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In 2003 had een aantal medewerkers bij de waterschappen een droom en deze droom is begin 
2006 uitgekomen. We hebben gezamenlijk de Waterschaps Informatie Architectuur (WIA) 
ontwikkeld, waarmee een goed fundament is gelegd voor samenwerking tussen waterschappen 
op het gebied van informatiemanagement en automatisering. Informatie is de katalysator voor 
verbeteringen en vernieuwingen en het biedt de mogelijkheid de taken en processen anders 
te organiseren. Informatie leidt tot kennis. Het is ons gelukt met 26 waterschappen het WIA-
bouwwerk neer te zetten en de kennis beter te gaan ontsluiten. 

Vanaf 2003 zijn steeds meer waterschappen de droom van een gemeenschappelijke Informatie-
architectuur gaan najagen. Uiteindelijk leveren nu (begin 2006) alle waterschappen gemeenschappelijk 
het resultaat op. Voorwaar een fantastisch resultaat inhoudelijk, maar vooral qua gerealiseerde 
samenwerking. Hiermee is een eerste versie van de WIA een feit.

WIA betekende voor velen in het begin: budget vrijmaken, tijd reserveren en kennis investeren. 
Velen hebben er met mij in geloofd, dat WIA inzicht geeft om de taken in een veranderende 
omgeving van waterschappen beter te managen. We zijn met 10 enthousiaste waterschappen van 
start gegaan. Inmiddels is deze groep uitgegroeid tot 26 waterschappen. Hiermee kunnen we 
terecht spreken van groot draagvlak binnen de waterschapswereld.

Het kernteam, bestaande uit informatiemanagers en automatiseringsmanagers van de 
waterschappen, heeft gezamenlijk met de deelnemers dit bouwwerk bedacht, plannen gemaakt, 
de regie gevoerd. Uiteindelijk hebben de directies van de waterschappen, management, 
proceseigenaren en voornamelijk informatie-analisten het bouwwerk neergezet en daarmee  
de belangrijkste bijdrage aan het uiteindelijke resultaat geleverd.

Waterschappen kunnen de WIA gebruiken en onderhouden. Hopelijk inspireert de WIA niet alleen 
de waterschappen, maar de gehele watersector. Verdere ontwikkeling is zeker noodzakelijk en 
uiteindelijk zal de gehele sector op een of andere wijze verbonden zijn. De WIA en het gebruik 
ervan zal hier een bijdrage aan leveren.

Speciale dank aan Hans Steegeman, Rob Toet, Cora Uijterlinde, René Kint, Martijn van der Kaaij 
en Aris Witteborg. Zij hebben samen met mij het doorzettingsvermogen gehad deze droom te 
realiseren.

Wilfried Abheiden
Voorzitter project WIA
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Het getuigt van visie en moed van een aantal van onze informatiemanagers dat zij samen de 
beschrijving van de informatiearchitectuur van een referentiewaterschap ter hand hebben genomen 
met de bedoeling deze architectuur te implementeren bij de deelnemende waterschappen. Het is 
ook een goede gedachte geweest om deze ‘best practice’ van meet af aan van een bedrijfskundig 
verantwoord kader te voorzien. 

Aanvankelijk ontwikkelde dit project zich wat in de luwte van allerlei andere belangrijke zaken zoals 
het IBO-onderzoek naar de financiering en bestuurlijke organisatie van de waterschappen. Medio 
2004 werden de secretarissen-directeuren er voor het eerst nadrukkelijk bij betrokken via een door 
de Begeleidingscommissie georganiseerde bijeenkomst in Utrecht. De daar aanwezige collega’s 
waren het snel eens over het strategische belang en de potentiële impact van dit project voor alle 
waterschappen in Nederland. Sindsdien heeft de Vereniging van Directeuren van Waterschappen de 
totstandkoming van WIA volop gesteund en hebben veel waterschappen ook een stevige inhoudelijke 
bijdrage geleverd. 

Elders in dit boekwerkje wordt het nut van de WIA voor de informatiehuishouding beschreven. 
De VDW onderschrijft dat belang volledig. Sterker nog, WIA is door de VDW aangewezen als de 
‘architectonische’ drager van de landelijke samenwerking op ICT-gebied in Het Waterschapshuis.

Vanwege het feit dat WIA is opgebouwd vanuit een toekomstgerichte visie op de bedrijfsprocessen 
van een waterschap zie je in de praktijk dat een toenemend aantal waterschappen WIA ook 
gebruikt om hun processen opnieuw te ordenen, al dan niet in het kader van een reorganisatie.  
Zo ook bij mijn eigen Waterschap Vallei & Eem. Ook waterschappen die het INK-management-
model willen introduceren kunnen goed gebruik maken van de resultaten van dit project. 

Daarmee zijn de toepassingsmogelijkheden van dit project ten opzichte van de oorspronkelijke 
bedoeling verbreed tot de gehele bedrijfsvoering en organisatie van de waterschappen. Ik 
verwacht dat deze tendens zich in de toekomst nog verder zal voortzetten. Daar ben ik blij om 
want zaken als benchmarking, verbetering bedrijfsvoering, organisatorische samenwerking en zelfs 
fusies van waterschappen zijn gemakkelijker en beter te realiseren als we onze bedrijfsprocessen 
meer vergelijkbaar inrichten. In die pragmatische, effectieve en efficiënte aanpak ligt uiteindelijk 
ook de kracht en het bestaansrecht van de waterschappen.

Met betrekking tot de WIA als zodanig schept dat overigens ook verplichtingen. Allereerst dat 
de beschrijving van de primaire processen aangevuld wordt met die van de ondersteunende en 
besturingsprocessen. In de tweede plaats dat de bestaande WIA goed beheerd wordt, hetgeen 
betekent dat we het referentiemodel aan de hand van praktijkervaring verder verbeteren, 
afstemmen op andere waterschapsproducten zoals BBP en met processen van onze ketenpartners 
en kaderstellend laten zijn voor ICT-systemen van leveranciers. 

Het betekent in de derde plaats dat WIA goed uitgevent wordt bij onze ketenpartners en  
genoemde leveranciers. Zo kunnen we ook op deze manier onze leidende rol in het waterbeheer  
in Nederland behouden. 

Deze zaken vragen vooral om een goede beheerorganisatie die de belangen van alle water-
schappen dient, met enthousiaste mensen die dit mooie product verder willen ontwikkelen, en  
waar kan dat beter dan binnen Het Waterschapshuis. Op die manier zal volgens mij WIA een 
stevige brug kunnen vormen naar de toekomst van de waterschappen.

Gerard Dalhuisen
Voorzitter Vereniging Directeuren van Waterschappen
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1.1 Aanleiding tot het project WIA

Het WIA-project is een initiatief van een aantal Hoofden I&A van waterschappen. Zij constateerden 
in gezamenlijkheid dat de informatievoorziening van het gemiddelde waterschap nog lang niet 
goed genoeg aansluit bij de wensen en eisen die management en bedrijfsvoering eraan stellen 
(onvoldoende ‘business alignment’). Belangrijke constatering daarbij was dat de waterschappen 
daarin op hoofdlijnen dezelfde knelpunten kennen. Voorbeelden van dit soort knelpunten zijn:
• besturen/MT geven aan geen ‘grip’ te hebben op ICT-investeringen;
• moeizame relatie tussen functionele afdelingen en I&A;
• hoge implementatiekosten, lange implementatietrajecten;
• sterke gebondenheid aan leveranciers;
• wildgroei aan applicaties (oplopend tot soms enkele honderden applicaties/systemen binnen 

een waterschap;
• beperkte kennisdeling.

Vanuit de idee dat waterschappen op hoofdlijnen dezelfde bedrijfsprocessen uitvoeren was de 
gedachte dat het mogelijk moest zijn om hulpmiddelen te ontwikkelen waarmee de waterschappen 
dit soort knelpunten in gezamenlijkheid de baas konden worden. Dit hulpmiddel is gevonden in het 
concept ‘Informatiearchitectuur’1. 

Een en ander heeft ertoe geleid dat een 11-tal samenwerkende waterschappen eind 2003 een project 
heeft ingericht met als doel het ontwikkelen van een Waterschaps Informatie Architectuur (WIA). 

1.2 Doel van het project WIA

Het WIA-project beoogde het volgende te bereiken: 
• een zodanig kader voor optimalisatie van de informatiehuishouding van een waterschap,  

dat alle betrokkenen (MT, functionele mensen en I&A-ers) zich daarin herkennen en dat aan 
ieders belangen recht is gedaan;

• het kader voor samenwerking tussen waterschappen op het gebied informatievoorziening,  
zoals het ontwikkelen van waterschapsspecifieke informatiesystemen.

Het beoogde WIA dient een strategisch hulpmiddel te zijn bij het inrichten van informatie-
huishoudingen van waterschappen. WIA dient uiteindelijk bij te dragen aan waar het in essentie 
om gaat:
• het zo goedkoop en effectief mogelijk uitvoeren van de waterschapstaken;
• het behouden van toegevoegde waarde in de waterwereld/keten;
• het inzetten van de juiste middelen om het doel te bereiken.

1 In de definitie van het NGI: ‘Een samenhangende visie van een organisatie op haar bestaande en  

gewenste informatievoorziening. Een informatiearchitectuur komt tot stand door een gezamenlijk proces 

 van beeldvorming van en onderhandeling tussen alle betrokkenen. In een informatiearchitectuur komen  

de elementen van de informatievoorziening en hun samenhang tot uitdrukking, alsmede hun aansluiting  

op de bedrijfsarchitectuur en de ICT-architectuur.’



WIA dient een hulpmiddel te zijn bij het vertalen van het gewenste informatiebeleid naar 
strategische inzet van ICT- middelen, waarmee het een bijdrage levert aan een doelmatige 
bedrijfsvoering binnen het waterschap.

1.3 Kenmerken van het project WIA

Aan de uitvoering van het project is een aantal randvoorwaarden c.q. succesfactoren gekoppeld:
• de Waterschaps Informatie Architectuur dient door en voor de waterschappen te worden 

opgesteld;
• de Waterschaps Informatie Architectuur moet breed gedragen worden door de waterschappen 

en zo zijn opgezet dat de architectuur bruikbaar is voor waterschappen met verschillende 
ambitieniveaus; het feit dat de waterschappen zich in verschillende stadia van de ontwikkeling 
van hun informatiehuishouding bevinden mag geen invloed hebben op de bruikbaarheid  
van de architectuur voor deze waterschappen;

• bij de ontwikkeling van WIA dient zo goed mogelijk gebruik gemaakt te worden van resultaten 
van bestaande samenwerkingsinitiatieven in de waterschapswereld (BBP, Aquo/IDsW, STOWA-
projecten, INTWIS/Gis-Zes, …);

• de producten van het WIA-project dienen meteen praktisch hanteerbaar te zijn voor alle 
deelnemende waterschappen.

