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WORKSHOPS INTEGRALE REGIE EN 
WATERBEHEER
Witteveen+Bos en vhp human performance 
hebben actuele onderwerpen rond integrale regie 
verpakt in een reeks workshops. Ze helpen u als  
waterbeheerder bij het maken van de volgende 
ontwikkelstap in integrale regie.  

Achtergrond
Waterbeheerders voeren de regie over waterprocessen, zoals 
rioolwaterzuiveringsinrichtingen en drinkwaterproductieplants. 
Oorspronkelijk gebeurde dat vooral lokaal. Door 
voortschrijdende procesautomatisering en ICT werd centrale 
regie mogelijk: vanaf één locatie processen sturen en bewaken. 
Vandaag de dag spreken we liever over integrale regie, omdat 
de toekomst ligt in goede samenwerking tussen verschillende 
partijen met elk hun eigen belang, intern en extern. 
Optimalisaties vinden plaats op een hoger niveau, bijvoorbeeld 
in een regio, en zijn alleen mogelijk als informatie over en weer 
wordt gedeeld. Het stelt nieuwe eisen aan de waterbeheerder 
en aan de ICT. 

Workshops
De reeks workshops van actuele onderwerpen rond integrale 
regie is als volgt:

 − 25 september 2019 - Dashboard ontwerpen 
Praktijkworkshop over het ontwikkelen van dashboards

 − 1 november 2019 - Data-gedreven werken 
Hoe maakt uw organisatie de stap naar data-gedreven wer-
ken? Vergroot uw inzicht met ervaringen uit de praktijk.

 − 27 november 2019 - Data op orde, hoe doe je dat in de 
praktijk? 
‘Data op orde’ is een veel gehoorde kreet. Het lijkt soms een 
onneembare barrière. Hoe ga je om met gegevens die niet 
op orde zijn?

Aanmelden
U kunt zich inschrijven voor de workshops via onze website 
www.vhp.nl. We zien ernaar uit u op de workshops te 
ontmoeten. 

Doelgroep
De verschillende workshops zijn bedoeld voor onder andere 
informatieadviseurs, procestechnologen, functioneel 
beheerders, demand managers, product owners (Agile), 
afdelingshoofden en asset managers.

Kosten en voorwaarden
De kosten per workshop zijn € 375. U ontvangt € 125 
combikorting als u zich voor alle drie workshops tegelijk 
inschrijft; u betaalt in dat geval € 1.000.

Bij onvoldoende deelnemers wordt de workshop verplaatst 
naar een nieuwe datum, of geannuleerd. Bij annulering door 
ons ontvangt u de betaalde kosten terug.
Bij verplaatsing naar een nieuwe datum blijft uw aanmelding 
geldig.

Indien u onverhoopt niet kunt deelnemen, kunt u een collega 
laten deelnemen in uw plaats. Tot twee weken voor de 
workshop kunt u zich kosteloos afmelden. U ontvangt in dat 
geval de kosten terug. Vanaf twee weken voor aanvang worden 
bij afmelding de kosten niet gerestitueerd.

Locatie en tijd
De workshops worden gehouden bij Opleidingsruimte-Utrecht, 
Mariaplaats 3, 3511 LH Utrecht. 
Inloop is vanaf 13.30 uur, om 14.00 uur starten de workshops.

www.vhphp.nl


Huijgensstraat 13a
2515 BD Den Haag
+31 (0) 70 389 20 10
ellenroos@vhp.nl

Leeuwenbrug 8
7411 TJ Deventer
Postbus 233
7400 AE Deventer
+31 (0)6 86 81 07 21
merel.vermeulen@witteveenbos.com

..Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijgt u goed inzicht in 
het ontwikkelproces van een goed dashboard. 

 − Hoe herken ik een goed dashboard?
 − Hoe pak je het aan en wat zijn de valkuilen?

U kunt uw eigen dashboard inbrengen als casus!

Doelgroep
Demand managers, informatiemanagers, informatieadviseurs, 
functioneel beheerders, product owners (Agile), medewerkers 

asset management en medewerkers procesvoering.

Als u weggaat … 
 − Herkent u het verschil tussen goede en slechte dash-

boards.
 − Heeft u een beeld van de aanpak om tot goede dashboards 

te komen.
 − Weet u welke vragen u aan uw ICT-afdeling moet stellen. 
 − Weet u welke vragen u van uw ICT-afdeling krijgt.

Programma 2019
25 september - Dashboard ontwerpen 

Hoe maakt uw organisatie de stap naar data-gedreven
Werken? Vergroot uw inzicht met ervaringen uit de praktijk. De 
volgende vraagstukken komen in ieder geval aan de orde:

 − Waar gaat het over en waarom moet mijn organisatie 
hiermee aan de slag?

 − Wat is het verschil met nu en de impact op de manier van 
werken?

 − Welke stappen kan ik nu al zetten?

Gastspreker is Marije Stronks, specialist op gebied van Meten 
& Monitoren in de watersector. 

Doelgroep
Directie, sectorhoofden, teamleiders van beheerafdelingen en 
teamleiders van ICT.

Als u weggaat … 
 − Weet u wat data-gedreven werken inhoudt.
 − Heeft u handvatten om met kleine stappen te beginnen.

1 november - Data-gedreven werken 

‘Data op orde’ is een veel gehoorde kreet. Het lijkt soms een 
onneembare barrière. Wat betekent het en hoe ga je om met 
gegevens die niet op orde zijn? Onderwerpen zijn:

 − Wat is mijn doel en moet alle data wel op orde zijn?
 − Hoe kom ik tot meer samenhang tussen de altijd aanwe-

zige “data eilanden”?

Doelgroep
Informatieadviseurs, functioneel beheerders en 

medewerkers asset management.

Als u weggaat … 
 − Heeft u inzicht in de noodzaak om data van uw organisatie 

op orde te krijgen.
 − Heeft u handvatten om data-architectuur in te richten met 

samenhang tussen uw organisatie, de werkprocessen en 
de datastructuur.

27 november - Data op orde in de praktijk 

De sprekers in de workshops (wisselende samenstelling) hebben jarenlange praktijkervaring op het gebied van ICT, integrale regie, 
human factors en ontwikkeling van organisaties. 

Sprekers

Ineke Draisma
vhp human performance

Erwin Castelijn
Witteveen+Bos

Erik Jansen
Witteveen+Bos

Jan Legters
vhp human performance

Als u nog vragen hebt kunt u terecht bij Ellen Roos van vhp of Merel Stadhouders-Vermeulen van Witteveen+Bos. Wilt u liever een 
in-company bijeenkomst? Dat kan ook. Bel ons voor de mogelijkheden. De adressen en nummers vindt u onderaan deze bladzijde.

Meer informatie?


