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Samenvatting 
 
De omgeving van de Helpdesk Water verandert. In 2012 zijn enkele belangrijke besluiten 
genomen die de toekomst van de Helpdesk zullen beïnvloedden. Zo is het 
Ondernemingsplan 2015 van Rijkswaterstaat vastgesteld, en is duidelijk geworden dat de 
Waterwet zal opgaan in de Omgevingswet. Onze collega’s van Bodemplus en Infomil zijn 
van het Ministerie van EZ naar Rijkswaterstaat overgehangen, waarmee we gezamenlijk 
nog beter invulling kunnen geven aan Rijkswaterstaat als dé uitvoeringsorganisatie van 
I&M.   
 
Het hoogtepunt van 2012 was zonder twijfel de opening van het 
Watermanagementcentrum Nederland door ZKH prins Willem-Alexander en de Minister 
van I&M, Melanie Schutz van Haegen op 7 november. De Helpdesk Water is in dit 
Watermanagementcentrum gehuisvest en de opening heeft ons goed op de kaart gezet. 
Het aantal vragen laat een licht dalende tendens zien, maar het aantal nieuwsbrief 
abonnees en het internetbezoek zijn toegenomen. Daarmee lijkt het ons te lukken om 
meer aanbod gestuurd te werken op het gebied van kennis en informatie over het 
waterbeheer. 
 
Vooruitblikkend verwachten we grote stappen te maken als gevolg van het 
Ondernemingplan 2015, waarbij de Helpdesk Water in één afdeling geplaatst zal gaan 
worden met het loket van de Dienst Verkeer en Scheepvaart. Deze loketten zijn 
ondergebracht binnen de dienst Water, Verkeer en Leefomgeving die op 1 april 2013 van 
start gaat. Verder zullen de eerste stappen gezet worden voor instrumenten om te 
ondersteunen op de Omgevingswet en zullen we meedraaien in de invlechting van 
Infomil en Bodemplus in de Rijkswaterstaat-organisatie. Tot slot zullen we onze Helpdesk 
medewerkers Piet Baars en Hein Barreveld uitzwaaien die van hun pensioen gaan 
genieten.  
 
 

 
 
Opening Watermanagementcentrum Nederland, 7 november 2012.
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Vragen in 2012 
 
De Helpdesk Water is een onderdeel van Rijkswaterstaat waar professionals terecht 
Kunnen met hun vragen over waterbeleid en waterbeheer. De Helpdesk Water is opgezet 
door:  
• Rijk 
• Provincies 
• Gemeenten 
• Waterschappen 
 
De Helpdesk Water valt onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het Nationaal 
Wateroverleg (NWO). De werkgroep Cluster MRE van het NWO fungeert als 
klankbordgroep voor de Helpdesk Water. 
Vragen aan de Helpdesk Water worden gesteld via e-mail binnen of door telefonisch 
contact op te nemen. Alle vragen worden geregistreerd in het vragenregistratiesysteem 
TOPdesk. 
Bij iedere vraag wordt vastgelegd: 
• Door wie de vraag is gesteld en waar deze persoon werkzaam is 
• Het onderwerp van de vraag, waarover gaat de vraag (trefwoord) 
• Het antwoord dat op de vraag wordt gegeven 
 
De landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat (0800-8002) stuurt inhoudelijke vragen 
over het hoofdwatersysteem door naar de Helpdesk Water. In samenwerking met onze 
collega’s van Infomil (milieuvragen) en Bodemplus (bodemvragen) worden 
binnengekomen vragen beantwoord door de partij die daar qua kennis en werkveld de 
meest optimale partij voor is. Naast het beantwoorden van vragen is het beheer van de 
website www.helpdeskwater.nl een omvangrijke taak voor de Helpdesk. 
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Vraagafhandeling 
In 2012 zijn er 3444 vragen gesteld aan de Helpdesk Water. 3762 in 2011, 3444 in 
2012. 
 