WIA is uitgevoerd in twee fasen. De eerste stap was het opstellen van een Business Architectuur. 
Vervolgens is de vastgestelde Business Architectuur als basis gebruikt voor het opstellen van een 
Functionele Architectuur. De begrippen Business Architectuur en Functionele Architectuur worden 
toegelicht in hoofdstuk 2.

Vertis is gevraagd het project WIA uit te voeren. De opdracht aan Vertis was: faciliteer de totstand-
koming van een breed gedragen en praktisch toepasbare Waterschaps Informatie Architectuur.

Het project is in januari 2004 gestart met 11 waterschappen. Het project is in december 2005 
afgesloten, waarbij het aantal formeel deelnemende waterschappen was gestegen tot 21. De lijst 
met deelnemende waterschappen en contactpersonen (Kerngroepleden) is opgenomen in Bijlage 1.

1.4 Leeswijzer

Voorliggend document vormt het algemene deel van de eindrapportage van het project WIA  
en beschrijft de verschillende aspecten van de Waterschaps Informatie Architectuur op hoofdlijnen. 

De eindrapportage omvat ook een separaat specifiek deel, met daarin een gedetailleerde 
uitwerking van procesbeschrijvingen, objectbeschrijvingen en de interactie-modellen waarin de 
relaties tussen processen en objecten zijn vastgelegd. Dit deel van de eindrapportage kan worden 
gedownload vanaf de website www.hetwaterschapshuis.nl/wia

In februari 2005 is een tussenrapportage verschenen met de titel ‘Waterschaps Informatie 
Architectuur – Business Architectuur’ (februari 2005), onder de vlag van de Unie van 
Waterschappen. Voorliggend document vormt mede een actualisatie van deze tussenrapportage 
die daarmee achterhaald en op punten niet meer geldig is. Zie voor een nadere toelichting 
paragraaf 2.3.
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De ontwikkeling van WIA is gebaseerd op een tweetal belangrijke pijlers, te weten de ontwikkel-
methodiek en het proces. De ontwikkelmethodiek is het instrument waarmee de ontwikkeling 
wordt gestructureerd in de zin dat zij de te nemen stappen bepaalt en de hulpmiddelen biedt 
om afspraken en andere resultaten vast te leggen. Dit geeft helderheid voor alle participanten 
en biedt tevens een goede basis voor het toekomstige beheer van WIA. Naast het hanteren van 
een methodiek is ook de procesbegeleiding van doorslaggevend belang voor het verkrijgen 
van draagvlak, zeker in de situatie zoals WIA waarin sprake is van een zeer grote groep 
belanghebbenden. 

Methodiek en proces worden in het navolgende nader toegelicht.

2.1 Basismethodiek

De door Vertis toegepaste ontwikkelmethodiek voor de uitvoering van het project WIA is 
gebaseerd op de IRIS™-methodiek2. Voor details met betrekking tot deze methodiek wordt 
verwezen naar Bijlage 2.

In essentie gaat het opstellen van een informatie-architectuur in eerste aanzet om het in kaart 
brengen van de relatie tussen (huidige of gewenste) bedrijfsprocessen en de informatie-
componenten (gegevens) die van belang zijn om die processen goed te laten verlopen. 
Navolgende figuur visualiseert hoe de methodiek uitgaande van IRIS™ voor WIA is vormgegeven.

Figuur 1  Basismethodiek

2 Niet te verwarren met IRIS als nieuwe samenwerkingsorganisatie voor het samengaan van INTWIS en Gis-Zes!
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2 Niet te verwarren met IRIS als nieuwe samenwerkingsorganisatie voor het samengaan van INTWIS en Gis-Zes! 



De architectuurmethodiek onderscheidt twee aspecten, die beide worden uitgewerkt:
Processen de bedrijfsfuncties die binnen het waterschap uitgevoerd worden om de missie  
  te volgen;
Informatie de kennis die nodig is voor de uitvoering van de processen en de kennis  
  die voortgebracht wordt door de uitvoering van de processen.

Uitgaande van de missie van de waterschappen worden beide sporen ‘van grof naar fijn’ 
uitgewerkt. De methodiek voorziet in een uitwerking van een viertal niveaus, waarbij op elk niveau 
de relatie tussen de processen-kant en de gegevens-kant expliciet wordt gemaakt. De scope 
van WIA bestrijkt alleen de eerste twee niveaus (de Business Architectuur en de Functionele 
Architectuur). 

In het project is gebruik gemaakt van een drietal technieken om deze twee aspecten van de 
architectuur in beeld te brengen:
• Porter-model – met dit model worden de bedrijfsprocessen op het hoogste niveau in kaart 

gebracht en met elkaar gerelateerd. 
• Procesdecompositie – de benoemde bedrijfsfuncties in het Porter-model, worden verder 

uitgesplitst in een procesdecompositie: 
– bedrijfsfuncties; 
– hoofdprocessen; 
– subprocessen.

• Gegevensdecompositie – de benodigde informatie wordt net als de processen in een 
hiërarchische structuur van hoog naar laag uitgewerkt: 
– bedrijfsgegevens;
– hoofdobjecten;
– subobjecten.

In Bijlage 2 zijn deze technieken beschreven en de gehanteerde termen gedefinieerd en met 
voorbeelden toegelicht. 

2.2 Uitgangspunten

Referentiewaterschap

Uitgangspunt voor de uitvoering van het project is geweest dat er een informatie-architectuur 
wordt ontwikkeld voor ‘het referentiewaterschap’, op basis van de grootste gemene deler 
van de visie van de deelnemende waterschappen op de inrichting van hun werkprocessen en 
de bijbehorende informatiestromen. Daarbij is het streven geweest om bij het opzetten van 
de architectuur de blik op de toekomst te hebben gericht, en in die zin waar mogelijk een 
toekomstvaste ‘soll’-situatie te beschrijven.

Beschikbare standaarden

Bij de ontwikkeling van WIA is zo goed als mogelijk gebruik gemaakt van de beschikbare 
waterschapsstandaarden.
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De belangrijkste standaard in met name Fase 1 (opstellen Business Architectuur) was het BBP. 
Uitgangspunt is geweest dat daar waar BBP zich richt op de producten die de bedrijfs- en 
werkprocessen van waterschappen moeten opleveren, WIA focust op de identificatie van de 
processen. Dit betekent dat de BBP-documenten zeer intensief zijn gebruikt bij het opstellen van 
de Business Architectuur. Het proces is in belangrijke mate een herordening geweest van aspecten 
die in de BBP-productbeschrijvingen zijn beschreven. Er is zo goed als mogelijk gebruik gemaakt 
van de formuleringen die BBP hanteert.

Twee andere belangrijke standaarden zijn de Aquo-gegevensstandaard (voorheen Adventus) die 
wordt beheerd door IDsW, en het resultaat van het STOWA-project ‘Focus ICT’3.

Ten aanzien van Aquo is gebleken dat de producten van Aquo goed kunnen worden onder-
gebracht in de totale architectuur, maar buiten de scope van het huidige WIA vallen. De kern van 
Aquo wordt immers gevormd door entiteit-beschrijvingen, en zoals in Figuur 1 op pagina 12 is te 
zien komen deze zaken pas aan de orde bij het opstellen van de logische architectuur. Wel is bij 
het opstellen van voorliggende business architectuur zo goed mogelijk gebruik gemaakt van Aquo-
terminologie (bijvoorbeeld het GegevensWoordenboek).

Ten aanzien van ‘Focus ICT’ is tijdens het traject van het opstellen een aantal malen overleg 
geweest tussen vertegenwoordigers van de WIA-project en vertegenwoordigers van het ‘Focus-
ICT’-gremium, om vast te stellen of en hoe het resultaat van ‘Focus ICT’ geborgd kan worden in 
het WIA-traject. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten is vastgesteld dat daarmee het resultaat 
van ‘Focus ICT’ goed is ingebed in WIA.

2.3 Proces van uitwerking

Proces Fase 1  Uitwerken Business Architectuur

In de Business Architectuur zijn op het hoogste aggregatieniveau de functies benoemd die door 
het waterschap worden uitgevoerd met het doel de missie te behalen (de Bedrijfsfuncties), plus de 
bijbehorende informatiekant (de Bedrijfsgegevens). Tevens is daarbij globaal het eerste niveau van 
detaillering (de Hoofdprocessen respectievelijk de objecten4) benoemd. Het projecttraject voor het 
opstellen van de Business Architectuur, doorlopen in 2004, is schematisch weergegeven in 
Figuur 2.

3 Het resulterende rapport geeft een ICT-architectuurschets weer met de focus op ‘beheer en 
onderhoud van zuiveringsbeheer’. Op basis van de vraagstelling ‘wat is de rol van ICT bij het 
toekomstig beheer van de rwzi?’ zijn de werkprocessen en informatiestromen in kaart gebracht. 
Voor meer informatie: STOWA-rapport 2003-03 ‘Focus ICT – De rol van ICT bij toekomstig 
beheer van de rwzi’.

4  De term ‘object’ is afkomstig uit IRIS™ en betreft een definitie van een ‘ding’ in de feitelijke 
wereld. Dit is iets anders dan de ‘objecten’ die waterschappen kennen in de betekenis van 
bijvoorbeeld perceel of WOZ-object. Zie Appendix B.
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Figuur 2  Proces Business Architectuur

Zoals te zien in de figuur is de inhoud van de Business Architectuur ontstaan in een aantal 
werksessies met vertegenwoordigers uit het werkveld, op verschillende niveaus. Elke sessie werd 
door Vertis op basis van beschikbare informatie voorbereid, zodat in effectieve werksessies snel 
resultaat geboekt kon worden. De verschillende sessies kunnen als volgt gekarakteriseerd worden:

Secretarissen-directeuren Werksessie 1
Door de Secretarissen-directeuren is benoemd welke bedrijfsfuncties zij de komende jaren 
belangrijk vinden.

Sectorhoofden Werksessie 1
Met de Sectorhoofden is het resultaat van de SD-sessie uitgediept. De bedrijfsfuncties zijn nader 
gedetailleerd door de hoofdprocessen te benoemen.

