
Met het oog op morgen! 
Wat gebeurt er aan boord?

lijn 1  De basis op orde

‘Hoezo, werken aan de basis op orde? Het functioneert toch allemaal goed? 
En als er iets fout gaat,  dan los ik dat toch gewoon op. Op mijn eigen 
manier, zoals altijd?’ 
Toch kan het beter. En meer op de wáterschap-manier. Willen we de organisatie-
doelen bereiken, dan moet de basis van waaruit we werken efficiënter, handiger: 
• doelmatig beheer en onderhoud;
• planmatig beheer en onderhoud;
• adequaat instrumentarium.
Via wel twintig projecten leggen we daarvoor nu het fundament. Zodat jij je werk 
fluitend kan doen; zodat het waterschap haar doelen kan realiseren. We pakken 
dat samen op vanuit het volgende, leidend principe: Ik werk planmatig en maak 
werk van de dingen die niet op orde zijn. 

Excellente uitvoering van onze kerntaken

De zeven lijnen uit de visie ‘Met het oog op morgen’ waarvoor we staan en gaan:

Slimmer en efficiënter werken
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Waterpartner 
in het gebied

Het peilbesluit Hertogswetering was 
nogal verouderd. Niet handig. Daardoor 
wisten we nauwelijks meer welke waterstanden nodig zijn in het gebied. 

En konden geen rekening houden met de 
wensen en belangen van grondeigenaren en 
grondbezitters. Hoogste tijd dus voor een 
nieuw peilbesluit. Dat ligt er nu, met afspraken 
over peilen die passen bij de functies in het 
gebied. Het peilbesluit voor Koningsvliet 
is ingepland; die voor ’s-Hertogenbosch volgt. 
Daarna zijn we wat dat betreft weer 
helemaal op orde. 

Werken met water. Voor nu en later.

Het regieteam Basis op orde, met v.l.n.r. Ivo Dellemann, Harold van Dijk, 
Paul Dano, John van Berne en Gerard de Jong. In verband met het afhandelen 
van een wateroverlastsituatie, ontbreekt Gertjan Hensens op de foto.
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Greep uit lopende projecten 
(niet in volgorde van belangrijkheid)

1  Peilbesluit Hertogswetering, Paul Dano en Marisca Kimenai

2  Peilbeheer 3.0, Godert Verbeek en Hans van Dijk

3  Beheercontracten stedelijk gebied, Michaël Cornelisse en

 Tonny Steenbakkers

4  Uitwerken implementatietraject beleid werkpaden en maaisel,

 Gerard de Jong en Peter Daverveld

5  Opstellen nieuwe keur, Renate van de Werdt en Nol Plompen

6  Opstellen onderhoudsplan kunstwerken, John van Avezaath en 

 Jos van der Stappen

7 Implementeren 7 jaar cyclus groot onderhoud, John van Berne en 

 Paul Verhoeven

8  Actualiseren legger en beheerregister, Paul Dano en Johnny van Keulen 

9  Verbeteren (telefonische) bereikbaarheid, John Kapteijns en Rob Wolbrink

10  Optimaliseren dataverzameling kwantiteitsbeheer (Boven Aa),

 Pim van Santen en Jos Kruit

We hebben aan elk project twee personen gekoppeld, zodat jullie weten bij wie 
je terecht kunt met vragen. Maar: er zijn veel meer personen betrokken bij de 
projecten. Vraag eens in je omgeving wie waarbij betrokken is.



Met het oog op morgen! 
Wat gebeurt er aan boord?

Noteer wat jij vindt dat er moet 
veranderen zodat we op koers blijven:

lijn 1  De basis op orde

Leidend principe Basis op orde
Ik werk planmatig en maak werk van de dingen die niet op orde zijn. 

Werken met water. Voor nu en later.


