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Vraagafhandeling
Het opvangen van een grote groei in vragen 
(+50% ten opzichte van 2016) en de goede 
samenwerking met specialisten die daarbij 
nodig was is succesvol geweest.

De kwaliteitscontrole op alle vragen blijft 
zeker nodig. Ook de frequentie (twee-
wekelijks) is nodig om tijdig bij te kunnen 
sturen. Vanuit die controle komen de 
leerpunten naar voren.

De een sterke invloed van het thema 
Waterveiligheid door nieuwe modellen en 
regelgeving per 1 januari 2017 viel op.

In 2018 verwachten wij dat de aandacht voor 
Waterveiligheid blijft, de Delta-aanpak Zoetwater 
en nieuwe regels glastuinbouw.

2017
Rijkswaterstaat

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Klantwaardering

Gemiddelde cijfer: 7,6

Positieve punten
De deskundigheid en snelheid van het gegeven antwoord.

Leerpunten
De informatie op de site kan soms beter/completer. Soms lijkt een antwoord in een 
spambox bij een klant te verdwijnen
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Onze klanten
De klant wist het Informatiepunt vooral via de website, maar ook via 
Google en de Landelijke Informatielijn te vinden. De klant was dit jaar 
vooral bij waterveiligheidsprojecten betrokken.

Het onderwijs blijft sterk geïnteresseerd in het waterbeheer. Daarnaast 
ier ook interesse uit het buitenland en zo is er een delegatie uit Zuid-
Korea ontvangen.

Wij verwachten in 2018 een versterking van de signaalfunctie richting 
het Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat, doorontwikkeling 
in relatie tot het Informatiepunt 
Omgevingswet, benutting 
integratie van websites 
en Noordzeeloket.nl, 
Ruimtelijkeadaptatie.nl 
en InfoMil.nl

Website
De integratie van Helpdeskwater.nl in de 
technische omgeving van InfoMil is geslaagd. 
Daarmee kunnen we gezamenlijk content op 
onze sites delen, zoals het Handboek Water.

Er moet goede aandacht zijn voor de actualiteit 
van de website. Niet alleen nieuwe dingen 
plaatsen, ook kritisch op de oude informatie 
zijn.

Met de integratie is ook de samenwerking met 
andere websitebeheerders verbeterd. We 
kunnen nu gezamenlijk de site onderhouden en 
redacteuren ondersteuning bieden.

Wij verwachten voor 2018 meer integratie van 
content en vooral een goede stap in de 
actualisatie van de site.

Jaarverslag Informatiepunt WVL

Helpdesk Water & Noordzeeloket

De Helpdesk Water is hét informatieloket voor vragen op het gebied 
van zoet en zout waterbeheer en waterbeleid in Nederland. 
Waterprofessionals kunnen bij de Helpdesk Water terecht voor een 
antwoord op hun vraag, maar ook voor nieuws en 
achtergrondinformatie.

Meer informatie: www.helpdeskwater.nl
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