Hoofden I&A Werksessie
Door de Hoofden I&A zijn de resultaten van de SD- en SH-sessies scherpgesteld.

Sectorhoofden Werksessie 2
Het integrale resultaat van de eerste drie werksessies is ter consolidatie voorgelegd aan de 
Sectorhoofden. Nadruk lag op het definitief maken van bedrijfsfuncties en hoofdprocessen.

Secretarissen-directeuren Werksessie 2
Het integrale resultaat van de vier eerdere werksessies is ter consolidatie voorgelegd aan de 
Secretarissen-directeuren.
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Figuur 2: Proces Business Architectuur 

Zoals te zien in de figuur is de inhoud van de Business Architectuur ontstaan in een 
aantal werksessies met vertegenwoordigers uit het werkveld, op verschillende 
niveaus. Elke sessie werd door Vertis op basis van beschikbare informatie voorbereid, 
zodat in effectieve werksessies snel resultaat geboekt kon worden. De verschillende 
sessies kunnen als volgt gekarakteriseerd worden: 

Secretarissen-directeuren Werksessie 1
Door de Secretarissen-directeuren is benoemd welke bedrijfsfuncties zij de 
komende jaren belangrijk vinden. 

Sectorhoofden Werksessie 1
Met de Sectorhoofden is het resultaat van de SD-sessie uitgediept. De 
bedrijfsfuncties zijn nader gedetailleerd door de hoofdprocessen te benoemen. 

Hoofden I&A Werksessie
Door de Hoofden I&A zijn de resultaten van de SD- en SH-sessies scherpgesteld. 

Sectorhoofden Werksessie 2
Het integrale resultaat van de eerste drie werksessies is ter consolidatie 
voorgelegd aan de Sectorhoofden. Nadruk lag op het definitief maken van 
bedrijfsfuncties en hoofdprocessen. 

Secretarissen-directeuren Werksessie 2
Het integrale resultaat van de vier eerdere werksessies is ter consolidatie 
voorgelegd aan de Secretarissen-directeuren. 

Sectorhoofden Werksessie 3
Het integrale resultaat van de vijf voorgaande werksessies is ter consolidatie 
voorgelegd aan de Sectorhoofden, waarbij ook globaal de bedrijfsgegevens en 
objecten zijn vastgesteld. 

In dit proces van ontwikkeling van de Business Architectuur is een groot deel van de 
belanghebbenden van de verschillende waterschappen intensief betrokken geweest 
bij de totstandkoming: ‘business-verantwoordelijken’ (secretarissen-directeuren), 
‘bedrijfsfunctie-verantwoordelijken’ (hier sectorhoofden genoemd) en 
informatievoorzienings-verantwoordelijken’ (hier hoofden I&A genoemd). Hiermee 
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Sectorhoofden Werksessie 3
Het integrale resultaat van de vijf voorgaande werksessies is ter consolidatie voorgelegd aan de 
Sectorhoofden, waarbij ook globaal de bedrijfsgegevens en objecten zijn vastgesteld.

In dit proces van ontwikkeling van de Business Architectuur is een groot deel van de 
belanghebbenden van de verschillende waterschappen intensief betrokken geweest bij de 
totstandkoming: ‘business-verantwoordelijken’ (secretarissen-directeuren), ‘bedrijfsfunctie-
verantwoordelijken’ (hier sectorhoofden genoemd) en ‘informatievoorzieningsverantwoordelijken’ 
(hier hoofden I&A genoemd). Hiermee kon bij de oplevering worden geconcludeerd dat deze 
fase daadwerkelijk een breed gedragen Business Architectuur heeft opgeleverd die de grootste 
gemene deler beschrijft van de business van de deelnemende waterschappen. Dit leidde in de 
Kerngroep dan ook tot een ‘Go’ voor Fase 2 – het ontwikkelen van de Functionele Architectuur.

Het resultaat van Fase 1 is in gedrukte vorm uitgebracht als tussenrapport met de titel 
‘Waterschaps Informatie Architectuur – Business Architectuur’ (februari 2005), onder de vlag van 
de Unie van Waterschappen. In Fase 2, tijdens de ontwikkeling van de Functionele Architectuur 
(zie paragraaf hierna), is de Business Architectuur op basis van voortschrijdend inzicht op een 
aantal punten aangepast. De geactualiseerde Business Architectuur is beschreven in voorliggend 
document (zie Hoofdstuk 3): daarmee is genoemd tussenrapport achterhaald en op punten niet 
meer geldig.

Proces Fase 2  Uitwerken Functionele Architectuur

In de fase van de Functionele Architectuur zijn de Hoofdprocessen definitief vastgesteld en 
beschreven, en zijn ze gedetailleerd uitgewerkt in subprocessen, ook weer met de bijbehorende 
informatiekant (objecten en subobjecten). De uitwerking is een intensieve samenwerking geweest 
tussen proceseigenaren van de waterschappen en informatie-analisten van de waterschappen en 
Vertis. Voor de uitvoering is gekozen voor een ‘Timeboxing’-aanpak. Het projecttraject, doorlopen 
in 2005, is getoond in Figuur 3. 
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kon bij de oplevering worden geconcludeerd dat deze fase daadwerkelijk een breed 
gedragen Business Architectuur heeft opgeleverd die de grootste gemene deler 
beschrijft van de business van de deelnemende waterschappen. Dit leidde in de 
Kerngroep dan ook tot een ‘Go’ voor Fase 2 - het ontwikkelen van de Functionele 
Architectuur. 

Het resultaat van Fase 1 is in gedrukte vorm uitgebracht als tussenrapport met de 
titel “Waterschaps Informatie Architectuur – Business Architectuur” (februari 2005), 
onder de vlag van de Unie van Waterschappen. In Fase 2, tijdens de ontwikkeling 
van de Functionele Architectuur (zie paragraaf hierna), is de Business Architectuur 
op basis van voortschrijdend inzicht op een aantal punten aangepast. De 
geactualiseerde Business Architectuur is beschreven in voorliggend document (zie 
hoofdstuk 3): daarmee is genoemd tussenrapport achterhaald en op punten niet meer 
geldig. 

Proces Fase 2: uitwerken Functionele Architectuur 

In de fase van de Functionele Architectuur zijn de Hoofdprocessen definitief 
vastgesteld en beschreven, en zijn ze gedetailleerd uitgewerkt in subprocessen, ook 
weer met de bijbehorende informatie-kant (objecten en subobjecten. De uitwerking is 
een intensieve samenwerking geweest tussen proceseigenaren van de waterschappen 
en informatie-analisten van de waterschappen en Vertis. Voor de uitvoering is 
gekozen voor een ‘Timeboxing’-aanpak. Het projecttraject, doorlopen in 2005, is 
getoond in Figuur 3.  
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Figuur 3: Proces Functionele Architectuur 

In het proces zijn de volgende stappen doorlopen: 

� Fase-initiatie. In deze stap heeft een Kick-off plaatsgevonden met een grote groep 
proceseigenaren en de betrokken informatie-analisten van de waterschappen. In 
deze Kick-off zijn de kaders voor de uitvoering scherpgesteld, en is het Faseplan 
(plan van aanpak) met de deelnemers definitief gemaakt. 
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Figuur 3  Proces Functionele Architectuur

In het proces zijn de volgende stappen doorlopen:
• Fase-initiatie. In deze stap heeft een Kick-off plaatsgevonden met een grote groep 

proceseigenaren en de betrokken informatie-analisten van de waterschappen. In deze Kick-off 
zijn de kaders voor de uitvoering scherpgesteld, en is het Faseplan (plan van aanpak) met de 
deelnemers definitief gemaakt.

• Timebox I t/m III. In deze drie Timeboxes heeft de feitelijke uitwerking van hoofd- en 
subprocessen respectievelijk objecten en subobjecten door proceseigenaren en informatie-
analisten plaatsgevonden. Hiertoe waren de Bedrijfsfuncties verdeeld over de drie Timeboxes 
die min of meer parallel zijn uitgevoerd. Elke Timebox is als volgt ingevuld:
– De analisten van Vertis stelden in de voorbereiding op basis van bij waterschappen reeds 

beschikbare procesbeschrijvingen een gemeenschappelijke conceptbeschrijving (grootste 
gemene deler voor opdeling van de Bedrijfsfuncties in Hoofd- en Subprocessen) op.

– In de Startsessie werden deze conceptbeschrijvingen bediscussieerd met de betrokken 
informatieanalisten van de waterschappen en een aantal proceseigenaren (sectorhoofden, 
afdelingshoofden etc.) van verschillende waterschappen. Hierbij stelden de proceseigenaren 
de kaders voor verdere uitwerking.

– Vervolgens werd de feitelijke gedetailleerde uitwerking gedaan door de informatie-analisten 
van de waterschappen en Vertis, met een doorlooptijd van enkele weken. Waar nodig 
zochten de analisten contact met proceseigenaren om specifieke aspecten helder te krijgen.

– Het resultaat van deze stap werd via de Kerngroepleden voorgelegd aan de proceseigenaren 
van alle deelnemende waterschappen, met het verzoek om schriftelijk commentaar te leveren.
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– De Timebox sloot af met een reviewsessie met dezelfde groep proceseigenaren en 
informatie-analisten als de startsessie, waarin de proceseigenaren de finale check deden 
(tegen de door hen in de startsessie gestelde kaders) en de beschrijvingen definitief maakten.

• Extra Timebox ‘Wegenbeheer’. Hoewel de Bedrijfsfunctie ‘Wegenbeheer’ niet behoort tot 
de grootste gemene deler van het waterschapswerkveld heeft de Kerngroep besloten de 
uitwerking van deze bedrijfsfunctie wel in WIA mee te nemen. De uitwerking is gebeurd in een 
Timebox volgens dezelfde opzet als hierboven beschreven.

• Consolidatie-Timebox. In deze Timebox zijn de deelproducten van de andere 4 Timeboxes 
netjes op elkaar afgestemd. Daarnaast zijn in deze Timebox de overzichten (onder meer 

 CU-matrices) opgesteld die de relaties tussen de processen-kant en de gegevens-kant expliciet 
inzichtelijk maakt. De Timebox ving aan met een werksessie van de informatie-analisten, waarin 
de kaders zijn gezet voor de finale vastlegging. De Timebox is afgesloten met een werksessie 
met de Kerngroep en de informatie-analisten om de definitieve Waterschaps Informatie 
Architectuur vast te stellen.

