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Interne projecten 

De afgelopen drie jaar, na de tussentijdse evaluatie HWH 2.0, heeft de instandhouding van Het 

Waterschapshuis, naast de reguliere werkzaamheden, stapsgewijs gewerkt aan een 

verbeteringstraject van de bedrijfsvoering. De belangrijkste onderdelen hierin zijn geweest: 

• Verbetering kwaliteit Business Cases; 

• Vernieuwing financieel systeem (implementatie Prosa); 

• Inkoop geprofessionaliseerd en start gemaakt met inrichting van leveranciersmanagement; 

• Verbetering van de Kantoorautomatisering (naar de Cloud en het beheer naar 

Vechtstromen); 

• Voldoen aan BIWA/BIO en privacy; 

• Het archief omzetten van analoog naar digitaal en de processen zo inrichten dat voldaan 

wordt aan de archiefwet; 

• Corporate Communicatie opnieuw opgebouwd; 

• Samen met waterschappen (i-platform en OGT) een strategienota geschreven; 

• Huisvesting vernieuwing kantoren en vergadercentrum. 

Deze projecten zijn inmiddels afgerond of zitten in de implementatie fase. De afgeronde projecten 

zijn nu in een continu verbeterproces terechtgekomen, dit wordt onderdeel van het dagelijks werk 

en als zodanig verweven in de lopende begroting van instandhouding. Het jaar 2021 zal daarom 

voor de instandhouding in het teken staan van finetuning en het laten landen van de organisatie. 

Waar nodig wordt de afronding van de in 2020 lopende interne projecten en nieuwe noodzakelijke 

verbeteringen bekostigd uit de begroting voor onvoorziene kosten (maximaal € 250.000) of door 

elders in de begroting van instandhouding ruimte te vinden.  

Verbindend Samenwerken 

Daarnaast is vanaf 2019 door HWH, om haar missie: ‘Het faciliteren van een renderende 

samenwerking door en tussen waterschappen’ goed uit te kunnen voeren, veel energie gestopt in 

“Verbindend Samenwerken”. Dit betekent dat intern bij HWH de focus ligt op een goede verbinding 

tussen instandhouding en de flexibele schil, zijnde de programma’s. Wat heeft de flexibele schil 

nodig van de instandhouding zodat zij in staat zijn hun werk optimaal te kunnen doen? En 

anderzijds wat heeft instandhouding van de programma’s nodig om het bestuur in staat te stellen 

hun rol goed in te vullen? 

Een cultuur van verbindend samenwerken vraagt om een “wij-gevoel”. Dit is voor HWH een continu 

uitdaging, HWH is immers een projectorganisatie met een hoog personeelsverloop waarbij voor de 

uitvoering van de projecten voor een belangrijk deel gebruik wordt gemaakt van waterschappers 

die voornamelijk gewend zijn in een lijnorganisatie te werken. Dit vraagt om permanente aandacht. 

Activiteiten 2021 

Bij de missie van HWH is afgesproken dat HWH dienstvaardig, kostenbewust en resultaatgericht 

ingericht is. Dit betekent dat in 2021 al het nodige zal worden gedaan om wat nodig is voor deze 

renderende samenwerking te behouden en continue te blijven verbeteren. Hierbij wordt gedacht 

aan sturen (OGT/UO’s), leveren van kwaliteit (BuCa), op tijd kunnen beginnen (capaciteit), het 

goed uitvoeren van projecten en het delen van resultaten (communicatie). Hierdoor kan HWH de 

rol als katalysator in de renderende samenwerking van de waterschappen blijven vervullen. Extra 

aandacht zal in 2021 uitgaan naar: 
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• Het verbeteren van de (aan)sturing van de programma’s en hun onderliggende activiteiten. 

Onderdeel hiervan is een structurele kwaliteitsverbetering (de “c” uit de PDCA-cyclus) door 

intensivering van evaluatie en vervolgens vlotte implementatie van de “lessons learned”. 

• Door de wisselende samenstelling van de populatie van HWH is het nodig om medewerkers 

in 2020-2021 weer verschillende leerateliers te laten volgen op het gebied van Integraal 

Projectmanagement (IPM), Projectmatig creëren, digitale transformatie, etc. 

• Professionalisering van het leveranciersmanagement. Hoe weten we wat de markt te 

bieden heeft? En hoe kunnen de waterschappen daar deelgenoot van uitmaken? 

Leveranciersmanagement is een belangrijk onderdeel van de IPM rol contractmanagement. 

• Het verder overbruggen van de afstand van de waterschappen naar HWH. HWH is er voor 

en door de waterschappen, maar voelt toch niet helemaal “eigen”. Hoe creëren we binnen 

de watersector een gevoel van “wij” als het gaat over het samenwerken onder de vlag van 

HWH? Een bijdrage hieraan is het creëren, maar vooral uitbouwen, van diverse 

community’s, zoals op LinkedIn voor capaciteitsmanagement en op Hype voor 

innovatiemanagement, etc. 

 

Voor deze activiteiten is geen extra projectbudget noodzakelijk en dus ook niet in de begroting van 

2021 opgenomen. Zoals afgesproken bij de invoering van de nieuwe P&C cyclus zal vanaf 2022 

jaarlijks maximaal € 250.000  beschikbaar zijn voor het verder optimaliseren van een effectieve 

instandhouding. Toewijzing van deze gelden vindt nog steeds plaats door het dagelijks bestuur. Om 

een indruk te krijgen waar de verbeterpotentie van instandhouding zit wordt nu een externe 

midterm review door het dagelijks bestuur uitgevoerd. De uitkomst hiervan zal in 2021 worden 

uitgewerkt tot een continu verbeterplan voor 2022 en verder. 

 

 


