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Samenvatting

Het afgelopen jaar heeft de Helpdesk Water flinke organisatorische veran-
deringen in haar omgeving meegemaakt. Vanaf 1 april is de Helpdesk Wa-
ter ondergebracht bij de afdeling Kaderontwikkeling en -beheer van de di-
rectie Netwerkkwaliteit en Kaders. Binnen deze afdeling is ook het WVL-
loket onderbracht, het voormalige DVS-loket van de oude dienst DVS
(Dienst, Verkeer en Scheepvaart).

Een andere organisatieverandering is de verdere inbedding van de collega’s
van Infomil en Bodem+ bij Rijkswaterstaat. Dit heeft veel voordelen opge-
leverd zoals het delen van dezelfde ICT-werkomgeving.

Inhoudelijk was 2013 een jaar waarbij er minder aandacht was voor vragen
over wetgeving en beleid en meer voor vragen over monitoring en de web-
site.
Het beeld bestaat dat onze klanten vaker hun antwoord zoeken op de web-
site en dat ook over het algemeen goed kunnen vinden. Het totaal aantal
vragen is vrijwel gelijk gebleven in vergelijking met vorig jaar.

In het najaar is samen met Infomil een tevredenheidonderzoek uitgevoerd
naar het digitale Handboek Water, dat we samen vullen, en daaruit is ge-
bleken dat onze doelgroep dit echt als informatiebron voor hun dagelijkse
werk gebruikt.

De tevredenheid van onze klanten over de beantwoording van de vragen
was hoog en de website werd ook goed gewaardeerd. Op de werkvloer
hebben we veel mensen kennis kunnen laten maken met  het werk van de
Helpdesk Water. Veel bezoekersgroepen die het nieuwe Watermanage-
mentcentrum Nederland kwamen bekijken zijn ook even op bezoek ge-
weest bij de Helpdesk Water.

Het jaar 2014 zal opnieuw een jaar zijn waarin organisatieveranderingen
een grote rol gaan spelen. Het voornemen is om alle loketten/helpdesken
van de dienst RWS Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) samen te voe-
gen tot een gemeenschappelijke frontoffice, waarbij de Helpdesk Water als
specialistische backoffice voor watervragen zal gaan functioneren.
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1 Vragen in 2013

De Helpdesk Water is een onderdeel van Rijkswaterstaat waar professionals
terecht kunnen met hun vragen over waterbeleid en waterbeheer. De Help-
desk Water is opgezet door:
· Rijk,
· Provincies,
· Gemeenten en
· Waterschappen.

De Helpdesk Water valt onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het
Bestuurlijk Koepel Overleg (BKO). De overleggroep Monitoring, Rapportage
en Evaluatie (MRE) van het BKO is ons aanspreekpunt. De overleggroep
MRE is een afstem- en coördinatieplatform en een klankbord, bestaande uit
afvaardigingen van de (grond)waterbeherende (koepel)organisaties en het
ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Vragen aan de Helpdesk Water worden gesteld via e-mail of door telefo-
nisch contact op te nemen. De landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat
(0800-8002) stuurt inhoudelijke vragen over water naar ons door.

Alle vragen worden geregistreerd in het vragenregistratiesysteem TOPdesk.
Van 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 (er wordt een tref-

woord gekoppeld aan de vraag),
· het antwoord dat op de vraag is gegeven.

1.1 Vraagafhandeling

In 2013 zijn er 3482 vragen gesteld aan de Helpdesk Water. Dit is min of meer
gelijk aan het aantal vragen vorig jaar (3444).

Aantal aangemelde vragen per jaar
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Veel vragen (82%) werden beantwoord door de medewerkers van de Help-
desk Water.
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Dit is, sinds het bestaan van de Helpdesk Water, het hoogste aantal vragen
dat wij met eigen kennis hebben kunnen afhandelen.

Aantal vragen behandeld
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Voor complexe vragen wordt er gebruik gemaakt van specialisten werk-
zaam bij

· Rijkswaterstaat
§ Water, Verkeer en Leefomgeving
§ Corporate Dienst
§ Centrale Informatievoorziening
§ Verkeer en Watermanagement
§ Regionale diensten

· DG Ruimte en Water
· STOWA
· Deltares
· RIVM

Deze specialisten vormen de zogenoemde BackOffice van de Helpdesk Wa-
ter.
In 2013  hebben we voor 630 vragen (18%) gebruik gemaakt van kennis in
de BackOffice.

