
 

Advies 

  

 Ons kenm erk  

AcW-2009/ 105 

 

  

 

 

 

COMMUNI CATI E I N  HET W ATERBELEI D 

 

1 . Aanleiding 

 

I n haar Watervisie heeft  het  Kabinet  aangegeven dat  zij  het  waterbewustzijn wil 

bevorderen. Daartoe heeft  zij  act iviteiten ingezet  op het  gebied van com m unicat ie 

(campagne Nederland leeft  met  Water) , educat ie (o.a. watercanon)  en part icipat ie (bij  

het  Ontwerp Nat ionaal Waterplan) . I n het  Ontwerp Nat ionaal Waterplan van 22 

decem ber 2008 kiest  het  Kabinet  ervoor act iviteiten te ondernemen die het  

m aatschappelij k draagvlak voor ( ingrijpende)  waterm aatregelen vergroten, 

sam enwerking in het  waterbeheer verbeteren en waterbewust  gedrag bevorderen. Ook 

wil het  Kabinet  de aandacht  voor wateronderwerpen in het  onderwij s st im uleren om  het  

waterbewustzijn bij  k inderen en jongeren te vergroten en tevens om  de inst room  van 

jonge professionals in de watersector te verhogen. 

 

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat  heeft  in haar br ief van 16 juni 2008 

(VenW/ DGW-2008/ 938)  aan de Adviescommissie Water (Com m issie)  gevraagd advies 

uit  te brengen over de nadere invulling van hoofdstuk 6 van de Watervisie:  

“Nederlanders herontdekken leven met  water”.  

Zij  heeft  daarbij  specifiek de volgende vragen aan de Com m issie voorgelegd:  

- Zijn er, naast  de lopende act iviteiten op het  gebied van com m unicat ie, part icipat ie 

en educat ie, volgens de Com m issie nog andere act iviteiten gewenst  in de periode 

t / m  2015? 

- Zijn er bij  het  uitvoeren van de huidige act iviteiten specifieke zaken die volgens de 

Com m issie ext ra aandacht  verdienen? 

- Acht  de Commissie het , bij  communicat ie en part icipat ie, gewenst  de samenwerking 

uit  te breiden naar m inder voor de hand liggende part ijen die dichtbij  burgers 

staan? 

- Zo ja, welke part ijen komen daarvoor m et  nam e in aanm erking? 

- De Com m issie Wij ffels adviseerde in haar rapport  "De kracht  van directe 

verbindingen" (2004)  om  de kennisbenut t ing voor m aatschappelij ke vraagstukken 

bij  bedrijven, organisat ies en de m aatschappij  als geheel te verbeteren. Welke 

aanbevelingen heeft  uw Com m issie voor de relat ie tussen enerzijds de act iviteiten 

naar aanleiding van dit  advies en anderzijds het  educat iespoor in het  kader van de 

Watervisie? 

 

De Com m issie geeft  in dit  advies aanbevelingen om  tot  daadwerkelij ke versterking van 

het  waterbewustzijn in de m aatschappij  te kom en. 

 

De Commissie bouwt  in het  voorliggende advies voort  op haar eerdere adviezen over 

Nederlands waterbeheer in Europees en grensoverschrijdend perspect ief (samen met  de 

Com m issie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving (CAW), november 2007)  en de 

Watervisie (decem ber 2007) . I n het  eerstgenoem de advies adviseren de Comm issie en 
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CAW om  ‘publieke part icipat ie’ breder in te vullen dan tot  dan toe is gedaan:  naast  

overleg met  maatschappelij ke organisat ies, moeten burgers vaker en act iever bij  de 

beleidsvorm ing en het  proces van beheer en uitvoering worden betrokken. I n het  advies 

over de Watervisie heeft  de Com m issie aangegeven dat  zij  part icipat ie van burgers en 

m aatschappelij ke organisat ies een essent iële factor acht  voor het  toekom st ig 

waterbeleid. Daarbij  heeft  zij  geadviseerd om dit  onderwerp nader uit  te werken in het  

Nat ionaal Waterplan.  

 

Ter voorbereiding van het  advies heeft  de Com m issie op 24 november 2008 een 

besloten discussiem iddag georganiseerd met  deskundigen uit  de wetenschappelij ke 

wereld, uit  de wereld van het  openbaar bestuur, van maatschappelij ke organisat ies en 

van andere beleidsterreinen. Aanvullend daarop heeft  de Com m issie gebruik gemaakt  

van de expert ise van deskundigen op het  gebied van overheidscommunicat ie, 

part icipat ie en educat ie. 