• Het project is afgesloten met een oplevering van de definitieve Waterschaps Informatie 
Architectuur aan de secretarissen-directeuren van de deelnemende waterschappen. Bij deze 
gelegenheid hebben de secretarissen-directeuren zich uitgesproken over de organisatie 
van het beheer van WIA, en over het vraagstuk hoe WIA kan worden uitgebreid richting de 
ondersteunende processen.

Conclusie ten aanzien van het proces

Na het doorlopen van beide fasen is de conclusie dat de gekozen procesaanpak haar doel heeft 
bereikt: er mag worden gesproken van een breed gedragen beschrijving van bedrijfsprocessen  
(en de daarin belangrijk informatie) van ‘het referentiewaterschap’, als grootste gemene deler van 
de deelnemende waterschappen. De waterschappen hebben de substantiële bijdrage geleverd die 
nodig was om dit te bereiken, in de vorm van inspanningen van de ‘business verantwoordelijken’ 
(secretarissen-directeuren), proceseigenaren (sectordirecteuren/hoofden, afdelingshoofden etc.)  
en informatie-verantwoordelijken. Uiteraard hebben sommige waterschappen meer bijgedragen 
dan anderen, maar dat doet niet af aan het brede draagvlak. 

Het vertrouwen in de toegevoegde waarde van WIA kan worden geïllustreerd aan de hand van het 
feit dat enkele waterschappen, nog vóór de oplevering van de definitieve producten, bijvoorbeeld 
WIA-procesbeschrijvingen zijn gaan gebruiken bij organisatorische verandertrajecten.

In het navolgende hoofdstuk wordt het bereikte WIA-resultaat globaal beschreven. Voor de details 
wordt verwezen naar Deel 2 van de eindrapportage (www.hetwaterschapshuis.nl/wia)



3 Waterschaps  
 Informatie Architectuur



3.1 Referentiewaterschap

Bij de start van WIA is begonnen met een beschrijving op hoofdlijnen van de ‘business’ van het 
referentiewaterschap. Dit is gebeurd in de eerste werksessie met de Secretarissen-directeuren.

Missie en kerntaken

Voor het opstellen van de Waterschaps Informatie Architectuur zijn de missie en kerntaken van 
een zogenaamd referentiewaterschap het uitgangspunt. Uit de missies van de Nederlandse 
waterschappen is de volgende algemene missie te destilleren:

Op duurzame en resultaatgerichte wijze zorgen voor droge voeten, veilige dijken en schoon water.

Hiermee is de maatschappelijke betekenis van een waterschap verklaard en haar bestaansrecht 
gerechtvaardigd.

De kerntaken van waterschappen betreffen:
• zorg voor de waterkering; 
• zorg voor de waterkwaliteit; 
• zorg voor de waterkwantiteit.

Daarnaast zijn enkele waterschappen verantwoordelijk voor het beheer van land- en vaarwegen. 
Ondanks het feit dat niet alle waterschappen deze taak uitvoeren maakt het wegenbeheer 
onderdeel uit van de focus van WIA, en daarmee van de context van het referentiewaterschap.

Uitvoering van de taken

De feitelijke uitvoering van de taken van het waterschap kan beschreven worden in de  
volgende termen:
1 De uitvoering van de zorgtaken van het waterschap is gefundeerd op de beschikbaarheid van 

een aantal primaire ‘bedrijfsmiddelen’. Met ‘bedrijfsmiddelen’ worden hier (en in de verdere 
uitwerking van WIA) al die zaken bedoeld die het fundament vormen onder het functioneren 
van het waterschap. Dus concreet: waterkeringen, waterlopen, kunstwerken, transportstelsels, 
zuiveringsinstallaties, slibverwerkingsinstallaties en eventueel wegen.

 Nadere analyse (van met name BBP) en discussie leren dat de primaire activiteiten (werk-
processen) van het waterschap rond deze bedrijfsmiddelen zich laten categoriseren in een  
aantal generieke typen. Voor elk bedrijfsmiddel geldt in meer of mindere mate dat eerst 
plannen worden gemaakt en vervolgens het plan wordt gerealiseerd door aanleg, verwerving  
of nieuwbouw. Vervolgens worden beschikbare bedrijfsmiddelen onderhouden en wanneer 
relevant worden zij bediend. In Figuur 4 is dat gevisualiseerd. 

 Daarin is te zien dat de activiteiten Plannen, Aanleg/Verwerving/Nieuwbouw en Onderhoud 
van toepassing zijn op alle bedrijfsmiddelen. De activiteit bediening is niet van toepassing op 
waterlopen, waterkeringen, wegen en statische kunstwerken. Bediening is wel relevant voor 
‘actieve’ kunstwerken (sluizen, gemalen etc.), transportstelsels, zuiveringsinstallaties en  
slibverwerkingsinstallaties.
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Figuur 4  Bedrijfsmiddelen en activiteiten

2 Door middel van regelgeving bepaalt het waterschap voor zichzelf en zijn omgeving de 
spelregels die nodig zijn om zijn kerntaken naar behoren te kunnen uitvoeren. Deze spelregels 
vallen uiteen in twee typen, namelijk die spelregels die door de rijksoverheid aan de 
waterbeheerders worden opgelegd (wettelijk kader), en de detailinvulling die het waterschap 
daar zelf aan moet geven.

3 Middels vergunningverlening en handhaving reguleert het waterschap de interacties van zijn 
omgeving met zijn bedrijfsmiddelen. Dit gebeurt binnen het kader van de spelregels die middels 
regelgeving tot stand zijn gekomen.

4 Om de uitvoering van de bovengenoemde activiteiten te kunnen bekostigen voert het 
waterschap activiteiten uit gericht op het genereren van inkomsten, aangeduid met de term 
belastingheffing en invordering.

Bovenstaande aspecten vormen van oudsher de kern van het bestaan van het waterschap, en zijn 
daarmee de basis voor de ontwikkeling van WIA. In de eerste werksessie, met de Secretarissen-
directeuren, zijn daarnaast enkele andere aspecten benoemd die met name voor de toekomst een 
zodanige rol gaan spelen dat WIA daar expliciet aandacht aan dient te besteden.

5 Calamiteitenzorg staat hoog op de bestuurlijke agenda en heeft ook voor het waterschap 
tegenwoordig een wettelijk kader. Calamiteitenzorg vereist een nauwe samenwerking met 
andere overheden en partijen buiten het waterschap. Calamiteitenzorg zal naar verwachting  
een belangrijke impact hebben op de bedrijfsvoering van het waterschap.
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6 Het waterschap heeft te maken met een toenemende vraag aan externe rapportages (Europese 
Kaderrichtlijn Water, Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer, CBS, Rijkswaterstaat, etc.). Tevens voelt 
het waterschap zelf een toenemende behoefte aan betere input voor interne verantwoording en 
(beleids)evaluaties. In dit kader wordt monitoring aangemerkt als een belangrijk aspect dat WIA 
dient te ondersteunen. 

7 Waterschappen dienen hun relatiebeheer, in termen van strategisch partnerbeheer en relatie-
management, te verbeteren: strategische allianties en imago worden voor waterschappen 
steeds belangrijker. Ook eGovernment (het digitaal informeren van en digitaal kunnen reageren 
door belanghebbenden) wordt belangrijker. In dit kader is relatiebeheer aangemerkt als een 
belangrijk aspect dat WIA dient te ondersteunen. 

Bovenbeschreven visie op de essentie van de ‘business’ van het referentiewaterschap vormt het 
startpunt voor het uitwerken van de architectuur.

3.2 Bedrijfsfuncties

Op basis van bovenstaande aspecten van het referentiewaterschap is een 14-tal bedrijfsfuncties 
geïdentificeerd die de essentie van het waterschapsbedrijf benoemen. Deze bedrijfsfuncties zijn in 
onderstaande Figuur 5 weergegeven in de zogenoemde Porter-visualisatie (zie Bijlage 2):

Figuur 5  Bedrijfsfuncties van het referentiewaterschap
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Zuiveringsbeheer, CBS, Rijkswaterstaat, etc.). Tevens voelt het waterschap zelf 
een toenemende behoefte aan betere input voor interne verantwoording en 
(beleids-)evaluaties. In dit kader wordt monitoring aangemerkt als een belangrijk 
aspect dat WIA dient te ondersteunen.

7. Waterschappen dienen hun relatiebeheer, in termen van strategisch 
partnerbeheer en relatiemanagement, te verbeteren: strategische allianties en 
imago worden voor waterschappen steeds belangrijker. Ook eGovernment (het 
digitaal informeren van en digitaal kunnen reageren door belanghebbenden) 
wordt belangrijker. In dit kader is relatiebeheer aangemerkt als een belangrijk 
aspect dat WIA dient te ondersteunen.

Bovenbeschreven visie op de essentie van de ‘business’ van het referentiewaterschap 
vormt het startpunt voor het uitwerken van de architectuur. 

3.2 De Bedrijfsfuncties 

Op basis van bovenstaande aspecten van het referentiewaterschap is een 14-tal 
Bedrijfsfuncties geïdentificeerd die de essentie van het waterschapsbedrijf benoemen. 
Deze bedrijfsfuncties zijn in onderstaande Figuur 5 weergegeven in de zogenoemde 
Porter-visualisatie (zie Appendix B): 
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Figuur 5: de Bedrijfsfuncties van het referentiewaterschap 

Aan de gemaakte keuzes liggen de volgende motivaties ten grondslag: 

� De bedrijfsfuncties Regelgeving, Vergunningverlening, Handhaving, 
Belastingheffing&Invordering, Calamiteitenzorg en Relatiebeheer komen 
rechtstreeks uit de beschrijvingen in paragraaf 3.1. 

� Besloten is dat de primaire taken expliciet herkenbaar moeten zijn in de keuze 
van de bedrijfsfuncties. Met betrekking tot de bedrijfsmiddelen is besloten 
‘Aanleg/Verwerving/Nieuwbouw’, ‘Onderhoud’ en ‘Bediening’ op het niveau 
van Bedrijfsfuncties samen te nemen in het begrip ‘beheer’. ‘Plannen’ is hiervan 



Aan de gemaakte keuzes liggen de volgende motivaties ten grondslag:
• De bedrijfsfuncties Regelgeving, Vergunningverlening, Handhaving, Belastingheffing&Invordering, 

Calamiteitenzorg en Relatiebeheer komen rechtstreeks uit de beschrijvingen in Paragraaf 3.1.
• Besloten is dat de primaire taken expliciet herkenbaar moeten zijn in de keuze van de 

bedrijfsfuncties. Met betrekking tot de bedrijfsmiddelen is besloten ‘Aanleg/Verwerving/
Nieuwbouw’, ‘Onderhoud’ en ‘Bediening’ op het niveau van Bedrijfsfuncties samen te nemen 
in het begrip ‘beheer’. ‘Plannen’ is hiervan losgekoppeld omdat dit integraal en beleidsmatig 
van karakter is, terwijl het beheer van de bedrijfsmiddelen operationeel en beheersmatig is. 
Dit heeft geleid tot identificatie van de bedrijfsfuncties Planvorming, Waterkeringenbeheer, 
Watersysteembeheer, Afvalwaterzuivering en Wegenbeheer.