Bij de Helpdesk Water is in 2013 de gemiddelde doorlooptijd van een vraag
1 dag. In de BackOffice bedraagt de gemiddelde doorlooptijd 3 dagen.
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1.2 Door wie worden vragen gesteld aan de Helpdesk Water?

Het aantal vragen van waterschappen en gemeenten neemt gestaag af.
Een oorzaak hiervoor kan zijn dat er steeds meer lozingen in oppervlakte-
water worden geregeld via algemene regels in het Activiteitenbesluit zodat
hiervoor geen watervergunning meer hoeft te worden gemaakt. Van ouds-
her is de helpdesk Infomil de ingang voor vragen over het Activiteitenbe-
sluit.

Aantal vragen per type klant
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Opvallend is dat de RWS-organisatie weer meer vragen stelt aan de Help-
desk Water. Gekeken is naar de onderwerpen waarover RWS vragen stelt.

Belangrijkste onderwerpen van RWS
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De meeste vragen gingen over monitoring. Dit zijn vaak vragen over wa-
terkwantiteits- en waterkwaliteitsgegevens of vragen hoe deze moeten
worden geïnterpreteerd. Dit zijn gedeeltelijk ook vragen die nu thuis horen
bij RWS Centrale Informatievoorziening (CIV). Afspraken over deze ont-
vlechting zijn in gang gezet.

Nieuw is de categorie Delta-instrumentarium. Sinds 1 januari 2013 lopen
over het Delta-instrumentarium via de Helpdesk Water. Het Delta-
instrumentarium omvat:
· het Deltamodel,
· het Deltaportaal (gebruikersvriendelijke uitvoer voor het grote publiek),
· de rekenfaciliteit (voor 50 geselecteerde gebruikers),
· de GEO webservices (Servicedesk Data) en
· het rekennetwerk Waterdienst (WD).

1.3 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 of
• De vraagsteller doorverwijzen naar het juiste loket.

Het nadeel van zelf het antwoord halen is dat de Helpdesk Water als (over-
bodige) extra stap tussen het juiste loket en de vraagsteller zit. Hierdoor
duurt het langer voordat het antwoord bij de vraagsteller komt en de
vraagsteller niet weet dat de vraag aan het verkeerde loket is gesteld.
Met een aantal loketten is afgesproken om klanten naar elkaar door te ver-
wijzen of als de vraag per e-mail binnenkomt door te sturen, met een be-
richtje naar de vraagsteller dat zijn/haar vraag naar het juiste loket is
doorgestuurd. Dit zijn:
· Infomil (loket voor vragen over de Wet Milieubeheer, Activiteitenbesluit),
· 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).
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1.4 Hoe worden de vragen gesteld aan de Helpdesk Water?

Vragen komen binnen via e-mail, telefoon, via de Landelijke Informatielijn
Rijkswaterstaat, rechtstreeks aan een medewerker van de Helpdesk Water
(balie), via Bodem+ en soms nog per brief.

Soort binnenkomst van vragen
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Het percentage vragen dat per e-mail wordt gesteld blijft stijgen en steeds
minder vraagstellers zoeken rechtstreeks contact. De Helpdesk Water is
alleen tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar. Dit beeld past goed bij
het “nieuwe werken”, dit is tijd- en plaatsonafhankelijk.

Het aantal vragen dat wij krijgen doorgestuurd via de Landelijke Informa-
tielijn van RWS is duidelijk afgenomen (118 vragen minder).
Doordat RWS per 1 april 2013 een procesgestuurde organisatie is gewor-
den, zitten de Helpdesk Water en de Waterkamer bij verschillende proces-
sen. Hierdoor is de routering van de vragen veranderd. Zowel de Helpdesk
Water en de Waterkamer hebben nu een eigen ingang. Voorheen liepen alle
vragen via de Helpdesk Water.
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1.5 Onderwerpen

In onderstaand diagram zijn de aantallen vragen per onderwerp weergege-
ven.

Aantal vragen per onderwerp
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De meeste vragen vallen onder de categorie monitoring en zijn meestal een
verzoek om waterkwaliteitsgegevens of waterhoogten. Er is geen duidelijke
oorzaak te vinden voor deze stijging.