Het aantal vragen per jaar
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Het aantal vragen dat gesteld is aan de Helpdesk Water is bijna 6% minder dan in 2011. 
De exacte oorzaak is niet aan te geven. De goed gevulde website van de Helpdesk Water 
helpt veel potentiële vraagstellers al aan de gevraagde informatie zodat zij hun vraag 
niet hoeven te stellen. Ook het digitale Handboek Water met informatie over wet en 
regelgeving vangt vragen af. Dit digitale handboek is flink in omvang gegroeid in 2012  
 
Veel vragen worden beantwoord door de medewerkers van de Helpdesk Water. Voor 
complexe vragen wordt er gebruik gemaakt van specialisten werkzaam bij: 

• RWS Waterdienst 
• RWS Corporate Dienst 
• RWS Data Informatie Dienst 
• Regionale diensten van RWS 
• DG Water 
• STOWA  
• Deltares 
• RIVM  
• Agentschap NL (Infomil en Bodem+) 
• Marktpartijen 

 
Deze specialisten vormen de zogenoemde BackOffice van de Helpdesk Water. 
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In 2012 heeft de Helpdesk Water 2664 vragen (ca. 77%) zelf afgehandeld en voor 780 
vragen (ca. 23%) is gebruik gemaakt van de specialistische BackOffice. 
 
 

BackOffice afhandeling 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Totaal aantal vragen 
Helpdesk Water 2198 3025 3878 4067 3762 3444
Aantal vragen behandeld 
door BackOffice 579 828 1157 958 787 780
Percentage van het totaal 
aantal vragen (ca.) 26% 27% 30% 24% 21% 23%
 
 
 
 
 
 
 
 
Het aantal vragen waarvoor de Helpdesk Water deskundige hulp nodig heeft voor een 
antwoord lijkt zich te stabiliseren en ligt op bijna 23%. In 2009 is de hulp van de 
BackOffice relatief vaak ingezet. Dit was het aanloopjaar naar de Waterwet. Inmiddels 
heeft ook de Helpdesk Water hier kennis van opgebouwd. 
 
De Helpdesk Water wordt door veel partijen benaderd met vragen. Onderstaand plaatje 
laat zien welke partijen gebruik maken van de Helpdesk Water als vraagbaak. 
De donker gekleurde balkjes geven het aantal vragen weer dat is gesteld door partners 
van de Helpdesk Water.  

 
Trend in aantal vragen per type klant
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Er zijn geen grote opvallende verschillen te zien in de soorten klanten die vragen stellen 
aan de Helpdesk Water. Vorig jaar was het aantal vragen dat van particulieren afkomstig 
was sterk gestegen, veroorzaakt door het hoogwater in 2011, maar dit is nu weer bijna 
terug naar het niveau van 2010. Voor bedrijven geldt hetzelfde. Vorig jaar waren er meer 
vragen naar waterkwaliteitsgegevens omdat deze enige tijd niet te vinden waren op de 
website van Rijkswaterstaat. Inmiddels zijn hier de problemen opgelost en komen de 
bedrijven minder met deze vragen naar de Helpdesk Water 
 
Er zijn 1338 vragen gesteld door de partners van de Helpdesk Water (Waterschappen, 
Ministerie I&M, RWS, Gemeenten en Provincies) Dit is 39 % van het totale aantal (3444) 
vragen. Hierbij moet nog worden opgemerkt dan bureaus vaak worden ingehuurd door 
overheidspartijen. Het werkelijke aantal vragen dat dus door of voor onze partners wordt 
gesteld ligt dus hoger. Dit percentage is gelijk gebleven. 
 

 
   Hoogwater in het westen van Nederland 
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Samenwerking met andere helpdesken en loketten. 
 
Een vraagsteller stelt de vraag niet altijd bij het juiste loket. Om de klant zo goed 
mogelijk te helpen zijn er twee mogelijkheden: 
• Zelf het antwoord op de vraag halen bij een ander loket 
• De vraagsteller doorverwijzen naar het juiste loket. 
 
Het nadeel van zelf het antwoord halen is dat de Helpdesk Water als (overbodige) extra 
stap tussen het bevoegde loket en de vraagsteller zit. Dit heeft als gevolg dat het langer 
duurt voordat het antwoord bij de vraagsteller aankomt en de vraagsteller weet niet dat 
de vraag thuishoort bij een ander loket. Als Helpdesk hebben we er voor gekozen de 
klant deskundig door te verwijzen naar het juiste loket. Met een aantal loketten is deze 
werkwijze wederzijds afgesproken.  
 
