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Over het traject 

 
Op 30 juli gingen vier waterschappen en Het Waterschapshuis tegelijk live met 
hun nieuwe websites onder begeleiding van SIM. Het was de eerste stap in het 
traject om de digitale dienstverlening van deze waterschappen onder regie van 
Het Waterschapshuis te verbeteren. In een latere fase volgen nog twee 
waterschappen. Willem Aberson, projectleider vanuit Het Waterschapshuis die 
deze fase coördineerde, blikt met ons terug op het verloop van het project.

De drive voor de CMS 3.0 aanbesteding was het visiedocument over 
verbetering van de dienstverlening van de waterschappen. Ook moest het 
systeem dat Het Waterschapshuis en een aantal aangesloten waterschappen 
gebruikten, worden vervangen. Willem: ”SIM kwam als best passend bij onze 
eisen uit de bus. In het verificatietraject kreeg ik een goede indruk van SIM. 
Het papier werd menselijk. En door de antwoorden op onze vragen en de 
bevlogenheid van onder meer commercieel directeur Frank van de Vinne gaf 
SIM ons het vertrouwen dat het goed ging komen. Dat gevoel is niet meer 
weggegaan. Alle SIMmers die bij dit project betrokken zijn, maakten de 
beloften waar.” 



Wij-gevoel
“Het is een mooi traject geweest waar 
we veel van elkaar hebben geleerd. 
Iedereen stond open voor de aanpak. 
Er konden snel knopen worden 
doorgehakt doordat we elke week bij 
elkaar zaten. Soms was iets meer 
uitleg nodig vanuit SIM waarom iets 
op een bepaalde manier moest. Het 
werkte prachtig. Er ontstond echt een 
wij-gevoel, de sfeer was goed en elke 
week ging de groep met huiswerk en 
resultaten terug naar hun eigen 
werkplek”, besluit Willem enthousiast.

Willem Aberson  
Het Waterschapshuis

Bundeling van kennis  
en ervaring
Succesfactor in het geheel is wat 
Willem betreft de positieve cyclische 
aanpak van het hele traject. “Er lag 
een ambitieuze planning. We startten 
in april/mei en moesten  
1 augustus klaar zijn met de 
afgesproken basis. Dat is voor 
iedereen gelukt. Elke week vanaf de 
start kwam een kerngroep vanuit alle 
deelnemers samen om te werken aan 
de sites. Er was een duidelijke 
dagplanning, focus en interactie. 
Hierdoor werd kennis en ervaring van 
de waterschappen gekoppeld aan de 
knowhow van SIM op online gebied.“ 

Meer op het menu
De basis staat. Nu volgt de fase waarin 
de waterschappen hun ambities op 
digitale dienstverlening verder kunnen 
waarmaken. Onderdeel van de 
aanbesteding was een menukaart 
waaruit waterschappen individueel 
keuzes kunnen maken, omdat niet elk 
waterschap dezelfde wensen heeft. 
Het Waterschapshuis heeft 
bijvoorbeeld niets aan interactie met 
inwoners omdat hun taken niet op dat 
gebied liggen. Vanuit SIM wordt 
geïnventariseerd wat ieders wensen 
zijn en met welke snelheid ze die willen 
realiseren. Daarbinnen creëert SIM 
dan weer maximale samenwerking 
waar mogelijk, om de positieve vibe 
voort te zetten. Ook vanuit de 

waterschapsbesturen is die wens er.

http://www.simgroep.nl


Wat is  
Het Waterschapshuis?

Het Waterschapshuis is de regie- en uitvoeringsorganisatie 

voor 21 waterschappen op het gebied van informatie- en 

communicatietechnologie. Het overkoepelend orgaan 

bevordert de samenwerking op het gebied van ICT tussen 

waterschappen en andere overheden die actief zijn in de 

watersector. 

https://www.hetwaterschapshuis.nl/index.html


Waterschap  
Brabantse Delta
Tryféna Hildenbrant, beleidsmedewerker online 
communicatie: “Binnen waterschap Brabantse 
Delta hebben we besloten dat we de hele online 
dienstverlening willen verbeteren. Dat 
betekende dat we bij de inrichting van de 
nieuwe site hier al rekening mee wilden 
houden. SIM begeleidde ons goed bij het 
realiseren van onze wensen. Op basis van data-
analyse hebben we meer inzicht gekregen, 
bijvoorbeeld in de meest gezochte informatie en 
waar mensen de site binnenkomen. 

We hebben informatie daardoor beter vindbaar 
kunnen maken en soms zelfs om die reden een 
prominente plek op de homepage gegeven. 

Deze eerste fase hebben we het design en de 
inrichting vernieuwd en de teksten 
geoptimaliseerd. De site hebben we getoetst bij 
de gebruiker. We zijn hartstikke trots op het 
resultaat. Maar we zijn er nog niet. 

