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Vraagafhandeling
Onze klanten weten ons goed te vinden. Ook 
de routering van vragen over de droogte 
verliep probleemloos. De medewerkers van 
0800-8002 zijn door ons getraind in de 
teken van RWS op het gebied van water, dat 
helpt bij betere routering van vragen. 
Sommige onderwerpen werden door de 
droogte plots actueel. De recordroogte van 
2018 vroeg om flexibiliteit en het 
versterken van contacten met de 
cisisorganisatie.

Mensen gaan actiever met de overgang van 
Waterwet naar Omgevingswet aan de slag. 
Hierdoor verwachten we meer vragen over 
dit onderwerp. Daarnaast gaan diverse 
programma's in uitvoering komen, zoals de 
Delta-aanpak Waterkwaliteit.
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Gemiddelde cijfer: 7,6

Positieve punten
De snelheid van het antwoord en de duidelijke taal worden goed gewaardeerd. Complexe 

juridische zaken en waterveiligheid worden helder uitgelegd. De vindbaarheid van informatie en 

de deskundigheid van de medewerkers komen naar voren in de klanttevredenheid.

Leerpunten
We merken dat lage scores in tevredenheid vaak veroorzaakt worden door verwijzingen naar 

andere loketten. Daarnaast ontvangen we lage scores als de vraagsteller niet kan krijgen wat hij 

wil. Waar we wel of niet van zijn en wat we wel/niet doen, gaan we duidelijker communiceren.

Onze klanten
Via de gebruikelijke routes wist de klant ons te vinden. Voor het WBI-
instrumentarium leken de Landelijke Toetsdag en de WBI-nieuwsbrief een 
extra binding met de klant op te leveren. Het overgrote deel van de klanten 
betreft overheidspartijen en de Ingenieurs- en Adviesbureaus. Voor de 
beantwoording voor de 0800-8002 organisatie worden vooral vragen van 
particulieren en studenten beantwoord. Met name de recordroogte zorgde 
voor extra vragen op een expertise terrein dan niet vaak wordt aangesproken.

De inwerkingtreding van de omgevings-
wet nadert en vraagt om goede 
afspraken tussen de loketten over
de juiste routering van de vragen.

Nieuw is de website “Slimwater-
mangement.nl” die door de Helpdesk 
Water is opgezet. Deze website is op 
zoek naar manieren om het beschik-
bare water slimmer te verdelen in 
tijden van droogte en wateroverlast.
Verder is er een begin gemaakt met 
het dossier Delta-aanpak Water-
kwaliteit waar nauw samengewerkt 
wordt met de beleidsverantwoordelijken 
bij IenW.

Website
Er is veel inhoudelijke doorontwikkeling 
geweest binnen het dossier Waterveiligheid. 
Verder is er een start gemaakt met het dossier 
Delta-aanpak Zoetwaterkwaliteit en is de 
website over Slim Watermanagement gestart.

Actualisatie gaat niet vanzelf. ABC-regel: 
Actueel Betrouwbaar & Compleet - beter 
implementeren door bredere betrokkenheid. 
Toegankelijkheidseisen vragen meer aandacht.

De website van de Helpdesk Water is als eerste 
website binnen RWS gearchiveerd en voldoet 
daamee aan de archiefwet.

De informatie op internet kan vaak beter 
(vindbaarheid). We gaan daarom ook een 
gebruikersonderzoek starten voor onze website 
in 2019.

Jaarverslag Informatiepunt WVL

Helpdesk Water
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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