• De in de business beschreven monitoringsbehoefte is gerelateerd aan de noodzaak om extern 
goed te kunnen verantwoorden, en intern de eigen organisatie goed te kunnen besturen. 
In dit kader is gekozen voor het benoemen van twee bedrijfsfuncties, te weten Externe 
Verantwoording en Besturing. Monitoring staat ten dienste van deze bedrijfsfuncties, en is 
in die zin zelf geen bedrijfsfunctie. Monitoring wordt dan ook uitgewerkt op het niveau van 
subprocessen (zie aldaar).

• Innovatie is opgevoerd als bedrijfsfunctie, vanuit de collectieve wens van betrokkenen om zich 
als moderne, in de huidige maatschappij staande organisatie te profileren.

Bij de start van WIA is gesteld dat de ondersteunende processen (financieel, personeel etc.) geen 
onderdeel zijn van de uitwerking van WIA versie 1 (als eindproduct van het WIA-project): WIA richt 
zich op de primaire processen van het referentiewaterschap. Wel is besloten dat in het project een 
vooronderzoek te doen met als doel te bepalen hoe de ondersteunende processen in een later 
stadium aan WIA kunnen worden toegevoegd.

3.3 Detaillering van de processen-kant

Hieronder worden de vastgestelde bedrijfsfuncties, die de 
essentie vormen van het bedrijfsproces van het referentie 
waterschap, globaal benoemd. Tevens worden de hoofdprocessen 
benoemd die voor de bedrijfsfunctie zijn vastgesteld. Voor een 
gedetailleerde beschrijving (procesdiagrammen, beschrijving 
subprocessen etc.) wordt verwezen naar Deel 2 van de 
eindrapportage (www.hetwaterschapshuis.nl/wia).  

Besturing

Het op hoofdlijnen aansturen van de waterschapsorganisatie door het inrichten en uitvoeren van de 
Planning- en Control-cyclus.

Relatiebeheer

Het planmatig beheren en benutten van de contacten die met relaties worden onderhouden.
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De vastgestelde hoofdprocessen zijn:
• actualiseren beleidsplan relatiebeheer;
• opbouwen en onderhouden relaties;
• coördineren van de afhandeling van meldingen.

Innovatie

De ontwikkeling en invoering van een (verbeterd) product, dienst, technologie, of werkproces, 
waarmee een waterschap relatief vooroploopt en/of zijn werkprocessen efficiënter en effectiever 
kan laten verlopen.

De vastgestelde hoofdprocessen zijn:
• verkennen ontwikkelingen en kansen;
• uitvoeren onderzoek.

Planvorming

Het opstellen van waterschapsbrede, beleidsveldoverstijgende, strategische plannen. Het startpunt 
voor deze plannen wordt gevormd door de eigen regelgeving en door plannen van derden. Als 
hierin wijzigingen optreden, zal het waterschap zijn plannen actualiseren.

De vastgestelde hoofdprocessen zijn:
• actualiseren strategische en themagerichte plannen;
• beïnvloeden/toetsen en anticiperen op plannen van derden;
• actualiseren gebiedsgerichte plannen;
• actualiseren waterakkoorden.

Regelgeving

Het verwerken van wetgeving in de eigen verordeningen, en het opstellen van beleid(sregels) 
voor externe partijen (ingezetenen, bedrijven, provincie, Rijk, gemeenten etc.). De inhoud van 
de verordeningen en beleidsregels wordt bepaald door wetgeving en regels van landelijke, 
provinciale, en Europese overheden. Als in de wet- en regelgeving veranderingen optreden,  
zal het waterschap zijn eigen beleid(sregels) actualiseren.

De vastgestelde hoofdprocessen zijn:
• actualiseren verordeningen;
• actualiseren beleidsregels.

Vergunningverlening 

Regulering, waaronder beschikkingen op aanvragen voor vergunningen en ontheffingen op basis 
van (met name) de keur van het waterschap en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).
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De vastgestelde hoofdprocessen zijn:
• houden vooroverleg;
• toetsen aanvraag;
• opstellen ontwerpvergunning;
• ontvangen en verwerken bedenkingen;
• verlenen vergunning.

Handhaving

Toezicht en toepassing van (juridische) middelen gericht op het naleven van de keur, Wvo en 
andere wet- en regelgeving, alsmede daaraan gerelateerde overeenkomsten, zoals vergunningen. 

De vastgestelde hoofdprocessen zijn:
• plannen en uitvoeren toezicht;
• repressieve handhaving;
• ontvangen en verwerken van meldingen Wvo.

Waterkeringenbeheer

Het beheren van het stelsel aan waterkeringen.

De vastgestelde hoofdprocessen zijn:
• in stand houden waterkeringen;
• uitvoeren veiligheidstoets;
• plannen, ontwerpen en realiseren waterkeringen.

Watersysteembeheer

Zorgdragen voor het optimaliseren van de loop (stroom) van het water en het beheersen van het 
waterpeil van zowel oppervlakte- als grondwater, en tevens het beheersen van de samenstelling 
van het oppervlaktewater.

De vastgestelde hoofdprocessen zijn:
• in stand houden watersysteem;
• beheren watersysteem;
• plannen, ontwerpen en realiseren watersysteem.

Wegenbeheer

Het beheren van het stelsel aan wegen.

De vastgestelde hoofdprocessen zijn:
• in stand houden wegen;
• verkeersregeling en verkeersveiligheid;
• plannen, ontwerpen en realiseren wegen.
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Afvalwaterzuivering

Het transporteren en zuiveren van afvalwater en het verwerken en afzetten van slib.

De vastgestelde hoofdprocessen zijn:
• optimaliseren afvalwaterketen;
• beheren transport/zuiverings/slibverwerkingsproces;
• onderhouden zuiveringstechnisch werk;
• plannen, ontwerpen en realiseren zuiveringstechnisch werk.

Calamiteitenzorg

Voorbereid zijn op gebeurtenissen, al dan niet plotseling optredend, met zodanig ernstige 
gevolgen voor waterkering, waterbeheersing en/of waterkwaliteit dat het noodzakelijk kan zijn af te 
wijken van het bestuurlijk vastgestelde beleid en/of gangbare procedures, of beslissingen te nemen 
waarin het vastgestelde beleid niet voorziet.

De vastgestelde hoofdprocessen zijn:
• actualiseren calamiteitenplan;
• oefenen en opleiden;
• bestrijden calamiteit.

Belastingheffing/invordering

Het genereren van de primaire financiële middelen voor het uitvoeren van de taken middels het 
opleggen van aanslagen aan burgers en bedrijven en het heroverwegen van de aanslagen naar 
aanleiding van verzoeken en bezwaren. Tevens betreft het de betalingsverwerking, eventuele 
kwijtschelding en het ten uitvoer brengen van (dwang)invorderingsmaatregelen.

De vastgestelde hoofdprocessen zijn:
• actualiseren basisgegevens;
• opleggen aanslagen;
• verwerken bezwaren en beroepen;
• verwerken verzoeken;
• invorderen.

Externe verantwoording

Het afleggen van verantwoording naar overheden en stakeholders over de bedrijfsvoering en het 
uitgevoerde beleid.

Deze bedrijfsfunctie is binnen het WIA-project nog niet verder uitgewerkt.
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3.4 Uitwerking van de gegevens-kant

Conform Figuur 1 is ook de gegevenskant gedetailleerd uitgewerkt in de Timeboxes. 
Voor het complete overzicht wordt verwezen naar Deel 2 van de eindrapportage 
(www.hetwaterschapshuis.nl/wia). Hier wordt volstaan met enkele overzichten:
1 Uitvouwplaat 1 toont een overzicht van de contextdiagrammen (relaties tussen de hoofd-

processen) van alle bedrijfsfuncties, en de belangrijkste relaties tussen de contextdiagrammen.
2 Uitvouwplaat 2 toont een overzicht van de bedrijfsfuncties, met per bedrijfsfunctie een 

opsomming van de tot die bedrijfsfunctie behorende hoofdprocessen enerzijds, en de voor die 
bedrijfsfunctie relevante objecten anderzijds.

3 Uitvouwplaat 3 toont tot slot het interactiemodel tussen hoofdprocessen en objecten, in de zin 
dat het laat zien welke objecten door welke hoofdprocessen worden gecreëerd (‘C’), en welke 
objecten in welke hoofdprocessen worden gebruikt (‘U’). 

3.5 Bevindingen/constateringen

In het navolgende worden enkele bevindingen en constateringen toegelicht die zijn voortgekomen 
uit de uitvoering van het project.

WIA versus BBP

Zoals gezegd is WIA als uitgangspunt genomen bij het formuleren van de bedrijfsfuncties 
in de Business Architectuur. Bijlage 3 toont welke bedrijfsfuncties/hoofdprocessen welke 
beleidsproducten creëren/opleveren. Hierbij wordt geconstateerd dat:
• BBP (nog) geen producten heeft benoemd die in de bedrijfsfuncties Relatiebeheer en Innovatie 

worden gecreëerd;
• aan een aantal WIA-hoofdprocessen geen beleidsproducten kunnen worden gekoppeld (deze 

processen leveren ‘tussenproducten’ die op het niveau van BBP niet relevant zijn);
• voor een aantal beleidsproducten (nog) geen WIA-bedrijfsfuncties/hoofdprocessen zijn benoemd 

(Afvalwaterbehandeling door derden, producten met betrekking tot Vaarwegen/havens), omdat 
die buiten de scope van het WIA vielen.

Betrokkenen zijn het erover eens dat het geheel van de WIA-procesbeschrijvingen een grote 
toegevoegde waarde heeft voor de waterschaporganisaties indien het wordt gekoppeld aan 
het BBP. In dit kader is van een aantal verschillende kanten (met name secretarissen-directeuren 
en controllers) nadrukkelijk aangegeven dat men het van groot belang acht dat beheer en 
doorontwikkeling van WIA (in ieder geval het procesbeschrijvingen-deel) terdege wordt afgestemd 
met beheer en doorontwikkeling van BBP om recht te kunnen doen aan de relatie proces 
vs. product. Indien afstemming tussen BBP en (het processendeel van) WIA niet goed wordt 
georganiseerd is het risico te groot dat proces- en productbeschrijvingen onvoldoende op elkaar 
aansluiten.