De loketten waarmee afspraken zijn gemaakt: 

• Infomil (loket voor vragen over de Wet Milieubeheer) 
• Bodem+ (loket voor vragen over bodem niet zijnde waterbodems) 
• Publieksingang RWS (0800-8002) 
• Informatie Rijksoverheid (voorheen Postbus 51) 
• Waterkamer onderdeel van het Watermanagementcentrum Nederland (vragen 

over vaarwegen) 
• Rijkswaterstaat Servicedesk Data (vragen over waterdata) 
• RIVM voor vragen over de risico’s van stoffen 

 

 
Foto Helpdesk Water 
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Binnenkomst van vragen 
 
Vragen komen op verschillende manieren bij de Helpdesk Water binnen. 

1. Vragen worden gesteld per e-mail (zowel via www.helpdeskwater.nl 
als direct via helpdeskwater@rws.nl) 

2. Telefonisch 
3. Via de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002. Inhoudelijke 

vragen over waterbeleid en waterbeheer worden doorgestuurd naar de Helpdesk 
Water. 

4. Overig: vragen die rechtstreeks worden gesteld aan een Helpdesk Water 
medewerker, tijdens een netwerkbijeenkomst of een bezoek aan de Helpdesk 
Water ( allen te vinden onder het kopje balie). 

5. Vragen doorgestuurd door Bodem+. Met Bodem+ zijn duidelijke afspraken 
gemaakt welke vragen zij beantwoorden en welke vragen door de Helpdesk Water 
worden afgehandeld 

6. Eigen constatering: Dit kan gezien worden als vragen die nog niet zijn gesteld. 
Door informatie te plaatsen op de website kan voorkomen worden dat deze 
vragen vaak worden gesteld. 

7. Burgerbrief (per post ontvangen vragen). 

 
Soort binnenkomst van vragen
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Onderwerpen 
Onderstaand diagram zijn de aantallen vragen per onderwerp weergegeven die gesteld 
zijn aan de Helpdesk Water in 2010, 2011 en 2012 
 

Trend in aantal vragen per categorie
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De meeste vragen die gesteld worden aan de Helpdesk Water zijn monitoringsvragen 
over waterdata.  
Het aantal vragen over wet- en regelgeving neemt gestaag af. Bevoegd gezag en 
bedrijfsleven zijn inmiddels goed geïnformeerd en beschikken nu over een fors 
naslagwerk: “Het digitale handboek water” waarin de wet en regelgeving in niet juridisch 
taalgebruik wordt uitgelegd. 
Opvallend is dat het aantal vragen over de website stijgend is. Er wordt door onze 
klanten steeds meer gebruik gemaakt van onze website om informatie te verspreiden of 
een belangrijke bijeenkomst aan te kondigen. 
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Een greep uit de vragen 
De meeste vragen die binnenkomen zijn erg inhoudelijk van aard. Wat ook te verwachten 
is bij de doelgroep die we bedienen: de waterprofessional. Maar soms komen er ook 
leuke onverwachte vragen binnen. Hieronder een aantal van dit soort vragen. 
 
Alpaca’s op een dijk, mag dat? 
In ons beheergebied mag er schapenbeweiding op de waterkering plaats vinden tussen 
15 mei en 15 juni, eerst gewas maaien en afvoeren en dan nabeweiden met schapen. Ik 
krijg de vraag of dit ook voor alpacas mag (soort zuid-amerikaanse lama). Ik denk dan 
aan gewicht van het dier, intrappen grasbekleding met poten, eetgedrag. 
 
Vuil water management in Afghanistan 
Wat ik graag uit wil zoeken is hoe wij (ik werk zelf bij Defensie) beter om kunnen gaan 
met ons watermanagement op militaire bases in het buitenland zoals in Afghanistan. 
We zijn aan het uitzoeken of wij ons afvalwater kunnen zuiveren en weer als spoelwater 
voor onze toiletten kunnen gebruiken. Technisch is dit mogelijk maar wat zijn de eisen 
aan spoelwater? En kunt u mij een lijst aanbieden waarin duidelijk alle eisen staan welke 
gesteld worden als ik dit afvalwater wil lozen op een rivier zoals de Helmand of een 
waterloop welke langs een willekeurig kampement loopt? 
 