Rijkswaterstaat meetpoton Eijsden
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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 begrijpelijke taal wordt uitgelegd.

RWS WVL stuurt de meeste vragen, die vallen onder de categorie website,
naar de Helpdesk Water. De verzoeken gaan meestal over het plaatsen van
rapporten en applicaties en publiceren van pagina’s. Voor het digitaal ver-
sturen van nieuwsbrieven wordt ook een beroep gedaan op de webredactie.
Binnen RWS WVL zit een groeiend aantal redacteuren, die actief schrijven
op onze website. Bij specifieke wensen vragen zij de webmasters om hulp.

1.6 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.

- Weet u wanneer het laag water is in de Lek te Lekkerkerk.
Ik moet een bril opzoeken die we verloren zijn tijdens de
nieuwjaarsduik?

- Zijn de actuele waterstanden van Wijk bij Duurstede cor-
rect?
Ze zijn namelijk continue negatief.

- In het Fries museum besteden wij aandacht aan de haat-
liefde verhouding met het water, de Wadden en de Noord-
zee. Dit komt ook terug in de kunst. Daarom overwegen wij
om een Amerikaans kunstenaar een opdracht te geven.
voor een groot metalen/kunststof tapijt dat moet zweven in
onze centrale hal.
Wij willen het tapijt real time laten synchroniseren met de
golfslag op de Noordzee.
Zijn de radiografische golven en/of de daaruit getransfor-
meerde data die afkomstig zijn van de golfhoogte meters
real time beschikbaar?

Weliswaar geen vraag maar een leuk compliment voor de Helpdesk Water.

- Dank voor uw snelle reactie! Ik stel per heden mijn algeme-
ne mening over de dienstverlening door de overheid bij.
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2 Website

De belangrijkste taak van de Helpdesk Water is het verspreiden van kennis.
Dit doen we door actief informatie te bieden via www.helpdeskwater.nl en
onze nieuwsbrieven. Door deze taak goed in te vullen kunnen we het stel-
len van vragen in veel gevallen voorkomen. Waterbeheer en waterbeleid is
echter een dynamisch complex onderwerp zodat er altijd wel vragen blij-
ven.

De inhoud van de website wordt verzorgd door medewerkers van de Help-
desk Water of een inhoudelijke medewerker uit de BackOffice van de Help-
desk Water. Een inhoudelijke medewerker kan redacteur worden op de
website met ondersteuning van een van de webmasters.

De webredactie van de Helpdesk Water beoordeelt altijd redactioneel de
aangeboden informatie en bewaakt de actualiteit van de website. Daar-
naast worden door de webredactie projecten opgepakt ter verbetering van
de website.
· In 2013 is de trefwoordenlijst opgeleverd. Documenten en pagina’s wor-

den nu voorzien van een trefwoord zodat ze beter vindbaar zijn via
“zoek” op onze website en de veelgebruikte zoekmachines.

· In 2012 is gestart met het project “Webrichtlijnen”. Deze richtlijnen zijn
ontwikkeld om ervoor te zorgen dat (onder andere) de overheidswebsites
volledig benaderbaar en beschikbaar zijn voor iedere gebruiker. Deze
webrichtlijnen zijn gebaseerd op internationale open standaarden en gel-
den ook voor www.helpdeskwater.nl.
Er zijn in 2013 grote stappen gezet om te voldoen aan alle (meer dan
125) webrichtlijnen. De Helpdesk Water voldeed eind 2013 nagenoeg
volledig aan de webrichtlijnen versie 1. Tegenwoordig dient de website te
voldoen aan de webrichtlijnen versie 2. Deze versie is uitgebreider dan
de voorgaande versie. Onder andere heeft de Nederlandse overheid
richtlijnen toegevoegd om informatie algemeen toegankelijk en uitwissel-
baar te maken (ongeacht het systeem of apparaat van een gebruiker).
De verbeteringsslag op de website zal ook in 2014 nog veel tijd vragen
van het webteam van de Helpdesk Water.
Greep uit de belangrijkste webrichtlijnen:
§ Afbeeldingen moeten zijn voorzien van informatie waarin beschreven

wordt wat de afbeelding weergeeft.
§ Afkortingen moeten zijn uitgelegd (één keer per pagina).
§ Tabellen moeten leesbaar zijn voor een leescomputer

In 2013 was er veel commotie over het gebruik van cookies. Dit was een
vervolg uit aangepaste Europese wetgeving. De Nederlandse overheid
had bepaald dat voor het gebruik van cookies toestemming nodig was
van de gebruiker. Dit gold voor alle cookies, zo ook de cookies die ge-
bruikt worden voor webstatistieken. Later in het jaar 2013 zijn de regels
versoepeld waardoor webstatistieken (functionele cookies) wel toege-
staan werden. De website is hierop aangepast en gebruikt nu alleen coo-
kies voor webstatistieken.