Samenwerkingsproces

Gedurende de uitvoering van het project is gebleken dat de waterschappen geen verleden hebben 
van structureel samenwerken op het gebied van het beschrijven/vormgeven van werkprocessen. 
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De productenstructuur BBP is weliswaar een breed geaccepteerde en gebruikte standaard, 
maar op het gebied van het vormgeven van de wijze waarop een product wordt gerealiseerd 
(= het werkproces) is de praktijk dat ieder waterschap dat voor zichzelf doet (waarbij men zich 
meestal wel door enkele andere waterschappen laat informeren). De deelnemers aan de vele 
werksessies hadden veelal enige scepsis ten aanzien van de mogelijkheid om in de beperkte tijd 
van een werksessie, te komen tot gezamenlijke basisbeschrijvingen. In vrijwel alle gevallen is deze 
scepsis gaande de uitvoering overgegaan in enthousiasme, omdat in de discussies bleek dat de 
grondgedachte van WIA – dat in de praktijk de verschillen niet heel groot kunnen zijn – realistisch 
was. Belangrijk element hierin was dat men vanuit de ontwikkelmethodiek gedwongen werd om 
organisatie-onafhankelijk te denken: de basisvraag was ‘hoe ziet het proces eruit’ en de vraag ‘hoe 
beleg ik dit proces in mijn organisatie’ bleef buiten beschouwing.

Uitwerkingsniveaus

Het uitwerkingsniveau (diepgang/detaillering) is niet voor alle bedrijfsfuncties gelijk. Dit is mede 
een gevolg van de afgesproken werkwijze (Timeboxing):
• Sommige bedrijfsprocessen zijn heel erg ingeregeld (bijvoorbeeld Belastingheffing en 

Invordering), waardoor in de werksessies snel consensus kon worden bereikt, hetgeen dan weer 
leidde tot verdergaande detaillering. Andere processen bleken wat minder concreet waardoor 
zij in de beschikbare tijd minder vergaand konden worden uitgewerkt. Ook de beschikbaarheid 
en diepgang van het uitgangsmateriaal speelt hierin een rol.

• In de timeboxes is telkens met verschillende proceseigenaren en informatieanalisten gewerkt, 
met verschillende aandachtsniveaus.

In dit kader moet worden stilgestaan bij de oorspronkelijke opzet om in de uitwerking van  
de processen zo veel mogelijk te streven naar het formuleren van een toekomstvaste  
‘SOLL’-beschrijving van processen. Als het eindresultaat nu wordt beschouwd, is de conclusie 
dat voor een groot deel van de ‘bekende’ processen de grootste gemene deler is geformuleerd 
vanuit een ‘IST’-perspectief. De reden hiervan is juist gelegen in hetgeen hierboven is beschreven: 
er moest in een relatief korte tijd gekomen worden tot een grootste gemene deler, en dat 
bleek wel haalbaar voor de IST, maar niet voor een structurele SOLL. Dit geldt vooral voor de 
‘bekende’ bedrijfsfuncties die van oudsher als zodanig bestaan. Voor de nieuwe bedrijfsfuncties 
(met name Besturing, Relatiebeheer, Innovatie, Externe Verantwoording) bleken niet of nauwelijks 
procesbeschrijvingen voorhanden, waarmee deze bedrijfsfuncties in de uitwerking automatisch een 
SOLL-karakter gekregen hebben. Een complicerende factor was/is ook het gegeven dat er nog 
maar beperkt kennis en vaardigheid bleek te zijn met betrekking tot het verbeelden van processen 
daar waar het kunnen denken in de reeds bestaande werkprocessen gemeengoed bleek te zijn.

Naar aanleiding van het bovenstaande hebben de in de slotsessie betrokken secretarissen-
directeuren aangegeven dat deze constatering dient te worden genuanceerd. Zij zijn van mening 
dat zij de feitelijke toekomstwaarde van het ontwikkelde WIA-instrumentarium tekort doet. Naar 
de mening van de directeuren zit de toekomstwaarde van WIA niet zozeer in het SOLL-gehalte 
van de opgeleverde procesbeschrijvingen, als wel in de geschiktheid van het instrumentarium om 
de waterschappen als ‘lerende organisaties’ continu te ondersteunen. Een aantal waterschappen 
heeft inmiddels de ervaring dat WIA hier goed aan voldoet: (mede) het WIA-gedachtegoed heeft 
bij hen al geleid tot vernieuwende voorstellen in de organisatieverbetertrajecten. In de optiek van 
de directeuren helpt het ontwikkelde WIA-instrumentarium richting te geven aan de constante 
beweging van het lerende waterschap, en heeft het in die zin zeker toekomstwaarde.
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Bedrijfsfunctie ‘Besturing’

Bij de uitwerking van de bedrijfsfunctie ‘Besturing’ is gebleken dat deze bedrijfsfunctie een 
wezenlijk ander karakter heeft dan de primaire bedrijfsfuncties. De bedrijfsfunctie Besturing is uit 
de aard der zaak nauw verweven met alle andere bedrijfsfuncties, en met de (buiten de scope 
van het WIA-project liggende) PIOFAH-aspecten van de waterschapsprocessen. De mening van 
de bij de reviewsessie aanwezige waterschappen was dat het gepresenteerde procesmodel van 
‘Besturing’ een herkenbare beschrijving geeft van de Planning&Control-cyclus bij waterschappen. 
Men acht de beschrijving en weergave die hier is gekozen niet wezenlijk verschillend van de 
beschrijving zoals die in de BBP-documentatie is opgenomen. 

Daarbij gaf men echter aan dat het binnen het huidige WIA-project niet opportuun is om te 
proberen een slag gedetailleerder te gaan, omdat de verwachting is dat dit – vanwege de sterke 
bestuurlijke ‘couleur locale’ bij waterschappen op dit gebied – zeer veel discussie vraagt. Deze 
discussies omtrent het daadwerkelijk inrichten van de PDCA-cyclus worden op dit moment in de 
betrokken gremia gevoerd, in nauwe relatie met de ontwikkeling van het BBP. In de reviewsessie 
is daarom besloten dat het hier gepresenteerde detailniveau het beste is dat in het kader van het 
huidige WIA-project kan worden bereikt.

Ondersteunende Processen

Zoals eerder vermeld is bij de start van WIA gesteld dat de ondersteunende processen geen 
onderdeel zijn van de uitwerking van WIA versie 1 (als eindproduct van het WIA-project): WIA richt 
zich op de primaire processen van het referentiewaterschap. Wel is besloten in het project een 
vooronderzoek te doen met als doel te bepalen hoe de ondersteunende processen in een later 
stadium aan WIA kunnen worden toegevoegd.

In een aanvullende sessie met proceseigenaren van ondersteunende processen werd 
geconstateerd dat er inderdaad synergie te verwachten is in het samenwerken op het gebied 
van informatievoorziening rond ondersteunende processen, en dat WIA dus inderdaad moet 
worden uitgebreid met de ondersteunende processen. Vanuit deze optiek zijn de processen 
Personeelsmanagement, Inkoop, Financieel Management, Documentbeheer en Juridische 
Ondersteuning als belangrijkste aangemerkt, vanwege de substantiële informatiestromen die 
hiermee gemoeid zijn. 

Het beeld dat is ontstaan is dat de uitwerking van de ondersteunende processen ten behoeve 
van het opstellen van de integrale informatiearchitectuur, niet los gezien kan worden van 
een gezamenlijke gedetailleerder uitwerking van de bedrijfsfunctie Besturing. De directeuren 
onderschrijven dit beeld. Er is enige tijd gediscussieerd over de wijze waarop waterschappen 
beide elementen (ondersteunen/faciliteren enerzijds en besturen anderzijds) nu in de organisatie 
hebben belegd, waarbij verschillende varianten bestaan in termen van centraal en decentraal. WIA 
beschrijvingen zijn in principe organisatie-onafhankelijk, en beschrijvingen van ondersteunende 
processen moeten deze varianten daarom in principe mogelijk blijven maken.

Mede naar aanleiding van de sessie met de secretarissen-directeuren is de gezamenlijke 
constatering in de BC dat voor de ondersteunende processen (en voor Besturing) zeer moeilijk 
is om deze processen los te koppelen van de organisatie-aspecten, een randvoorwaarde om er 
in het kader van WIA mee uit de voeten te kunnen. Daarbij is het beeld ontstaan dat voor de 
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ondersteunende processen niet de 80/20-regel geldt die voor de primaire processen wel geldt, 
die het mogelijk maakt om een grootste gemene deler te formuleren waarop doorgeborduurd kan 
worden. Beeld is dat voor de ondersteunende processen de verhouding veeleer andersom ligt, dat 
wil zeggen de verschillen in de invulling van de processen zijn groter dan de overeenkomsten.

In dit licht is het standpunt dat het vanuit WIA geredeneerd niet zinvol is op dit moment verder 
naar de ondersteunende processen te kijken, en dat het aan de VDW is om een traject te 
starten om Besturing en de ondersteunende processen beter in beeld te krijgen en desgewenst 
eenvormiger te maken, op basis waarvan ze in een later stadium in WIA kunnen worden 
ondergebracht.



4 Visie op toepassing van WIA
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De verwachtingen ten aanzien van de toepassing van het product van WIA zijn door MT-leden en 
informatiemanagers in de aanloopfase van de uitvoering als volgt geformuleerd:
• betere aansluiting van informatiebeleid op visie en algemeen beleid;
• middel  (strategisch denk- en werkmodel) om samenhangende informatieprocessen (intern en 

extern) te verbinden;
• meer sturing richting leveranciers (conceptniveau);
• inzicht in en kennis onderhouden van de toenemende complexiteit van integrale systemen;
• toelevering van ‘informatie op maat’ mogelijk maken (bijvoorbeeld EKR);
• betere afstemming tussen afdeling- en sectoroverstijgende werkprocessen en data/applicatie/

infrastructuur (doelmatigheid);
• duurzaamheid ICT-inrichting.

Het WIA-instrumentarium dient daarom bij te dragen aan waar het in essentie om gaat:
• het zo goedkoop en effectief mogelijk uitvoeren van de waterschapstaken;
• het behouden van toegevoegde waarde in de waterwereld/keten;
• het inzetten van de juiste middelen om het doel te bereiken.

