
Programma BOI 2020-2023
Scherp beoordelen en reëel ontwerpen in de hele keten

Doel programma BOI

Doel van het programma is het op orde 
brengen en doorontwikkelen van het 
Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium 
(BOI) waarmee een realistische over-
stromingskans kan worden bepaald voor 
het ontwerpen of beoordelen van een 
primaire waterkering. Het programma 
verbetert het instrumentarium op basis 
van praktijkervaring en werkt aan een 
begrijpelijk en dienend instrumentarium.

Vijf subdoelen voor programma BOI

De verschillende betrokkenen bij het 
BOI, zoals beheerders, toezichthouders, 
adviesbureau’s, ICT’ers, 
wetenschappers en beleidsmakers 
kijken vanuit verschillende 
invalshoeken naar dit doel. Daarom 
kent het programma vijf subdoelen. 

Werkwijze

Gebruikers-
vriendelijker

instrumentarium
Eenduidiger en beter
te gebruiken door 
samenhang in 
ontwikkeling en goed 
aansluiten op werk-
processen van diverse 
gebruikers.

Toekomst-
bestendiger

instrumentarium
Overstromingskansen 
eenduidiger kunnen 
bepalen en interne 
consistentie vergroten 
door gebruik van 
modulaire opzet.

Doelgerichter
afstemming en
meer draagvlak

Meer betrokkenheid en 
steun stakeholders 
door transparantere 
besluitvorming, heldere 
afspraken en betere 
afstemming BOI met 
andere programma's.

Verhaal van de
kering staat

meer centraal
Waterkeringbeheerders 
motiveren om te denken 
vanuit gebeurtenissen 
en het verwachte gedrag 
van de kering, en minder 
vanuit instrumenten als 
doel op zich.

Scherpere bepaling
van

overstromingskans
Betere modellering om 
overstromingskans te 
benaderen. Belasting 
en sterkte in samen-
hang, en onzekerheden 
consistent en expliciet 
meenemen.

Procesinstrumentarium

voor beoordelen voor ontwerpen

Basisinstrumentarium

Verhaal kering centraal
Stimuleer toepassen 

van de overstromings-
kansbenadering.

Maak een scherpe 
overstromingskans-

analyse mogelijk.

Voortbouwen
Ga uit van bestaande instrumentarium.
Breng duidelijk onderscheid aan tussen 

proces- en basisinstrumentarium.

Goede afstemming
Stem af met omliggende programma’s voor 

kennisontwikkeling, uitvoering lopende 
beoordeling, HWBP en zorgplicht.

Prioriteiten
Eerst de basis op orde, daarna landelijke 

doorontwikkeling. Meer structuur, aansluiten 
bij werkprocessen van de keringbeheerder.

Verhaal kering centraal
Stimuleer toepassen van de overstromings-

kansbenadering. Maak een scherpe
overstromingskansanalyse mogelijk.

Betrek keringbeheerders
Gebruik hun kennis en expertise.

Raadpleeg hen bij ontwerp, kwaliteits-
borging en uitlevering instrumenten.

Transparantie
Zorg voor transparante besluitvorming

en een heldere rolverdeling en
verantwoordelijkheden.



Procesinstrumentarium

voor beoordelen voor ontwerpen

Basisinstrumentarium

We�elijk 
Beoordelingsinstrumentarium 

voor 2023 (WBI2023)
Ministeriële regeling

inclusief bijlagen

Basisinstrumentarium
So�ware en handreikingen voor

zowel beoordelen als ontwerpen

Procesinstrumentarium
voor ontwerpen
Handreiking t.b.v. het ontwerpen
met overstromingskansen

Advisering op sturing
inhoudelijke ontwikkeling

en toepassing

Meedenken in voorstellen
en concepten, betrokken
bij ontwikkelingBOI-

programma
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Advisering op consistentie
en so�ware architectuur

Eindproducten van het programma BOI 2020-2023

Afstemming in de waterveiligheidssector

WBI 2023
Ontwerp-

handreiking
Technische
leidraden

Databases BOI-portaal Riskeer Basismodules
Schematisatie-

modules
Hydraulische
belastingen

Documenten Data en ondersteuning

Waar werken we aan in het BOI 2020-2023?

So�ware

Advisering en consultatie
op jaarplannen en voortgang

Advisering op plannen
en kwaliteit 

2020 2021 2022

Nieuwsbrieven

Nieuws op Helpdesk Water

Tussentijdse releases

Jaarplannen

Voortgangsrapportages

Communicatie