 

 

2 . Hoofdlijnen van het  advies 

 

De rol van de overheid in de sam enleving is veranderd. Dit  kom t  ook tot  uitdrukking in 

het  waterbeleid. De Commissie signaleert  een ontwikkeling van een sterke centrale 

aansturing naar een m eer gezamenlij ke aanpak m et  decentrale overheden en 

m aatschappelij ke partners. Daarnaast  is er sprake van forse inhoudelij ke uitdagingen 

voor het  waterbeleid door de effecten van klimaatverandering, bodemdaling, 

toenemende bebouwing en geïnvesteerd verm ogen. I ngr ijpende maat regelen zijn nodig 

om  veiligheid, waterkwaliteit  en de zoetwatervoorziening ook voor de lange term ijn te 

waarborgen. Gezien de complexiteit  van de opgave en de veranderde rol van de 

overheid in de maatschappij  kan de overheid deze maatregelen niet  alleen realiseren. 

Burgers, bedrij ven, maatschappelij ke organisat ies en andere overheden spelen hierbij  

een belangrij ke rol. 

 

De Com m issie is van m ening dat  het  integrale waterbeleid zich verder m oet  ontwikkelen 

op een interact ieve en contextuele wij ze. Om  dat  te bereiken is het  naar de mening van 

de Com m issie noodzakelij k com m unicat ie in het  hart  van het  waterbeleid te 

posit ioneren. Dat  betekent  dat  er in het  com m unicat iebeleid een omslag gerealiseerd 

m oet  worden. Niet  alleen het  water, m aar veel m eer de mens m oet  centraal komen te 

staan in de com m unicat ie over water. De Commissie beveelt  aan daarvoor een 

campagnemat ige aanpak te hanteren, dat  wil zeggen een permanente, procesmat ige 

aandacht  voor com m unicat ie in het  waterbeleid naast , daar waar nodig, een 

projectmat ige aanpak. Om dat  te realiseren beveelt  de Com m issie aan een 

cam pagnem anager aan te stellen die een coördinerende, st im ulerende en adviserende 

rol heeft . Zo kunnen com m unicat ieact iviteiten, gericht  op kennis overdragen, 

overtuigen, part icipat ie en reflect ie, elkaar versterken en is consistent ie beter 

gewaarborgd. De huidige communicat ieact iviteiten die het  Kabinet  in het  Ontwerp 

Nat ionaal Waterplan heeft  opgenomen worden dan ingebed in een bredere, 

overkoepelende com municat ieaanpak. 
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3 . Beschouw ingen van de Com m issie 

 

3 .1  Ontw ikkelingen in het  w aterbeleid  

 

De wijze van stur ing in het  waterbeleid is de laatste jaren aan het  veranderen. De 

Com m issie signaleert  een ontwikkeling van een sterke cent rale aanstur ing naar een 

m eer gezamenlij ke aanpak m et  decent rale overheden. Het  Rijk stelt  zichzelf ten doel 

andere part ijen binnen st imulerende kaders de ruim te te bieden met  oplossingen te 

kom en. De watersector is steeds m inder een gesloten bolwerk, verbindingen m et  andere 

terreinen zijn noodzakelij k. I n planprocessen staan de doelen m inder op voorhand vast . 

Bet rokkenen kiezen samen r icht ing waardoor er meer ruim te is voor creat iviteit  en 

sam en leren. 

Deze nieuwe wij ze van sturing houdt  zowel verband met  de veranderende rol van de 

overheid in het  algemeen, als m et  de specifieke aard van het  waterbeleid. Door 

klim aatverandering, het  anders denken over waterveiligheid en door technologische 

ontwikkelingen, is het  waterbeleid steeds m inder een aparte sector. Waterm anagement  

raakt  meer en m eer vervlochten met  andere domeinen. 