In het navolgende wordt globaal beschreven hoe het WIA-instrumentarium ingezet kan worden 
om bovenstaande verwachtingen waar te maken. Hierbij wordt opgemerkt dat de focus ligt bij de 
integrale architectuur, dat wil zeggen de combinatie van de processenkant en de gegevenskant. 
De processenkant sec heeft zijn meerwaarde al bewezen, in de zin dat nog tijdens de uitvoering 
van Fase 2 een aantal waterschappen de beschikbare WIA-pocesbeschrijvingen als startpunt 
heeft genomen voor meer of minder vergaande reorganisaties. In het navolgende gaat het dus 
nadrukkelijk om het informatievoorzieningsperspectief.

4.1 WIA als gemeenschappelijke taal

Het WIA-referentiemodel biedt een waterschap een eenduidige basisstructuur voor informatie-
voorzieningsbeleid, waarbinnen het zijn eigen keuzes maakt om tot het concrete beleid te 
komen. Daarbij biedt het WIA-instrumentarium in de uitvoering van dat beleid in essentie 
de gemeenschappelijke taal die procesverantwoordelijken en informatievoorzieningsverant-
woordelijken in staat stelt gezamenlijk op effectieve en efficiënte wijze informatievoorzienings-
vraagstukken aan te pakken. Daar waar vanuit het verleden de procesverantwoordelijken niet 
verder (kunnen) kijken dan hun eigen procesomgeving, geeft het WIA-instrumentarium het 
overzicht van de relaties met andere werkprocessen. Op het moment dat men vanuit een bepaald 
proces een informatievoorzieningsknelpunt wil oplossen levert WIA de structuur waarin duidelijk 
is welke andere procesverantwoordelijken betrokken moeten worden om via gezamenlijke 
afwegingen te komen tot een duurzame oplossing die past binnen de basiskeuzen die het 
waterschap heeft gemaakt. Daarbij levert WIA dus de taal die zowel procesmensen als de I&A-
medewerkers begrijpen en die beide werelden in staat stelt constructief samen te werken.

Een en ander is schematisch weergegeven in Figuur 6.



Figuur 6  Interactie-model processen/gegevens

Aangezien WIA gepositioneerd wordt als referentiemodel zal ieder waterschap zijn eigen specifieke 
invulling geven die meer of minder afwijkt van het referentie-model. Dit doet niet af  
aan de essentie van het instrumentarium, namelijk het beschikbaar hebben van een eenduidige 
breed gedragen taal om (ten minste binnen het waterschap) informatievoorzieningsvraagstukken 
aan te pakken.

4.2 Toepassing vanuit I&A-perspectief

De initiatiefnemers van WIA (informatiemanagers en hoofden I&A van de waterschappen) dragen 
er zorg voor dat voor iedere waterschapsactiviteit de juiste informatie op het juiste moment 
op de juiste plek beschikbaar is, waarbij het streven is om de inrichtings- en beheerkosten van 
de integrale informatiehuishouding te minimaliseren. Vanuit het totaaloverzicht dat het WIA-
instrumentarium geeft hebben de informatiemanagers een eenduidig kader om hun informatie-
beleid, geredeneerd vanuit de ‘business van het waterschap’, structureel en toekomstvast vorm  
te geven.
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Figuur 6: Interactie-model processen/gegevens 

Aangezien WIA gepositioneerd wordt als referentiemodel zal ieder waterschap haar 
eigen specifieke invulling geven die meer of minder afwijkt van het referentie-model. 
Dit doet niet af aan de essentie van het instrumentarium, namelijk het beschikbaar 
hebben van een eenduidige breed gedragen taal om  (ten minste binnen het 
waterschap) informatievoorzienings-vraagstukken aan te pakken. 

4.2 Toepassing vanuit I&A-perspectief 

De initiatiefnemers van WIA (informatiemanagers en hoofden I&A van de 
waterschappen) dragen er zorg voor dat voor iedere waterschapsactiviteit de juiste 
informatie op het juiste moment op de juiste plek beschikbaar is, waarbij het streven 
is om de inrichtings- en beheerkosten van de integrale informatiehuishouding te 
minimaliseren. Vanuit het totaaloverzicht dat het WIA-instrumentarium geeft hebben 
de informatiemanagers een eenduidig kader om hun informatiebeleid, geredeneerd 
vanuit de ‘business van het waterschap’, structureel en toekomstvast vorm te geven. 

Met behulp van dit instrumentarium zal de informatiemanager een aantal belangrijke 
stappen kunnen zetten die hem meer grip geeft op de integrale 
informatiehuishouding. Startpunt voor de optimalisatie is het specifiek maken van 
het in paragraaf 4.1 genoemde interactiemodel voor het eigen waterschap, waar 
nodig een stap gedetailleerder dan het referentiemodel van WIA. Dit is een 
samenwerkingsproces tussen informatiemanagers en proceseigenaren. Op basis 
hiervan krijgt de informatiemanager drie breed gedragen perspectieven op zijn 
informatiehuishouding, te weten 

1. Het perspectief van de basisgegevens; 

2. Het perspectief van het applicatielandschap; 

3. Het perspectief van het gegevensbeheer 

Ad 1: Basisgegevens ‘ 

In het gedetailleerde interactiemodel (zie ook deel 2) zijn gegevens te 
identificeren die binnen een waterschap door één of enkele processen 
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Met behulp van dit instrumentarium zal de informatiemanager een aantal belangrijke stappen 
kunnen zetten die hem meer grip geeft op de integrale informatiehuishouding. Startpunt voor de 
optimalisatie is het specifiek maken van het in paragraaf 4.1 genoemde interactiemodel voor het 
eigen waterschap, waar nodig een stap gedetailleerder dan het referentiemodel van WIA. Dit is 
een samenwerkingsproces tussen informatiemanagers en proceseigenaren. Op basis hiervan krijgt 
de informatiemanager drie breed gedragen perspectieven op zijn informatiehuishouding, te weten:

1 het perspectief van de basisgegevens;
2 het perspectief van het applicatielandschap;
3 het perspectief van het gegevensbeheer.

Ad 1   Basisgegevens 
In het gedetailleerde interactiemodel (zie ook Deel 2) zijn gegevens te identificeren die 
binnen een waterschap door één of enkele processen gecreëerd worden, maar die door 
veel meer processen gebruikt worden – hetgeen wil zeggen dat de kwaliteit van meerdere 
werkprocessen afhangt van kwaliteit en tijdige beschikbaarheid van een enkel gegeven. Deze 
gegevens kunnen daarmee worden aangemerkt als ‘basisgegevens’. In de huidige situatie 
is het niet ongebruikelijk dat ieder werkproces zijn eigen registratie van dit soort gegevens 
voert, en dat in verschillende omgevingen (variërend van volwassen database-applicaties tot 
persoonsgebonden registraties als Excel, shape-files etc.). Dit impliceert vaak kopieerslagen, 
met het risico dat er fouten gemaakt worden of men met verouderde gegevens blijft werken, 
met alle gevolgen voor de kwaliteit van de werkprocessen van dien. 
Het WIA-instrumentarium biedt de informatiemanagers de tools om deze basisgegevens 
in overleg met alle betrokkenen te identificeren, de feitelijke problematiek rond 
basisgegevens in kaart te brengen en de lijnen uit te zetten waarlangs deze problematiek 
kan worden opgelost. Een mogelijke oplossing is het inrichten van applicatie-onafhankelijke 
basisregistraties, waarbij de specifieke applicaties die de werkprocessen ondersteunen 
aangesloten worden op deze centraal beheerde basisregistraties (databases) . Op deze 
wijze kan eenduidigheid, kwaliteit en tijdigheid van basisgegevens (en daarmee van de 
werkprocessen) veel beter gegarandeerd worden.

Ad 2   Applicatielandschap 
Op het interactiemodel kunnen de binnen het waterschap aanwezige applicaties (variërend 
van professionele database-applicaties tot persoonsgebonden spreadsheets en dergelijke) 
‘geplot’ worden. Met behulp van dit overzicht kan in nauw overleg met proceseigenaren 
geanalyseerd worden waar zwakke plekken of knelpunten zitten. Een voorbeeld is wanneer 
voor een bepaalde kolom (gegevens) in verschillende werkprocessen verschillende 
applicaties/registraties voorkomen: dan zou onderzocht kunnen worden of er met minder 
applicaties gewerkt kan worden, of dat er een applicatie dient te komen die een aantal 
persoonsgebonden registraties vervangt of dergelijke. Dit punt houdt nauw verband met het 
voorgaande (basisgegevens). 

Ad 3   Gegevensbeheer 
Om de kwaliteit van de informatiehuishouding duurzaam te verbeteren is het noodzakelijk 
dat de waterschapspecifieke invulling van het instrumentarium (met name dus het interactie-
model processen vs. gegevens) structureel wordt beheerd. Het vormt immers de blauw- 
druk voor het verbeteren van de informatievoorziening, op basis waarvan de stappen  
(= verbeterprojecten) worden vormgegeven. Invulling van het beheer komt feitelijk neer 
op het verdelen van taken, rechten en plichten ten aanzien van de gegevens, met name de 



veelgebruikte basisgegevens. Zo zullen aan de proceskant medewerkers verantwoordelijk 
gemaakt moeten worden voor het creëren en vastleggen van gegevens op een zodanige 
wijze dat de gebruikers van die gegevens (andere processen) daarmee uit de voeten 
kunnen. Applicatiebeheerders zullen verantwoordelijk zijn voor het tijdig en op de juiste 
wijze beschikbaar stellen van gegevens. Dit alles zal ondersteund moeten worden door een 
sluitend geheel aan eenduidige procedures (interne SLA’s). Daarbij is het noodzakelijk dat er 
een stukje organisatie wordt ingericht dat dit geheel ontwikkelt en bewaakt, en dat naar de 
rest van de organisatie fungeert als hèt loket met betrekking tot informatievraagstukken.

Door het WIA-instrumentarium vanuit deze perspectieven toe te passen levert WIA de 
informatiemanagers van de waterschappen : 
• een referentiekader voor Informatieplan en applicatieontwikkeling;
• de mogelijkheid om het ICT-beleid structureel op de business van het waterschap af te 

stemmen;
• de mogelijkheid om de strategische inzet van ICT te vergroten.

4.3 Toepassing vanuit het ‘business’-perspectief

Informatievoorziening mag in het huidig tijdsgewricht worden aangemerkt als ‘de vierde 
productiefactor’: een proceseigenaar die de informatievoorziening niet op orde heeft zal het 
minder goed doen dan zijn collega’s die dat wel hebben. 