· De Helpdesk Water ontsluit samen met de helpdesk Infomil het digitale
“Handboek Water”. Inhoudelijk is dit handboek verder gevuld in 2013.
Dit handboek ontsluit waterwetgeving op een begrijpelijke manier. De
inhoud van dit digitale “Handboek Water” is afkomstig van diverse partij-
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en: provincie, Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat.
Er zijn vaak technische problemen geweest met het digitale “Handboek
Water” dat ontsloten wordt op www.helpdeskwater.nl en www.infomil.nl.

2.1 Statistieken

De website van de Helpdesk Water werd in 2013 maandelijks tussen de
10.000 en 20.000 keer bezocht. Gemiddeld worden er per bezoek op de
website meer dan 3 pagina’s bekeken.

De dip in juli is te verklaren door de vakantieperiode. In maart is de websi-
te het meest bekeken.
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2.2 Meest bekeken onderwerpen

In 2013 zijn er in totaal 594701 pagina’s bekeken. Het aantal paginabezoe-
ken is in 2013 gelijk aan dat in 2012.

Het onderdeel Wetgeving en beleid: Waterwet is het meest bezochte on-
derdeel van de website bijna 20.000 pagina bekeken in 2013. Het onder-
werp Kaderrichtlijn Water is een goede tweede met ruim 13.000 geopende
pagina’s.

TOP 5 meest bekeken inhoudelijke pagina's website
nr Onderwerp aantal paginaweergaven

1 Waterwet 19730
2 Kaderrichtlijn water 13300
3 Actueel 8812
4 Wet en regelgeving 8221
5 Kaart bij Waterregeling 6992

De pagina van het Hoogwaterbeschermingsprogramma vertoont een opval-
lend patroon. Aan het eind van het jaar is er een toename van het aantal
bezoekers. Dit is te mogelijk te danken aan de TV serie “Nederland in 7
overstromingen” die gedurende deze periode is uitgezonden.

Watersnood 1953
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Naast de inhoudelijke onderdelen, beschikt de website ook over een
nieuwsfunctie. De nieuwsfunctie werd 8800 maal bezocht.

TOP 5 meest bekeken nieuwtjes

nr Onderwerp
aantal pagina
weergaven

1 Handreiking Juridische Helderheid Grondwaterbeheer 491
2 Nieuwe lijst driftarme spuitdoppen 361
3 Lijst zeer zorgwekkende stoffen beschikbaar 298
4 Einde IJkdijk 293
5 Eenduidige handhaving NEN5720 en NEN 5717 269

De agenda, ook wel de Waterkalender genoemd, werd 3582 keer bekeken.
De kalender wordt wekelijks geactualiseerd.

2.3 Meest gedownloade documenten

In 2013 zijn 38429 documenten van de Helpdeskwater website gedown-
load. In de tabel hieronder staat de top 5.

Top 5 gedownloade documenten

nr Documentnaam
aantal
downloads

1 Lijst driftarme spuitdoppen versie 1 jan 2013 635
2 Meldingformulier besluit lozen buiten inrichtingen versie 1,0 (DOC) 471
3 Meldingformulier besluit lozen buiten inrichtingen versie 1,0 (PDF) 431
4 Nationaal Bestuursakkoord Water 303
5 Nationaal Bestuursakkoord Water actueel definitief 2506200 263
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3 Communicatie

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

3.1 HelpdeskWaterNieuws

Het HelpdeskWaterNieuws bevat voornamelijk nieuwsartikelen die in de
dagen/weken daarvoor op de website zijn geplaatst, het is dus een compi-
latie van de meest interessante nieuwtjes van de voorgaande periode. De
nieuwsbrief verschijnt meestal 1 maal per maand, in 2013 zijn 11 nieuws-
brieven gemaakt.
Eind 2013 waren er 1430 abonnees, precies 100 meer dan in januari 2013.