UWV wil feiten zien 
In week 34 tot 37 hebben onze productieve medewerkers een WW uitkering gehad voor 
onwerkbaar weer. De waterstand Lobith was rond 8.00 m. Nu vraagt UWV een officieel 
document waaruit blijkt dat de waterstand destijds zo laag was. Kunt u mij hieraan 
helpen? 
 
Wrakzoeken 
Wij zijn op zoek naar een wrak dat vergaan is op 21 augustus 1673 (slag bij Kijkduin). Is 
het tijdstip Hoogwater Hoek van Holland (of eventueel een andere kustplaats) nog te 
bepalen voor die dag? Dan kan aan de hand van de stromingsatlas een globale positie 
worden bepaald. Er is een bestek met de afgelegde route voor die dag met daarop de 
heersende wind van 's morgens naar 's avonds(7:30 OZO, ruimt naar ZZW om 
14:00 uur); zijn er meer windgegevens voor die dag? 
 
Waterstandgegevens van 340 jaar geleden 
Tijdens mijn zoektocht over het internet stuitte ik vanmiddag op Engelse verslagen van 
de slag bij Kijkduin, alleen dateren zij deze op 11 augustus 1673. Wie het nu bij het 
rechte eind heeft moet nog uitgezocht worden, maar kunt u mij voor die datum ook de 
hoogwaters Hoek van Holland geven? 
 
Neem even het werk van de natuur over 
Gezien de verwachte waterstand van het Wolderwijd morgen (zondag 25 november) -70 
lijkt het me, gezien de veiligheid van het grote aantal surfers en kiters morgen aanwezig 
is, dat de waterstand wordt terug gebracht naar min -30 ipv -70. Er zouden anders wel 
eens ernstige ongelukken kunnen gebeuren. 
 
Waarom een winterpeil? 
Wij vragen ons af wie er nu nog blij is met het Winterpeil op de randmeren. Voor wie 
doen we dit nog? Heeft dit nog nut? 
 
De vraag is niet zo speciaal, de klant des te meer 
Beschikt u over een formule of model voor de 
berekening of schatting van de verdamping van 
opp.water met als variabelen % rel.vochtigheid, Temp-
water, windsnelheid, evt Temp-lucht. De klant is ene 
meneer Lely, de kleinzoon van DE Cornelis Lely. De 
architect van het inpolderen van de Zuiderzee.   Cornelis Lely op de afsluitdijk
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Website 
De belangrijkste taak van de Helpdesk Water is het verspreiden van kennis. Dit doen we 
door actief informatie te verspreiden via onze website www.helpdeskwater.nl en onze 
nieuwsbrieven. Door deze taak goed in te vullen kunnen we het stellen van vragen in 
veel gevallen voorkomen. Waterbeheer en waterbeleid is echter een dynamisch complex 
onderwerp zodat er altijd wel vragen blijven.  
 

 
De website www.helpdeskwater.nl 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 of een inhoudelijke medewerker uit 
de BackOffice van de Helpdesk Water. Een inhoudelijke medewerker kan redacteur 
worden op de website met ondersteuning van een medewerker van de Helpdesk Water.  
 
De webredactie van de Helpdesk Water beoordeelt altijd redactioneel de aangeboden 
informatie en bewaakt de actualiteit van de website. Daarnaast worden door de 
webredactie projecten opgepakt ter verbetering van de website.  

• In 2012 is de website uitgebreid met “waterbegrippen”. 
• De website is omvangrijk. Onderwerpen en documenten zijn niet altijd 

gemakkelijk te vinden. Er wordt gewerkt aan een betere vindbaarheid. Project 
trefwoorden is opgestart in 2012 en moet gereed zijn in 2013.  

• In 2012 is gestart met het project “Webrichtlijnen”. Alle overheidssites moeten 
voldoen aan landelijke webrichtlijnen. Een omvangrijke opdracht die zal doorlopen 
in 2013. 

• Cookiewetgeving. Volgens nieuwe Europese regelgeving mogen websites niet 
meer automatisch cookies plaatsen bij bezoekers. Deze kaderwetgeving is door 
Nederland geïmplementeerd in de eigen wetgeving. De vorm waarin dit is gebeurd 
ligt nog ter discussie. Wat mag nog wel en wat mag niet meer. De huidige 
regelgeving lijkt wat te strak: geen enkele cookie mag geplaatst worden.  
Cookies zijn ook nodig om statistieken van bezoekers te kunnen maken maar er 
zijn cookies die het surfgedrag vastleggen of reclame introduceren. We blijven dit 
volgen in 2013 en passen onze site hierop aan. 