 

Het  Ontwerp Nat ionaal Waterplan, de St roomgebiedbeheerplannen voor Rijn, Maas, 

Eems en Schelde, het  Beheerplan voor de Rijkswateren, alsmede de 

water(beheer)plannen opgesteld door de provincies, waterschappen en gemeenten 

bevat ten de, gezamenlij k m et  alle bet rokken part ij en ontwikkelde en bestuurlij k 

gedragen, visies en ambit ies voor de periode 2010-2015. Deze visies en ambit ies zijn 

grotendeels reeds vertaald in m aat regelen. I n een aantal lopende 

uitvoeringsprogramma’s zoals Ruim te voor de Rivier, de Maaswerken, het  

Hoogwaterbescherm ingsprogram m a en de Zwakke Schakels langs de kust , worden 

eveneens grootschalige m aat regelen uitgevoerd. 

 

Tegelij kert ijd is sprake van forse aanvullende uitdagingen voor het  waterbeleid door de 

effecten van klim aatverandering en bodem daling en door toenem ende bebouwing en 

geïnvesteerd verm ogen. De Deltacomm issie heeft  ingr ijpende maatregelen geadviseerd 

voor de veiligheid en zoetwatervoorziening op de langere term ijn, welke grotendeels zijn 

overgenomen in het  Ontwerp Nat ionaal Waterplan. Ook bestaat  er op het  gebied van 

waterkwaliteit  een flinke opgave om  te voldoen aan een goede ecologische toestand van 

het  watersysteem. 

 

Deze m aatregelen vragen om  innovat ieve oplossingen, fysieke ruim te en geld van de 

m aatschappij . Veel van deze m aatregelen zullen in sam enwerking van overheden (Rij k, 

provincies, gemeenten en waterschappen)  met  burgers, bedrij ven en maatschappelij ke 

organisat ies m oeten worden uitgewerkt  en daarna worden gerealiseerd. De overheid 

kan dat  niet  alleen, gezien de com plexiteit  van de opgaven en het  besef dat  

verbindingen m et  andere terreinen noodzakelij k zijn. Voor het  bereiken van de doelen 

van het  waterbeleid is het  daarom  cruciaal dat  de keuzes en m aat regelen worden 

gekend en gedragen door de bet rokken part ijen. 

 

Deze wateropgaven en de nieuwe m anier van stur ing in het  waterbeleid vragen nieuwe 

manieren van communiceren om daarmee een sterker waterbewustzijn in de 

maatschappij  te bewerkstelligen. 
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3 .2  W aterbew ustzijn 

 

De Com m issie is met  de staatssecretar is van m ening dat  een sterker waterbewustzijn 

bij  alle bet rokken part ijen kan bijdragen aan zowel een gedragen waterbeleid als aan de 

succesvolle uitvoering van de m aat regelen. De Com m issie definieert  waterbewustzijn 

daarbij  als “het  besef van de met  water sam enhangende kansen en bedreigingen” .1 De 

Com m issie wil echter benadrukken dat  voor een werkelij k slagen van het  waterbeleid 

niet  alleen bewustzijn nodig is, m aar ook een verandering in het  gedrag van bet rokken 

part ij en. De Com m issie is daarbij  van m ening dat  het  Rij k zich niet  alleen op burgers 

m oet  r ichten, m aar ook op maatschappelij ke organisat ies, bedrij ven en andere 

overheden, en daarbinnen op zowel waterprofessionals als op professionals op het  

gebied van ruim telij ke ordening en andere beleidsterreinen. 

 

De Commissie ziet  de volgende hoofddoelen van een versterking van het  

waterbewustzijn:  

 het  bereiken van draagvlak en legit im iteit  voor het  waterbeleid bij  burgers, 

bedrij ven, maatschappelij ke organisat ies en overheden, 

 het  bevorderen van waterbewust  gedrag bij  deze groepen, 

 het  versterken van de samenwerking binnen de watersector en tussen de 

watersector en andere sectoren, en 

 het  vergroten van de inst room  van jonge professionals in de watersector. 

 

Deze doelen hangen uiteraard m et  elkaar sam en. Zo kan zowel het  bevorderen van 

waterbewustzijn bij  j ongeren, als het  versterken van de sam enwerking tussen de 

watersector en de onderwijssector, bijdragen aan het  vergroten van de inst room  van 

jonge professionals in de watersector. 

 

Om  deze doelen te bereiken heeft  het  m inister ie reeds verschillende act iviteiten op het  

gebied van com m unicat ie ingezet . De Com m issie geeft  in dit  advies aanbevelingen voor 

een verder versterkte rol van com municat ie in het  waterbeleid. 

