Overzicht onderwerpen waarover met collega’s is gespard tijdens Waterkrachtbijeenkomst
29 november 2018
Zestien collega’s hadden een onderwerp of vraagstuk waarover zij met collega’s in gesprek gingen.
Dit bundelen van kennis en ervaring leverde nieuwe inzichten op. In onderstaand overzicht zie je
welke onderwerpen dat zijn en of dit raakvlakken heeft met een onderwerp waarmee jij je
bezighoudt. De namen van de collega is ook vermeld, zodat je onderling kunt sparren.
Onderwerp
waterkracht academie

Naam
Peter Metz
Rijn en IJssel
p.metz@wrij.nl

Vraag
Hoe moet de Waterkracht
academie zich verder
ontwikkelen?

2

Landmeten en
verwerking daarvan

Henk Rinsma
WDODelta
HenkRinsma@wdodelta.nl

3

Waterkracht

Wilbert Oltvoort
Rijn en IJssel
w.oltvoort@wrij.nl

Welke inzichten hebben
we om in de toekomst
onze gegevens van de
landmetingen optimaal in
te richten?
Hoe gaan we Waterkracht
verder ontwikkelen?
Wenkend perspectief?

4

Beter samenwerken

Martijn Wouters
Vechtstromen
m.wouters@vechtstromen.nl

5

Mobiliteit

Myriam Vlug
Rijn en IJssel
m.vlug@wrij.nl

6

Participatie

Warry Meuleman
WDODelta
WarryMeuleman@wdodelta.nl

7

Digitale transformatie

Bert Ludikhuize
Vechtstromen
b.ludikhuize@vechtstromen.nl

8

Water in de
omgevingswet

René Nij Bijvank
Vechtstromen
r.nij.bijvank@vechtstromen.nl

Wat is onze visie op water
in de omgevingswet?

9

Waterkracht

Marianne Ottevanger
Vechtstromen
m.ottevanger@vechtstromen.nl

Wat verwachten we de
komende jaren van
Waterkracht?

10

Het waterstofschap

Erik van den Berg
Vallei en Veluwe
evandenberg@vallei-veluwe.nl

Waterstof als kanshebber
in de energietransitie

11

Groei digitale
mogelijkheden

Renate Bakker
Rijn en IJssel

Wat betekent de toename
van digitale middelen /

1

Hoe kunnen collega’s /
teams van verschillende
functiegebieden beter met
elkaar samenwerken?
Hoe bevorderen we de
mobiliteit tussen de
waterschappen?
Hoe kunnen we nieuwe
vormen van participatie
het beste organisatiebreed introduceren?
Wat betekent digitale
transformatie voor de
primaire processen?

r.bakker-goede@wrij.nl
12

Digitale transformatie

Judith Janssen
Rijn en IJssel
judith.janssen@wrij.nl

13

Informatiemanagement

George Bontjer
Rijn en IJssel
g.bontjer@wrij.nl

14

Samenwerken met de
omgeving

Dennis Roes
Rijn en IJssel
d.roes@wrij.nl

15

Innovatieve
vergunningverlening en
handhaving

Digna Santing
Vechtstromen
d.santing@vechtstromen.nl

16

Integraal denken

Mariëlle van den Handel
Vechtstromen
M.van.den.Handel@vechtstromen.nl

mogelijkheden voor ons
dagelijks werk?
Hoe en wat kunnen we
van elkaar leren op het
gebied van digitale
transformatie?
Hoe kunnen we
informatiemanagement
binnen Zuiveren het beste
inrichten?
Op welke wijze kunnen we
samenwerken met
gemeenten en bewoners?
Vooral voor niet-primaire
waterschapstaken.
Hoe kunnen we met
gebruik van nieuwe
technieken innovatief
vergunningen verlenen en
handhaven?
Hoe gaan we –met behoud
van kennis en kunde - van
sectoraal naar integraal
denken?