3.2 Nieuwsbrief Water en Ruimte

De nieuwsbrief Watertoetsproces verschijnt één keer per twee maanden
Eind 2013 waren er 898 abonnees, dit zijn er 63 meer dan in januari 2013.
Deze nieuwsbrief is in 2013 nog 3 keer gemaakt met de oude naam
“Nieuwsbrief Watertoetsproces”, maar heeft nu een nieuwe naam: Nieuws-
brief Water en Ruimte.

3.3 Nieuwsbrief WTI

Verschijnt 2 maal per jaar en is ook 2 maal verstuurd naar 178 abonnees.

3.4 Factsheet “Wat vindt het publiek?“

Iedere maand levert de Helpdesk Water een bijdrage aan de factsheet “Wat
vindt het publiek?”. Deze factsheet wordt verspreid onder de managers van
Rijkswaterstaat en bevat de meest opvallende zaken uit de publiekscontac-
ten van de afgelopen maand van verschillende partijen/helpdesken die
rechtstreeks contact hebben met gebruikers.
Dit zijn o.a. de Waterkamer, de publieksingang voor vragen aan Rijkswa-
terstaat 0800-8002 en de Helpdesk Water.



17

4 Klanttevredenheid

Om er achter te komen hoe de Helpdesk Water functioneert en om ons
functioneren te blijven verbeteren is het belangrijk te luisteren naar onze
gebruikers. Wat gaat goed en wat kan beter? Jaarlijks sturen we een en-
quête toe aan vraagstellers die de Helpdesk Water de laatste drie maanden
hebben benaderd. De vragen in de enquête zijn toegespitst op twee hoofd-
elementen: de vraagbehandeling en het gebruik van de website.

In het najaar van 2013 is deze enquête verstuurd naar 497 vraagstellers en
hebben 100 personen de vragenlijst ingevuld (20% respons).
Voor de tevredenheid van de vraagbehandeling en het gebruik van de web-
site hebben we de respondenten gevraagd een cijfer te geven tussen de 1
en de 5 (waarbij 1 is slecht en 5 is goed).
De vraagbehandeling kreeg hiervoor gemiddeld een 4,3 (was vorig jaar
4,1).De website scoorde iets lager. www.helpdeskwater.nl kreeg hiervoor
gemiddeld een 3,7 (was vorig jaar 3,8).

5 Sociale media

De Helpdesk Water is op dit moment niet actief op Sociale Media. Een van
de aanbevelingen uit de toekomstvisie die vorig jaar is gemaakt was te on-
derzoeken of hier behoefte aan is. In 2013 heeft bureau Newcom dit onder-
zoek uitgevoerd. Het onderzoek heeft geresulteerd in het rapport “Verken-
ning social media HDW, onderzoek naar mogelijkheden en best practices
voor de implementatie van Social Media bij Helpdesk Water”. Hierin worden
4 scenario’s geschetst die gaan van “helemaal niets doen” tot “zeer zwaar
op inzetten”. De belangrijkste conclusie is dat de verwachtingen richting
Helpdesk Water voor het gebruik van Social Media op dit moment nog be-
perkt zijn, maar dat helemaal niets doen geen optie is.
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6 Evaluatie van 2013 en vooruitblik naar 2014

6.1 Evaluatie 2013

· Er is nog weinig te vermelden over de ontwikkeling en doorwerking van
de nieuwe Omgevingswet. Achter de schermen wordt hard gewerkt maar
er zijn nog geen veranderingen merkbaar in de praktijk. In deze wet zul-
len ca. 60 wetten worden opgenomen die een rol hebben bij de leefom-
geving. Ook de waterregelgeving zal in de nieuwe Omgevingswet worden
opgenomen.

· Onderdelen van Agentschap NL zijn inmiddels ondergebracht bij de RWS-
organisatie en hebben een plek gekregen in het RWS-proces Wa-
ter,Verkeer en Leefomgeving. Met de loketten Bodem+ en Infomil bij
RWS Leefomgeving wordt al samengewerkt en de verwachting is dat de-
ze samenwerking nog intensiever gaat worden.