 

 

3 .3  Com m unicat ie op verschillende niveaus 

 

I n haar adviesaanvraag maakt  de staatssecretar is onderscheid tussen act iviteiten op het  

gebied van com m unicat ie, part icipat ie en educat ie. De Com m issie maakt  in dit  advies 

een andere keuze. Voor een effect ief waterbeleid is het  naar de m ening van de 

Com m issie nodig dat  com m unicat ie plaatsvindt  op verschillende m anieren die elkaar 

aanvullen en ondersteunen. De Com m issie m aakt  onderscheid tussen com municat ie 

ger icht  op2:  

 Kennisoverdracht :  het  verspreiden van inform at ie over water(beleid)  naar part ij en 

waardoor die hun kennis vergroten. 

 Overtuigen:  het  creëren van een posit ieve uitgangsposit ie voor het  waterbeleid en 

de uitvoering daarvan bij  bet rokken part ij en. 

 Part icipat ie:  het  in gesprek (doen)  gaan van de verschillende part ijen m et  als doel 

bij  te dragen aan een kwalitat ief beter waterbeleid en –uitvoering met  draagvlak. 

 
1 Definitie overeenkomstig het rapport ‘Waterbewustzijn en waterbewust gedrag in relatie tot waterveiligheid’ van het 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2007). 

2 Indeling afkomstig van prof. dr. A.A. van Ruler: “Communicatiemanagement: van kwantiteit naar kwaliteit. Over 

professionalisering van het management van organisationele communicatie.” (2003). 
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 Reflect ie:  het  voortdurend reflecteren op eigen handelen, op verschuivende 

waarden, en op veranderende omstandigheden in de samenleving rondom water. 

 

 

3 .3 .1  Kennisoverdracht  

Een basisvereiste voor het  bereiken van waterbewustzijn is kennis over en inzicht  in de 

problemen en dilemma’s en de daarvoor benodigde oplossingen. Het  gaat  daarbij  om  

inform at ie over de toestand van het  watersysteem en de te nem en besluiten, het  

duidelij k m aken wat  van verschillende part ijen wordt  verwacht , ‘facts and figures’ en 

‘best  pract ices’. 

De Commissie benadrukt  dat  dit  niet  alleen inform at ievoorziening van het  Rij k naar 

andere part ijen bet reft ,  maar ook tussen part ijen onderling en van andere part ijen naar 

het  Rij k. 

 

Succesvolle com m unicat ie in deze vorm  is het  bieden van aansprekende inform at ie over 

het  water(beleid)  aan de juiste personen en organisat ies op het  juiste m om ent . 

I nformat ieoverdracht  moet  daarom aan de volgende voorwaarden voldoen:  

 De afzender van de inform at ie m oet  geloofwaardig zijn. Dat  wil zeggen dat  hij  zelf 

iets over het  onderwerp te zeggen moet  hebben en dichtbij  de ontvangende part ijen 

m oet  staan. Dat  betekent  dat  algemene inform at ie over water(beleid)  vanuit  het  

Rij k verspreid kan worden. Zodra er echter bij  een gebiedsgerichte invulling een 

duidelij ke rol is van provincies, gemeenten of waterschappen kan de 

informat ievoorziening beter door de bet reffende decent rale part ij (en)  worden 

verzorgd. 

 Part ijen staan open voor de inform at ie wanneer de inform at ie op het  juiste mom ent  

komt  voor de geadresseerde en er een duidelij k handelingsperspect ief wordt  

geboden. Voor burgers zijn beslissingen die zij  in hun dagelij ks leven nemen in 

relat ie tot  water vaak gekoppeld aan belangrij ke levensgebeurtenissen3.  Het  

com m unicat iebeleid kan daarop inspelen. Dit  geldt  niet  alleen voor burgers m aar 

ook voor bedrij ven en bestuurders. Onlangs gekozen waterschapsbestuurders zullen 

nu zeer ontvankelij k zijn voor inform at ie, evenals bijvoorbeeld gemeenteraadsleden 

die m omenteel hun verkiezingsprogram ma’s schrij ven. Bekendheid met  water en de 

daarbij  spelende maatschappelij ke them a’s en vraagstukken is een eerste vereiste 

om dit  onderwerp in de verkiezingsprogramma’s te kr ijgen. 