• Er is een verkenning uitgevoerd om samen met Infomil gezamenlijk één contract 
af te sluiten voor de inkoop van de websitesoftware. 
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Statistieken 
De website van de Helpdesk Water werd in 2012 maandelijks tussen de 15.000 en 
20.000 keer bezocht. Gemiddeld worden er per bezoek op de website meer dan 3 
pagina’s bekeken. Onderstaand overzicht laat het bezoekersverloop per maand op de 
website zien. Vanaf april 2012 waren we in staat om de bezoekersaantallen te monitoren 
zoals deze in onderstaande overzicht te zien zijn.  
 
 

 
 
Het aantal uren dat een bezoeker doorbrengt op de website van de Helpdesk Water 
omgerekend naar uren per maand dat website wordt bekeken. 
 
April                 325 uur 
Mei                   337 uur 
Juni                  309 uur 
Juli                   257 uur (minimaal aantal uren) 
Augustus          317 uur 
September        393 uur 
Oktober            434 uur (maximaal aantal uren) 
November         379 uur 
December         326 uur 
 
De dip in juli is te verklaren door de vakantieperiode. In oktober is de website het meest 
bekeken. In oktober is door de Helpdesk Water een dag voor RWS-medewerkers in de 
BackOffice van de landelijke informatielijn georganiseerd. RWS-ers konden zich voor 
deze dag aanmelden via de website. 
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Welke onderwerpen worden het meest bekeken 
 
Vanaf april tot en met december 2012 zijn er in totaal 447.220 pagina’s weergegeven. 
Dit komt overeen met een gemiddelde van 49.691 paginabezoeken per maand.  
 
Het onderdeel Wetgeving en beleid is het meest bezochte onderdeel van de website met 
gemiddeld meer dan 15.000 bezoeken per maand. In dit onderdeel zitten populaire 
onderwerpen zoals de Waterwet, Kaderrichtlijn water en het Handboek Water. 
 
Het onderdeel Waterveiligheid werd gemiddeld meer dan 4.500 keer per maand bezocht. 
De onderdelen Applicaties & modellen en Water en ruimte hadden gemiddeld zo’ n 3.500 
bezoeken per maand.  
 
De onderdelen Kust & zee en Monitoring werden het minst geraadpleegd met gemiddeld 
zo’ n 1.500 bezoeken per maand.  
 
Naast de inhoudelijke onderdelen, beschikt de website ook over een nieuwsfunctie en een 
evenementenkalender. De nieuwsfunctie werd gemiddeld meer dan 2.500 keer per 
maand bezocht. 
 
In 2012 werd er iedere dag een nieuwsitem op de website geplaatst. 

• Het merendeel van de nieuwsitems is van andere betrouwbare websites 
overgenomen, zoals de website van Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen, 
STOWA e.d. Wekelijks wordt op vele websites gekeken of hier informatie staat die 
interessant is voor onze doelgroep. Soms wordt ook gericht gevraagd een bericht 
te plaatsen. 

• Als er een nieuwe applicatie, of leidraad beschikbaar is wordt hiervan een 
nieuwsbericht gemaakt (bron: Rijkswaterstaat waterdienst)  

• Grote veranderingen op de website worden bekend gemaakt via een 
nieuwsbericht. 

 
De agenda, ook wel de Waterkalender genoemd, werd per maand tussen de 400 en 500 
keer bekeken. De kalender wordt wekelijks geactualiseerd. 
 

 

    Waterveiligheid 
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Overzicht meest bekeken onderdelen (pagina’s) 
 
Er zijn in totaal 447.220 pagina’s weergegeven in de laatste 9 maanden van 2012. Dit 
komt overeen met een gemiddelde van 49.691 pagina’s per maand.   
 