Klantportaal 
Onze stip op de horizon? Een website met 
gepersonaliseerde informatie waar onze 
klanten bijvoorbeeld via een portaal zaken snel 
en eenvoudig met ons kunnen regelen. We 
willen verder de diepte in door onze klantreizen 
nog beter in beeld te krijgen. Wat leeft er bij 
onze klanten en hoe kunnen we daarbij 
aansluiten? SIM kan ons daarbij helpen. Het 
heeft al zo veel mooie voorbeelden van dit soort 
ontwikkelingen bij andere overheden. Die 
kunnen we gebruiken. We hoeven het wiel niet 
zelf uit te vinden. Nu ligt er een heel duidelijk 
startpunt van waaruit we verder kunnen 
ontwikkelen naar de toekomst.” 

Tryféna Hildenbrant 
Waterschap Brabantse Delta



Waterschap De Dommel 
Franklin Telwin, projectmanager ICT: “Binnen 
Waterschap De Dommel willen we meer 
dienstverlenend worden. Met de nieuwe website 
willen we onze klanten beter informeren en ze 
moeten sneller en makkelijker kunnen vinden 
wat ze zoeken. Om te achterhalen waar 
inwoners en bedrijven behoefte aan hebben, 
zijn de statistieken geanalyseerd; wat waren de 
zoektermen?, waar komen de sitebezoekers 
vandaan?, op welke devices bekijken ze de site?, 
enzovoort. Een belangrijk onderwerp voor ons 
waterschap bleek ‘Belastingen’, omdat wij die 
zelf innen. Ook kwamen er onverwachte zaken 
naar boven, zoals een hoog zoekvolume op 
‘Legger’ en ‘Keur’. We hebben gekozen uit 3 
templates voor een toptakenwebsite waar in het 
veld behoefte aan is.

Betere toegankelijkheid 
Ons streven naar betere dienstverlening houdt 
hier niet op. De website voldoet nog niet aan 
onze ambities. We gaan de inhoud nog 
verbeteren en op het juiste taalniveau brengen. 
Ook de toegankelijkheid voor visueel beperkten 
staat op onze actielijst. Monitoring gaat een 
belangrijke rol spelen om de trends en 

behoeftes te kunnen volgen, zodat we daar 
sneller op kunnen inspelen. En intern zijn we 
aan het uitleggen waarom ook veel 
onderwerpen niet meer op de homepage staan. 
We hadden de achterban in de eerste fase 
wellicht wat meer kunnen betrekken. 

Het overleg met de andere waterschappen gaat 
door. We kijken wat we gezamenlijk kunnen 
oppakken en wat individueel, bijvoorbeeld 
nieuwsbrieven, vacatures, gebruikerstesten. 
Feedback van alle waterschapen samen. Daar 
kun je iets mee. Daarin zit voor mij de kracht 
van samenwerking.” 

Ben Bemelmans 
Consultant SIM



Samenwerking  
met SIM

Over de samenwerking met elkaar en SIM zijn de 

waterschappen unaniem. Het was een absolute meerwaarde 

om elke week bij elkaar te komen. De waterschappen lagen 

meestal op één lijn en konden gemakkelijk met elkaar 

sparren over wensen. Kennis delen verliep soepel en door 

de gestructureerde aanpak van SIM was er ruimte voor 

gezamenlijke en individuele problemen in het traject. Allen 

vonden het vooraf een ambitieuze planning. Ze waren 

benieuwd of het haalbaar was, maar het bleek realistisch. 

De SIMmers wisten dit uiteraard door hun ervaring in 

eerdere trajecten. De verwachtingen werden waargemaakt 

en het was leuk om zo te werken, vertelden alle aanwezigen 

op 30 juli enthousiast. 



Waterschap Rivierenland 
Geraldine en Jolanda, functioneel 
beheerders: “Bij Waterschap 
Rivierenland wilden we een website 
die op de gebruiker is afgestemd. 
Gebruiksgemak staat voorop. De 
bezoeker van de website moet 
gemakkelijk en snel kunnen vinden 
wat hij zoekt. De teksten hebben we in 
het traject ook verbeterd, zodat ze 
makkelijker te lezen zijn voor een 
brede doelgroep. Nu de basis staat, 
kunnen we dit nog verder uitbouwen. 
Het systeem is professioneel en 
absoluut gebruiksvriendelijk. Dat is 
erg prettig. 

Sociaal intranet 
De komende tijd werken we verder aan 
het optimaliseren van de teksten en de 
zoekfunctie. Maar hier stopt onze 
ambitie niet. We zijn samen met SIM 
een tijdelijk intranet aan het 
implementeren. Dit is de voorloper 
voor een sociaal intranet dat later 
wordt toegevoegd.” 

SIM brengt zeven 
waterschappen verder  
op de digitale snelweg 
 
In deze eerste fase hebben we 
Waterschap Brabantse Delta, 
Waterschap Hollandse Delta, 
Waterschap de Dommel, Waterschap 
Rivierenland en Het Waterschapshuis 
samen een nieuwe website 
gelanceerd. De waterschappen 
Waterschap Zuiderzeeland en 
Waterschap Drents Overijsselse Delta 
starten in een latere fase.  
 
Lees ook het bericht van Frank van de 
Vinne over het winnen van de CMS 3.0 
aanbesteding.

Wil je meer weten? 
Nieuwsgierig naar wat we voor jouw 
organisatie kunnen betekenen? Neem 
contact met ons op. We helpen je 
graag verder!

Team SIM 
ww.simgroep.nl

Geraldine en Jolanda  
Waterschap Rivierenland
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