 

Aanbevelingen 

Op grond van bovenstaande overwegingen beveelt  de Commissie het  volgende aan:  

 I nform at ievoorziening vanuit  het  Rij k aan andere part ijen moet  worden gebaseerd 

op een kalender m et  voor die part ij en belangrij ke gebeurtenissen waardoor het  Rijk 

inform at ie op het  juiste m om ent  kan brengen of toegankelij k kan maken. 

 Waterbeheerders m oeten kennisoverdracht  niet  alleen r ichten op de burger en de 

watersector m aar ook op andere professionals, bestuurders, bedrijven en 

m aatschappelij ke organisat ies, zoals bij voorbeeld woningcorporat ies en 

natuurbeheerders. 

 De Com m issie beveelt  aan dat  het  Rij k de regie neem t  om een overzicht  van 

prakt ij kkennis tot  stand te laten kom en en te onderhouden. Het  Rijk biedt  daarmee 

een plat form  voor het  uitwisselen van ervaringen op lokaal en regionaal niveau.  

 
3 Belangrijke levensgebeurtenissen zijn bijvoorbeeld verhuizingen en het krijgen van kinderen. Een voorbeeld van het laten 

aansluiten van communcatiebeleid hierbij is het zorgen voor informatie over water in het kadaster, zodat burgers die een 

huis kopen op de hoogte worden gesteld van de watersituatie in hun nieuwe omgeving. 



Bladzijde 6 van 9 

Ons Kenm erk 

AcW-2009/ 105 

 

 Om  alle groepen goed te bereiken m oet  inform at ievoorziening een mult imediaal 

karakter hebben, waarbij  uit ingen in de verschillende media samenhang met  elkaar 

vertonen. Voor actuele informat ie moet  internet  daarbij  leidend zijn. Dat  kan 

bij voorbeeld door het  inr ichten van portals ger icht  op de verschillende groepen, 

waarbij  duidelij k naar voren kom t  welke overheid de eerstverantwoordelij ke is voor 

het  bet reffende onderwerp. 

 

 

3 .3 .2  Overtuigen 

Om  waterbeleid te laten slagen is het , naast  inform at ievoorziening, ook noodzakelij k dat  

part ij en het  belang van water erkennen en dat  zij  zonodig hun gedrag veranderen. 

Organisat ies m oeten worden overtuigd van het  belang van een goede uitvoering van het  

waterbeleid, burgers moeten soms worden overtuigd van gedragsverandering. 

Communicat ie is hierbij  ger icht  op de verandering van m entaliteit  en gedrag van 

groepen in een r icht ing die binnen een breder beleidskader is geformuleerd. 

 

I n het  Ontwerp Nat ionaal Waterplan wordt  aangegeven dat , hoewel het  waterbeleid in 

brede zin op grote steun kan rekenen, deze steun onvoldoende in prakt isch denken en 

handelen wordt  omgezet . Burgers, bedrij ven, m aar ook bestuurders en professionals uit  

andere domeinen, zoals de ruim telij ke ordening en de cr isisbeheersing, hebben nog te 

weinig oog voor water. Om het  waterbeleid te doen slagen is het  belangrij k dat  burgers, 

bedrij ven, maatschappelij ke organisat ies, en lokale en regionale overheden het  belang 

van water beter m eewegen en integreren in hun dagelij ks leven en in hun werk. 

 

Om  waterbewuster gedrag te kunnen bereiken is de Com m issie van m ening dat  het  

cruciaal is om aan te sluiten bij  de belevingswereld van de bet reffende part ij  en daaraan 

het  gewenste waterbewuste gedrag te koppelen. De Com m issie adviseert  om vooral aan 

te sluiten bij  thema’s die bij  de andere overheden de kom ende 5-6 jaar gaan spelen en 

de benodigde act ies voor water en het  gewenste gedrag daaraan te koppelen. Een 

voorbeeld daarvan is om  gem eenten bij  een herziening van hun gemeentelij k 

r ioler ingsplan inzicht  te bieden in de samenhang met  (de kwaliteit  van)  het  grond-  en 

oppervlaktewater en na te gaan of en welke m aatregelen van de verschillende 

overheden elkaar kunnen aanvullen. 