Wetgeving en beleid      15.000+ per maand 

Waterwet         7.500 per maand 
Kaderrichtlijn Water      3.000 per maand 
Handboek Water       2.250 per maand  
Overig        3.250 per maand 

Waterveiligheid      4.500+ per maand 
Applicaties en modellen     3.500+ per maand 
Water en ruimte      3.400+ per maand 
Actueel       2.500+ per maand 
Emissiebeheer      2.300+ per maand 
Monitoring       1.500+ per maand 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meest gedownloade documenten 
 

1. Aanvraag watervergunning PDF  167 per maand 
2. Aanvraag watervergunning DOC  164 per maand 
3. De Kaderrichtlijn Water    136 per maand 
4. 101 vragen over de Waterwet   123 per maand 
5. Meldingenformulier voor het     

gebruik van rijkswaterstaatswerken  88 per maand 
6. KRW werkprogramma PDF   66 per maand 
7. Factsheet projectplan of watervergunning 62 per maand 
8. Werken met de waterwet PDF   61 per maand 
9. Meldingenformulier Blbi DOC   52 per maand 
10. Handreiking grondwater    43 per maand 
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Communicatie 
 
0800-8002 dag 
Op 18 oktober organiseerde de Helpdesk Water de zogenaamde 0800-8002 dag. Dit is de 
dag waarbij alle betrokkenen van de 0800-8002 dienst betrokken worden betrokken bij 
het verbeteren van de processen in de vraagbeantwoordingsketen. Met zo’n 60 
deelnemers vanuit alle RWS diensten was het tevens de generale repetitie voor de 
opening van het Watermangementcentrum op 7 november. Ook vertegenwoordigers van 
AgNL die aan de RWS organisatie zijn toegevoegd, waren hierbij aanwezig. 
 

Lunchlezingen Waterdienst 
Er zijn diverse lunchlezingen georganiseerd voor enkele tientallen collega’s van de 
Waterdienst. Tijdens deze lunchlezingen worden er presentaties verzorgd voor 
vakgenoten en andere geïnteresseerden van de dienst waarbij er diep op de materie 
wordt ingegaan. Meerdere van de lezingen hadden een internationale context. 
 

Rondleidingen 
Sinds de opening van het Watermanagementcentrum is de Helpdesk Water onderdeel 
geworden van de rondleiding door het centrum, waarbij we de werkzaamheden en het 
doel van de helpdesk kunnen toelichten. Veel van de bezoekende groepen zijn uit het 
buitenland afkomstig en tonen grote interesse in deze vorm van dienstverlening. 
 

Digitale nieuwsbrieven en factsheet 
Naast de informatie op de website verschijnen er jaarlijks ook een aantal digitale 
nieuwsbrieven.  

 
• HelpdeskWaterNieuws 

 
Het HelpdeskWaterNieuws bevat voornamelijk nieuwsartikelen die in de dagen / weken 
daarvoor al op de website zijn geplaatst. Het is dus een compilatie van de meeste 
interessante nieuwtjes van de voorgaande periode. 
Met ingang van 1 januari 2011 is de verschijningsfrequentie van het 
HelpdeskWaterNieuws terug gebracht naar 1x per maand. In 2012 zijn er 11 
nieuwsbrieven gemaakt. Begin 2012 waren er 1353 abonnees voor de nieuwsbrief. Eind 
2012 was het bestand toegenomen tot 1393 abonnees.  
 

• Nieuwsbrief Watertoetsproces 
 
De nieuwsbrief Watertoetsproces verschijnt één keer per twee maanden en wordt 
verstuurd naar 830 abonnees (december 2012). Het aantal abonnees van deze 
nieuwsbrief blijft heel stabiel 
De nieuwsbrief Watertoetsproces is in 2012 5 keer verschenen. 
 

• Factsheet “Wat vindt het publiek?” 
 
Iedere maand levert de Helpdesk Water een bijdrage aan de factsheet “Wat vindt het 
publiek?”. Deze factsheet wordt verspreidt onder de managers van Rijkswaterstaat en 
bevat de meest opvallende zaken uit de publiekscontacten van de afgelopen maand van 
verschillende partijen/desken die rechtstreeks contact hebben met de  gebruiker. Dit zijn 
o.a. de Waterkamer, de publieksingang voor vragen aan Rijkswaterstaat 0800-8002 en 
de Helpdesk Water. 
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Klanttevredenheid 
Om er achter te komen hoe de Helpdesk Water functioneert en om ons functioneren te 
blijven verbeteren is het belangrijk om te luisteren naar de klant. Om in beeld te krijgen 
wat de Helpdesk Water goed doet, maar vooral ook wat de Helpdesk Water kan 
verbeteren, is het nodig om klanten te ondervragen over verschillende elementen van de 
Helpdesk Water. Dit doen we door jaarlijks een enquête uit te zetten. 
 