· Rijkswaterstaat is inmiddels een procesgestuurde organisatie. Dit bete-
kende voor de Helpdesk Water dat de BackOffice opnieuw moest worden
ingericht. Met de “nieuwe” afdelingshoofden zijn nieuwe afspraken ge-
maakt. Dit is een moeizaam proces en verdient in 2014 zeker nog aan-
dacht.

· Het was de bedoeling dat in de loop van 2013 alle datavragen werden
opgepakt door het Centrale InformatieVoorziening (CIV) van RWS. Dit
proces is nog niet afgerond. In 2013 is één van de medewerkers van de
Helpdesk Water, die de meeste datavragen beantwoordt, overgeplaatst
naar CIV, maar de scheiding in de vragen is nog niet gemaakt.

· Iedere website van de overheid moet voldoen aan de webrichtlijnen.
Door de Helpdesk Water webredactie is hier hard aan gewerkt.

· In 2013 zijn twee vaste medewerkers (2fte) van de Helpdesk met pensi-
oen gegaan en 0,8 fte is opnieuw ingevuld. Dit betekent dat de bemen-
sing van de Helpdesk Water met 1,1 fte is gekrompen.

· Er is een beheerstructuur voor het digitale “Handboek Water” om pagi-
na’s regelmatig te laten controleren op actualiteit. Uitvoering is al ge-
deeltelijk opgepakt en loopt via de redactie van het digitale “Handboek
Water”
De informatie in het “Handboek Water” komt van de Unie van Water-
schappen, Provincies (IPO), Ministerie van IenM, Infomil* en Bodem+*
(*nu RWS Leefomgeving) en Rijkswaterstaat.

6.2 Vooruitblik naar 2014

Opnieuw zal de Helpdesk Water een grote organisatorische verandering
ondergaan. De verschillende loketten binnen de dienst RWS WVL zoals In-
fomil, Bodemplus, Helpdesk Water en nog 14 andere steunpunten krijgen
één gemeenschappelijke frontoffice. De huidige steunpunten en helpdesken
worden omgevormd tot backoffice. Dit betekent dat de huidige Helpdesk
Water gesplitst gaat worden. Een deel van het team gaat naar dit nieuwe
frontoffice en een ander deel  naar de backoffice.
De frontoffice wordt ontwikkeld in 2014 maar heeft nog geen naam, voor-
lopig wordt de werknaam WVL-Loket gebruikt. De backoffice zal in eerste
instantie verder gaan onder de naam Helpdesk Water. Deze backoffice
wordt ondergebracht bij de afdeling Waterkwantiteit en Ruimte van de di-
rectie Veiligheid en Ruimtegebruik. Vanaf april werken we toe naar de
nieuwe indeling die later in 2014 formatief wordt bekrachtigd.
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De vragen over het onderwerp monitoring gaan, wat betreft de feitelijke
data-levering, naar de Servicedesk Data. Deze desk is ondergebracht bij
RWS CIV, dé data-autoriteit van RWS.
Een ander aspect van monitoring is dat alle data van RWS in principe per 1-
1-2015 openbaar ontsloten moet zijn. Dit betekent dat iedereen toegang
heeft tot deze data. Dit kan meer vragen opleveren over de interpretatie
van deze data.

Verdere mijlpalen voor 2014:
· Op het gebied van internet en social media maken we keuzes op basis

van de verkenning die we in 2013 hiervoor hebben laten uitvoeren.
· Het “Handboek Water” is in het najaar van 2013 geëvalueerd. We  pak-

ken de adviezen op en gaan ermee aan de slag. Het beheerplan van het
handboek uitvoeren.

· Implementatie van webrichtlijnen verder uitvoeren.
· Ontwikkelen van een visie voor de websites van RWS WVL. Hierbij wer-

ken we intensief samen met o.a. Bodemplus en Infomil.
· Verdere verbeteringen van de website doorvoeren:
§ Trefwoordenregister uitrollen over de gehele website
§ Actualiseren van FAQ’s op basis van gestelde vragen
§ Doorvoeren van nieuwe releases. Etc.

· Met ingang van 1 januari 2014 zullen vragen over normen volledig door
het RIVM worden afgehandeld. We blijven vragen beantwoorden over het
toepassen van normen.

· Het up-to-date houden van ons eigen kwaliteitshandboek.
· De kennisboom, onderdeel van ons vragenregistratiesysteem, optimalise-

ren.
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