 

Landelij ke publiekscam pagnes, in de zin van postbus 51 spot jes, hebben vooral een 

informerend effect . Om  gedrag te veranderen is een lokale aanpak vaak beter, omdat  

handelingsperspect ieven vaak locat iespecifiek zijn. I n dat  soort  gevallen zal een lokale 

publiekscampagne beter werken. 

Publiekscam pagnes werken alleen bij  heel eenduidige boodschappen. Op het  terrein van 

water zijn de boodschappen vaak niet  zo eenduidig. Bij  de meer complexe 

boodschappen over water ligt  daarom  com m unicat ie via intermediairen, opinieleiders en 

polit iek verantwoordelij ken voor de hand. Zij  kunnen de com plexe materie beter 

uit leggen en toespitsen op de ontvangende part ij .  

 

De Com m issie onderschrij ft  de aandacht  die de Staatssecretaris geeft  aan het  

st im uleren van wateronderwerpen in het  onderwij s om zo het  waterbewustzijn bij  

j ongeren te vergroten. Water m oet  naar de m ening van de Comm issie zoveel m ogelij k 

een onderdeel zijn van de reguliere onderwij sprogramm a’s. De Comm issie adviseert  om  

bij  communicat ieact iviteiten goed aan te sluiten bij  de belevingswereld van jongeren. 

Naast  act iviteiten in het  onderwij s, kunnen daarbij  ook andere m iddelen worden ingezet  

zoals serious gam ing.  



Bladzijde 7 van 9 

Ons Kenm erk 

AcW-2009/ 105 

 

 

Om  jongeren te overtuigen een beroep te kiezen in de watersector, m oet  naar de 

m ening van de Com m issie sam en m et  de onderwij ssector en het  bedrij fsleven worden 

bezien hoe hier winst  kan worden geboekt . De Com m issie waardeert  het  dat  de 

verschillende inst ituten en bedrijven in de watersector hun krachten hebben gebundeld 

en gezamenlij k een aanpak aan het  ontwikkelen zijn om  de inst room  van jonge 

professionals te vergroten. 

 

Aanbevelingen 

Om part ij en te overtuigen van het  belang van watermaat regelen en gedragsverandering 

te bewerkstelligen beveelt  de Com m issie het  volgende aan:  

 Aansluiten bij  de belevingswereld van de bet rokken part ijen. Dat  kan door andere 

overheden handelingsperspect ieven te bieden door hun beleid en act iviteiten te 

koppelen aan water op lokaal/ regionaal niveau. 

 Handelingsperspect ieven aan burgers aanreiken door lokale part ij en op lokaal 

niveau. Er kan daarbij  niet  worden volstaan m et  een landelij ke publiekscam pagne, 

wel kan worden aangesloten bij  de algemene boodschap van de publiekscampagne 

‘Nederland leeft  m et  water ’. 

 Wat bet reft  het  bevorderen van beroepskeuzen op watergebied m oet  worden 

aangesloten bij  reguliere onderwijsprogram m a’s zoals lesprogram m a’s, stages, 

studiekeuzevoorlicht ing en gastdocentschappen. 

 

 

3 .3 .3 . Part icipat ie 

De huidige com m unicat ieve act iviteiten die worden ingezet  op watergebied, bet reffen 

vooral kennisoverdracht  en overtuigen. Bij  deze vormen van com m unicat ie kom t  

com m unicat ie na de fase van beleidsformulering. De Com m issie is echter van m ening 

dat  om  het  waterbeleid in de huidige complexe samenleving te doen slagen aanvullend 

daarop communicat ie ín het  beleid nodig is. Communicat ie in het  beleid wil zeggen dat  

com m unicat ieprocessen deel uitm aken van de totstandkom ing en uitvoering van het  

beleid en daarmee het  beleid mede beïnvloeden. 

 

De bij  beleid en uitvoer ing bet rokken part ijen zijn wederzijds van elkaar afhankelij k. Bij  

part icipat ieprocessen wordt  daar recht  aan gedaan. Voor draagvlak van beleid en een 

effect ieve uitvoering van beleid is het  bet rekken van organisat ies en andere overheden 

bij  de beleidsvorm ing essent ieel. Het  doel van dialoog en relat ieontwikkeling is het  

creëren, daar waar m ogelij k, van consensus over het  te voeren beleid waardoor 

conflicten worden vermeden en samenwerking wordt  bevorderd. Bovendien wordt  door 

de creat ieve inbreng van bet rokkenen de kwaliteit  van het  beleid vaak vergroot . 