In het najaar van 2012 is een digitale enquête gehouden onder de klanten die in het 
voorgaande 3 maanden een vraag hebben gesteld. Aan deze klanten is een aantal vragen 
voorgelegd over het functioneren en het gebruiksgemak van de Helpdesk Water. 
De vragen in de enquête waren toegespitst op twee hoofdelementen: de vraag-
behandeling en het gebruik van de website. 
De respons was 22% (99 van de 447 geënquêteerden hebben gereageerd) en was als 
volgt verdeeld over 
de doelgroepen: 

Respons per type klant
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Rapportcijfer Helpdesk Water 
 
Voor de tevredenheid van de vraagbehandeling hebben we de respondenten gevraagd 
een cijfer te geven tussen de 1 en de 5 (waarbij 1 is slecht en 5 is goed). De Helpdesk 
Water kreeg hiervoor gemiddeld een 8,2 (was vorig jaar 8,0). 
 
Ook voor de tevredenheid van de website hebben we de respondenten gevraagd een 
cijfer te geven tussen de 1 en de 5. De Helpdesk Water kreeg hiervoor gemiddeld in 7,5 
(was vorig jaar een 7,1). 
 
18% van de respondenten konden geen cijfer geven over de kwaliteit van de website. Dit 
komt omdat niet altijd de website om de Helpdesk Water wordt gebruikt/bezocht om ons 
te benaderen. 
 
Er waren geen suggesties ter verbetering van het functioneren van de Helpdesk Water. 

 

 
Kunstwerk in het Watermanagementcentrum Nederland. Dit kunstwerk laat beelden zien 
van watergerelateerde elementen in Nederland. Afhankelijk van het weer worden de 
bijpassende beelden (van de ca. 2000 opnames) geselecteerd en getoond op de 
schermen.  
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Evaluatie van 2012 en vooruitblik naar 2013 
 

Evaluatie 2012 
 
Zoals we vorig jaar verwacht hadden hebben we veel tijd besteed aan de 
doorontwikkeling van de website.  

• Het digitale “Handboek Water”, dat samen met Infomil wordt gemaakt, is 
behoorlijk uitgebreid. Alle onderdelen: wet en regelgeving, Activiteiten en thema’s 
is inmiddels is inmiddels gevuld.  

• De gehele website is gescreend om te kijken of de onderwerpen wel thuis horen 
op onze website of beter passen bij Rijkswaterstaat.nl. Dit heeft tot gevolg dat 
een aantal onderwerpen gaat verdwijnen of dat de pagina wordt omgebouwd tot 
een portal (doorverwijs) pagina. Het overzetten van informatie naar 
Rijkswaterstaat.nl is vrijwel afgerond. 

• In 2012 is een beheerplan gemaakt voor de website. Hierover zijn afspraken 
gemaakt met inhoudelijke afdelingen binnen de Waterdienst. Deze afspraken zijn 
terug te vinden in het kwaliteitshandboek van de Helpdesk Water. 

• Een aantal besloten delen van de Helpdesk Water zijn uitgefaseerd. Gebruikers 
van deze besloten delen krijgen ondersteuning bij het opzetten van 
projectpagina’s op SharePoint. (samenwerkingsportaal RWS). Streven is het 
aantal besloten delen tot een minimum te beperken (er moet een duidelijke reden 
zijn een besloten deel in te richten en dit moet door meerdere partijen worden 
gebruikt) 

 
De positieve uitslag van de klanttevredenheidsmeting naar de beantwoording van 
vragen, maakt het ons lastig om keuzes te maken ons nog verder te verbeteren. Het 
is dan ook niet zozeer de vraag om de processen of de kwaliteit nog veel verder te 
ontwikkelen, maar vooral om door te ontwikkelen op de kennis rondom nieuwe 
thema’s zoals de Omgevingswet, het Deltaprogramma en andere 
waterveiligheidsprogramma’s. 
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Vooruitblik naar 2013 
 

• de ontwikkeling en doorwerking van de nieuwe Omgevingswet. In deze wet zullen 
ca. 60 wetten worden opgenomen die een rol hebben bij de leefomgeving. Ook de 
waterregelgeving zal in de nieuwe omgevingswet worden opgenomen. 

