  
aangegeven dat we meer het land in moeten gaan zodat we ook 
zichtbaar zijn.

In 2009 is de website van Kaderrichtlijn water overgenomen door 
de Helpdesk Water. www.kaderrichtlijnwater.nl is nu een officieel 
een onderdeel van de website www.helpdeskwater.nl. 
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De Helpdesk Water 
was in 2009 veel te 
vinden op verschillende 
evenementen, zoals op 
de Kennisconferentie 
Water in Rotterdam 
(foto).

Overige ontwikkelingen

In het jaarverslag van 2008 valt te lezen dat de Helpdesk Water 
een handboek nodig heeft waarin alle afspraken en werk- 
processen staan beschreven. In 2009 is gestart met het  
ontwikkelen van zo’n handboek. 

Het handboek wordt nu bijgehouden waardoor de Helpdesk Water 
haar afspraken en processen goed in beeld heeft.

De Helpdesk Water is in 2009 binnen Rijkswaterstaat zelf flink 
in populariteit toegenomen. Dat valt te zien aan de hoeveelheid 
vragen, de betrokkenheid van de BackOffice en aan de actievere 
houding van Rijkswaterstaat collega’s als het gaat om het  
ontsluiten van informatie op de website. 
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Toekomst Helpdesk Water

In 2010 vindt er een evaluatie plaats van de Helpdesk Water.

Waarom een evaluatie?

Bij de start van de Helpdesk Water is afgesproken deze na 1 jaar 
te evalueren. Dit is niet gebeurd, de helpdesk ontwikkelde zich 
voorspoedig en er was geen directe aanleiding dit te veranderen.

Inmiddels zijn er wel aanleidingen deze evaluatie toch uit te  
voeren:

• In de opstartnotitie is een opdracht geformuleerd voor de 
toen nieuw te vormen Helpdesk Water; een einde maken 
aan de versnippering van waterinformatie. Past deze  
opdracht nog bij de huidige Helpdesk Water en hoe moet 
de Helpdesk Water invulling geven aan de opdracht uit 
het Nationaal Waterplan: uitgroeien tot een kennis-  
transfercentrum.

• Het groeiende aantal vragen: Past dit aantal bij het aantal 
beschikbare medewerkers van de Helpdesk Water?

• De Helpdesk Water wil met haar website overgaan naar 
de Rijkshuisstijl om invulling te geven aan de wens van 
de gebruikers: zijn we herkenbaar als overheidssite? Wat 
vinden onze partners van deze verandering?

• Mogelijke krimp van budget met het oog op bezuinigingen 
bij de overheid in de komende jaren.

• De Helpdesk Water zal onderdeel gaan uitmaken van het 
Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) Voor meer 
informatie zie bijlage 1 en 2.

Aan de hand hiervan worden bepaalde beslissingen genomen 
over de toekomstige rol en activiteiten van de Helpdesk Water. 
Één ding is al duidelijk, de Helpdesk Water zal onderdeel gaan 
uitmaken van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN). 

Inmiddels is de transformatie naar de rijkshuisstijl in gang gezet 
en zullen er in 2010 meer acties ingezet worden op de Helpdesk 
Water op de kaart te gaan zetten als kennistransferpunt voor de 
waterprofessional in Nederland.
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