 

Voor succesvolle part icipat ie ziet  de Commissie de volgende voorwaarden:  

 Er vindt  tweericht ingsverkeer plaats tussen overheid en sam enleving. De 

maatschappelij ke organisat ies, bedrij ven en burgers zijn zich bewust  van de 

feitelij ke situat ie van water én de overheden zijn zich bewust  van ideeën en wensen 

vanuit  de burgers, bedrij ven en maatschappelij ke organisat ies. 

 Een goed management  van verwacht ingen is noodzakelij k;  duidelij k moet  zijn wat  

ieders rol is in het  proces, wat  de kaders zijn en wat  er met  de uitkomsten gebeurt . 

 

De Commissie signaleert  dat  de samenwerking tussen de verschillende overheden in de 

totstandkom ing van de Ontwerp St room gebiedbeheerplannen goed is verlopen. Het  

inzet ten van wateram bassadeurs als “com m unicat ie- inst rum ent ”  r icht ing gem eenten 



Bladzijde 8 van 9 

Ons Kenm erk 

AcW-2009/ 105 

 

                                                

heeft  daarbij  naar de m ening van de Com m issie goed gewerkt . Tegelij kert ijd merkt  de 

Commissie op dat  de part icipat ie van andere belanghebbenden buiten de sfeer van de 

overheid zeker voor verbetering vatbaar is. De Com m issie adviseert  het  proces van de 

totstandkom ing van de Ontwerp St room gebiedbeheerplannen te evalueren om  zo lessen 

te t rekken voor de part icipat ie bij  andere wateronderwerpen. 

 

Ook in de uitvoer ing van het  waterbeleid kan part icipat ie bijdragen aan waterbewustzijn. 

Een voorbeeld daarvan bet reft  het  waterschap Groot  Salland dat  de bevolking van 

Kam pen inschakelt  bij  het  in werking stellen van de nieuwe plaatselij ke waterker ing bij  

hoogwater.  

Een andere suggest ie die de Com m issie doet  is het  laten bijdragen van jongeren aan de 

uitvoering van waterm aatregelen. Op die m anier doen jongeren werkervaring op terwij l 

ze tegelij kert ijd in aanraking komen met  de watersector. Naar de m ening van de 

Commissie verdient  het  de aanbeveling de m ogelij kheden te onderzoeken van een 

dergelij ke koppeling tussen werkgelegenheidsbeleid voor jongeren en het  waterbeleid. 

 

Aanbevelingen 

 Beleidsverantwoordelij ken moeten systemat isch relat iem anagement  uitvoeren en 

opinies m onitoren. Dat  m oet  niet  alleen gericht  zijn op concrete beleidsvoornemens, 

m aar ook om m eer algem ene signalen op te vangen. Een com municat iedirect ie kan 

daarbij  faciliteren m aar kan deze taken niet  overnem en. 

 Een vorm  van interact ie met  publicitaire impact  is het  organiseren van 

bijeenkom sten m et  bewindspersonen bij  belangrijke stakeholders of bij  zogenaamde 

‘town house m eet ings’ waar in discussie wordt  gegaan in een cruciaal stadium  van 

het  beleidsproces. 

 Part icipat ie van burgers is zinvol bij  lokale projecten die burgers echt  raken. De 

Com m issie beveelt  aan dat  het  Rij k st imuleert  dat  lokale overheden van elkaar leren 

over succesvolle part icipat ieprocessen. Het  Act ieprogram m a Lokaal Bestuur4 kan 

daarbij  als voorbeeld dienen. 

 Om part ijen daadwerkelij k in beweging te kr ijgen bij  com plexe gebiedsprocessen 

adviseert  de Com m issie te onderzoeken hoe gebruikt  gem aakt  kan worden van een 

proceschoreograaf:  een onafhankelij k persoon die de aanwezige energie in een 

part icipat ieproces kan vr ijm aken. 

 

 

3 .3 .4  Reflect ie  

Aanvullend op part icipat ie in het  waterbeleid is naar de m ening van de Com m issie als 

onderdeel van het  com municat iebeleid voortdurende reflect ie nodig op st rategische 

keuzes met  bet rekking tot  water. De input  daarvoor kom t  niet  alleen van bepaalde 

stakeholders, m aar van verschuivende norm en en waarden in de samenleving als 

zodanig, die zich uiten in publieke opinies, of van exogene veranderingen zoals 

klimaatverandering en bodemdaling. 