• Onderdelen van Agentschap NL opgenomen in de RWS organisatie onder de naam 
RWS Leefomgeving. Met de loketten Bodem+ en Infomil bij RWS Leefomgeving 
wordt al samengewerkt en de verwachting is dat deze samenwerking nog 
intensiever gaat worden. 

• Rijkswaterstaat gaat zijn organisatiestructuur aanpassen. De strikte scheiding 
tussen nat RWS en droog RWS gaat verdwijnen. Er komen afdelingen waar zowel 
voor nat en droog wordt gewerkt. De werkprocessen worden leidend voor de 
nieuwe indeling. Het organogram van RWS gaat er dus heel anders uitzien. Dit 
betekent voor de Helpdesk Water dat de Back-office opnieuw moet worden 
opgetuigd. Met de “nieuwe” afdelingshoofden moeten afspraken opnieuw worden 
besproken en vastgelegd. 

• Vanaf april 2013 gaat Rijkswaterstaat werken in de nieuwe organisatiestructuur. 
Het is de bedoeling dat in de loop van 2013  alle datavragen (zowel nat en droog) 
worden opgepakt door het proces CIV (Centrale InformatieVoorziening). Dit 
betekent dat deze vragen dan niet meer moeten worden beantwoord door de 
Helpdesk Water. Verwacht wordt dat het totale aantal vragen dan met ca 30% zal 
verminderen 

• Iedere overheid website moet voldoen aan de webrichtlijnen. Door de Helpdesk 
Water webredactie wordt hier hard aan gewerkt. Een deel kunnen we zelf maar 
ook een deel moet worden uitgevoerd door IPROX (leverancier van de 
bedieningstool (CMS = content managementsysteem) van de website van de 
Helpdesk Water. Dit zal in 2013 ook nog tijd vragen 

• Ontwikkelingen rondom de cookiewetgeving blijven volgen en implementeren op 
onze website 

• Personele bezetting. In 2013 gaan twee vaste medewerkers  de Helpdesk Water 
verlaten doordat ze beiden de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. 
Onduidelijk is nog hoe en of deze plekken volledig of gedeeltelijk worden 
herbezet.  

• In 2012 is door RWS Waterdienst (J.H. Groen) een memo (d.d. 29 november 
2012) gemaakt: “Toekomstvisie Helpdesk Water”. Hiervoor zijn interviews 
gehouden met 25 mensen werkend bij RWS WD, Agentschap NL, Water 
Gouvernance Centre,  TNO, Dura Vermeer, DGRW, Min I&M, Deltares, Curnet, 
Tauw, RWS DID, Ordina en RWS CD.  
Belangrijkste conclusie aanbevelingen uit dit rapport zijn: 

o Vragenregistratiesysteem optimaal benutten. Systeem ook gebruiken voor 
kennisontsluiting.  

o Behoud de naam Helpdesk Water. Is inmiddels uitgegroeid tot een sterk 
merk 

o Actievere kennistransfer. Meer eigen nieuwsberichten, organiseren van 
kennisbijeenkomsten en maak gebruik van sociale media (bv Twitter, 
Facebook) 

o Inrichten van een Community of Practice. Helpdesk Water als centraal punt 
o Maak op LinkedIn een Helpdesk Water groep 

In 2013 gaan we kijken welke aanbevelingen we kunnen oppakken en welke niet 
of nog niet, mede afhankelijk van de beschikbare personele capaciteit. 

• Ontwikkelingen rondom de cookiewetgeving blijven volgen en implemeteren op 
onze website 
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• Het opzetten van een beheersstructuur voor het “digitale handboek water”. 
Pagina’s regelmatig laten controleren op actualiteit. De informatie in het handboek 
water komt van de Unie van Waterschappen, Provincies (IPO), Ministerie van I&M, 
Infomil* en Bodem+* (*nu RWS Leefomgeving) en Rijkswaterstaat. 

 
Samenvattend zijn veel ontwikkelingen te verwachten op het gebied van wetgeving en 
organisatieverandering. We zullen ook in 2013 ons in blijven spannen als Helpdesk Water 
voor onze kerntaak, namelijk het opereren als kennistransferpunt over water tussen 
uitvoering en praktijk, op regionaal en nationaal niveau. 
 
 