Com m unicat ie is hierbij  een perm anent  proces van pro-act ief en gezam enlij k nadenken 

over het  waterbeleid. Dit  vergt  een procesm at ige in plaats van een projectm at ige 

 
4 Dit is een gezamenlijk project van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. Het gaat dan met name om het deelproject ‘In actie met burgers!’ dat als doel heeft om gemeenten die op een 

vernieuwende manier met burgers (gaan) samenwerken actief met elkaar in contact te brengen via ‘Lokale proeftuinen 

burgerparticipatie’. Het deelproject ‘In actie met burgers!’ financiert de deskundige ondersteuning en begeleiding van de 

proeftuinen. 



Bladzijde 9 van 9 

Ons Kenm erk 

AcW-2009/ 105 

 

                                                

benadering. Com m unicat ie is daarbij  in het  hart  van het  beleid verankerd, in plaats van 

een project  aan het  eind van een beleidssontwikkelingst raject . 

 

Aanbevelingen:  

 Beleidsverantwoordelij ken m oeten met  hulp van communicat iedeskundigen 

perm anent  onderzoek doen naar waarden, norm en en standpunten rondom  water. 

Dat  kan onder andere door m edia-analyse (ook van internet )  en focusgroepen. 

Dergelij k onderzoek vorm t  de basis voor het  ontwikkelen van kaders, c.q. algemene 

fram es, voor beleid en comm unicat ie-uit ingen. Welke beelden en them a’s zijn 

geschikt  om  bij  aan te sluiten? Hoe luidt  een overkoepelende kernboodschap? 

 De Commissie beveelt  aan om daartoe de jaarlij kse waterm onitor, waarbij  kennis en 

bet rokkenheid van het  publiek bij  water worden gemeten, te verbreden en meer in 

het  beleid zelf te incorporeren. 

 De Commissie beveelt  aan bij  dat  onderzoek ook nadrukkelij k groepen te bet rekken 

die niet  van oudsher bij  waterbeleid zijn bet rokken, zoals nieuwe Nederlanders. 

 De Commissie beveelt  aan om deze frames en daarmee de 

com m unicat ieboodschappen op r ij ksniveau goed af te stem men m et  andere 

m inister ies. Een voorbeeld daarvan bet reft  de boodschappen die de 

publiekscam pagnes “Nederland leeft  met  Water”  en “Denk vooruit ”  uitdragen5.  

 

 

3 .4  Cam pagnem at ige aanpak 

 

De Commissie beveelt  aan een permanente cam pagnemat ige aanpak van het  

waterbeleid te hanteren, waarbij  alle hierboven beschreven vorm en van com municat ie 

worden bet rokken. Met  campagne bedoelt  de Com m issie niet  alleen publiekscampagnes 

maar een meer procesmat ige en samenhangende aanpak in plaats van losse 

com m unicat ieprojecten. 

 

De huidige com m unicat ieact iviteiten die het  Kabinet  in het  Ontwerp Nat ionaal Waterplan 

heeft  opgenom en, kunnen daar naar de m ening van de Com m issie een plek in kr ijgen, 

m aar worden zo ingebed in een bredere, overkoepelende com municat ieaanpak.  

 

Om  deze samenhangende werkwijze te bereiken beveelt  de Com m issie aan een 

cam pagnem anager aan te stellen die een coördinerende, st im ulerende en adviserende 

rol heeft . Zo kunnen com m unicat ieact iviteiten, gericht  op kennis overdragen, 

overtuigen, part icipat ie en reflect ie, elkaar versterken en is consistent ie beter 

gewaarborgd. 

 
5 Uit een analyse van Heems en Kothuis (Publiekelijk spreken over een overstromingsramp, 2008) blijkt dat als het gaat om 

waterveiligheid, de overheid verschillende boodschappen uitdraagt in de campagnes ‘Nederland leeft met water’ en ‘Denk 

vooruit’. De vraag doet zich bijvoorbeeld voor waarom men zich moet voorbereiden op een ramp (Denk vooruit), als de overheid 

Nederland veilig en droog houdt (NLMW). 
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