Het WIA-instrumentarium vormt de gemeenschappelijke taal die informatieverantwoordelijken 
en business-verantwoordelijken in staat stelt effectief samen te werken bij het optimaliseren van 
de informatievoorziening, waarbij recht wordt gedaan aan de belangen van zowel de business-
verantwoordelijken als de informatieverantwoordelijken.

Indien de informatie-verantwoordelijken in samenwerking met de proceseigenaren binnen het 
waterschap het instrumentarium hebben toegepast zoals is omschreven in paragraaf 4.2 dan is 
daarmee de basis gelegd voor effectieve toepassing van WIA door de businessverantwoordelijken 
(secretaris-directeur, sectordirecteuren/-hoofden, afdelingshoofden).

WIA biedt de secretarissen-directeuren en MT-leden het volgende.
• Het fundament voor het opstellen en monitoren van informatiebeleid.
 Knelpuntanalyses en verbetertrajecten voor de informatiehuishouding kunnen met behulp van 

WIA nadrukkelijk worden geformuleerd op basis van een integrale belangenafweging vanuit 
zowel het perspectief van informatiemanagement als bedrijfsvoering, waarmee een breed 
gedragen en daarmee duurzame visie op verbeterstappen voor de informatievoorziening wordt 
bereikt.

• Een kader voor ICT-investeringen.
 Indien WIA is geïmplementeerd is dat de eerste stap om te komen tot criteria voor 

investeringen. Met behulp van het WIA-instrumentarium zal, vanwege het impliciete integrale 
karakter, bij optimalisatie van de informatiehuishouding veel beter kunnen worden gestuurd op 
bijvoorbeeld TCO (total cost of ownership). Daarbij vormt WIA een middel om aanschaf van 
nieuwe applicaties objectief te toetsen, en eventueel ‘ICT-hobbyisme’ uit te bannen.

• Een instrument voor het vormgeven van ‘Samenwerking in ICT’.
 Naarmate waterschappen meer op dezelfde wijze werken wordt het makkelijker en goedkoper 

om waterschapspecifieke applicaties te (laten) ontwikkelen. De essentie van WIA is dat zij is 
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gebaseerd op de grootste gemene deler van de bedrijfsprocessen van de waterschappen, 
en dit maakt WIA bij uitstek een hulpmiddel om te komen tot efficiënte en kosteneffectieve 
gezamenlijke ontwikkeling van waterschapspecifieke informatiesystemen zoals een belasting-
informatiesysteem of IRIS. 

• Een hulpmiddel om te komen tot eenduidige benchmarking.
 Het vergelijken van resultaten van de bedrijfsvoering tussen waterschappen is alleen zinvol 

als er ‘appels met appels’ vergeleken kunnen worden. Aangezien het WIA-instrumentarium 
is gebaseerd op breed gedragen procesbeschrijvingen (‘de appels’) vormt het een nuttig 
hulpmiddel bij het implementeren van een dergelijke benchmarking. 

Het huidige WIA-instrumentarium moet worden gezien als een eerste basis voor bovenstaande 
toepassingen.



5 Visie op het beheer van WIA
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5.1 Achtergrond

Voorliggende Waterschaps Informatie Architectuur is het resultaat van een zeer intensieve 
samenwerking tussen proceseigenaren en informatieverantwoordelijken van de waterschappen, 
gedurende een periode van 2 jaar. Het vormt een breed gedragen beeld van de grootste gemene 
deler van de bedrijfsprocessen en bijbehorende gegevensstromen van de waterschappen. 

Om de gepleegde inspanningen ook op de langere termijn te laten renderen is het noodzakelijk 
dat er een organisatie wordt opgezet die:
• de waterschappen faciliteert bij het toepassen van WIA;
• bewaakt dat het WIA-instrumentarium blijft passen op de grootste gemene deler van de wijzen 

waarop de waterschappen WIA-componenten willen implementeren/toepassen;
• het WIA-gedachtegoed doorontwikkelt, bijvoorbeeld verdieping naar logische/technische 

architectuur, aansluiting met IDsW/Aquo, aansluiting met andere (architectuur)ontwikkelingen in 
de waterketen etc.

Indien een dergelijke beheerorganisatie niet wordt ingericht, zal het ‘grootste gemene deler’-
aspect van WIA in een snel tempo gaan verdwijnen, omdat ieder waterschap WIA op zijn 
eigen manier implementeert of toepast. Daarmee vervliegt de kracht van het huidige WIA-
instrumentarium.

In het navolgende wordt de visie geschetst die de WIA-Kerngroep heeft ontwikkeld ten aanzien 
van de in te richten beheerorganisatie.

5.2 Uitgangspunten

Belangrijkste uitgangspunten voor het formuleren van het beheermodel zijn de volgende.
• Het ontwikkelde WIA-instrumentarium moet worden gezien als een referentiemodel. Dit houdt 

in dat ieder waterschap de vrijheid heeft zijn eigen keuzes te maken bij het implementeren/
toepassen van WIA. Dit houdt weer in dat per waterschap sprake zal zijn van een LIA (Lokale 
Informatie Architectuur) die in meer of mindere mate afwijkt van de centrale referentie-
architectuur WIA.

• Ieder waterschap benoemt intern een medewerker die verantwoordelijk is voor het beheer van 
zijn LIA, en die de centrale WIA-beheerorganisatie actief op de hoogte houdt van de verschillen 
tussen de LIA en de centrale WIA.

• Het sturing geven aan het beheren en doorontwikkelen van WIA is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van proceseigenaren en informatiemanagers, en dient in nauwe onderlinge 
samenwerking te gebeuren.

Deze uitgangspunten vormen het fundament onder het door de Kerngroep geformuleerde 
beheermodel.



5.3 Beheermodel

Het door de WIA-Kerngroep geformuleerde beheermodel is schematisch weergegeven in 
onderstaande figuur:

Figuur 7  Beheermodel

In de feitelijke beheerorganisatie zijn drie lagen te onderscheiden, te weten:
• de Strategische laag (vertegenwoordigers van waterschappen): de ‘eigenaar’ van WIA die het 

beheer en de ontwikkeling van WIA op hoofdlijnen stuurt op basis van een strategische visie;
• de Tactische laag (bestaande uit proceseigenaren en informatiemanagers van waterschappen) 

die de strategische visie concretiseert en op basis daarvan het dagelijks beheer vormgeeft/
stuurt;

• de Operationele laag die de dagelijkse beheeractiviteiten uitvoert. Dit kan worden ingevuld 
door vertegenwoordigers van de waterschappen, maar ook door een terzake kundige 
marktpartij.

De beheerorganisatie heeft directe relaties met de beheerders van de Lokale Informatie 
Architecturen van de waterschappen, en met een achterban van proceseigenaren en informatie-
analisten van de waterschappen.

In het navolgende worden de taken van de verschillende actoren globaal beschreven.
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Figuur 7: Beheermodel 

In de feitelijke beheerorganisatie zijn drie lagen te onderscheiden, te weten 

� De Strategische laag (vertegenwoordigers van waterschappen): de ‘eigenaar’ van 
WIA die het beheer en de ontwikkeling van WIA op hoofdlijnen stuurt op basis 
van een strategische visie. 

� De Tactische laag (bestaande uit proceseigenaren en informatiemanagers van 
waterschappen) die de strategische visie concretiseert en op basis daarvan het 
dagelijks beheer vormgeeft/stuurt. 

� De Operationele laag die de dagelijkse beheeractiviteiten uitvoert. Dit kan 
worden ingevuld door vertegenwoordigers van de waterschappen, maar ook 
door  een ter zake kundige marktpartij. 

De beheerorganisatie heeft directe relaties met de beheerders van de Lokale 
Informatie Architecturen van de waterschappen, en met een achterban van 
proceseigenaren en informatie-analisten van de waterschappen. 

In het navolgende worden de taken van de verschillende actoren globaal beschreven. 

Operationeel 

Het Operationeel niveau (de dagelijks beheerder) is verantwoordelijk voor: 
� Fungeren als vraagbaak/helpdesk voor de waterschappen bij het implementeren 

van WIA; 
� Communicatie met de LIA-beheerders met het doel het overzicht te houden van 

de verschillen tussen de LIA’s en de centrale WIA (NB: van de waterschappen 
worden verwacht dat ze hier proactief in zijn); 
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Operationeel

Het Operationeel niveau (de dagelijks beheerder) is verantwoordelijk voor:
• fungeren als vraagbaak/helpdesk voor de waterschappen bij het implementeren van WIA;
• communicatie met de LIA-beheerders met het doel het overzicht te houden van de verschillen 

tussen de LIA’s en de centrale WIA (NB: van de waterschappen worden verwacht dat ze hier 
proactief in zijn);

• analyseren van het overzicht van de verschillen tussen de LIA’s en WIA, met het doel het Tactisch 
niveau te adviseren over het doorvoeren van wijzigingen in de centrale WIA;

• het faciliteren van werksessies met proceseigenaren en informatie-analisten gericht op 
daadwerkelijke wijzigingen van de WIA, en het doorvoeren van deze wijzigingen in WIA;

• consistent houden en beschikbaar stellen van de verschillende componenten van het WIA-
instrumentarium, met behulp van daartoe geschikte beheertools.

Tactisch

Het Tactisch niveau is verantwoordelijk voor:
• vertaling van de strategische visie van het Strategisch niveau naar concrete werk- en 

jaarplannen;
• organiseren en aansturen van het dagelijks beheer;
• besluiten over wijzigingsvoorstellen die worden geadviseerd door de dagelijks beheerder;
• motiveren en activeren van de inhoudelijke achterban (proceseigenaren en informatie-analisten 

van waterschappen) op momenten dat hun bijdrage noodzakelijk is;
• signaleren van relevante ontwikkelingen en afstemming/aansluiting met aanpalende 

ontwikkelingen (bijvoorbeeld IDsW/Aquo, ontwikkelingen bij waterketenpartners als 
Rijkswaterstaat);

• adviseren van het Strategisch niveau.

Strategisch

Het Strategisch niveau is verantwoordelijk voor:
• de visie op belang, beheer en doorontwikkeling van WIA;
• beschikbaar stellen van de benodigde budgetten;
• bemensing van het Tactisch niveau.

5.4 Criteria

Bovenstaand beheermodel is vertaald naar criteria voor de diverse niveaus:

Algemene criteria

1 De WIA blijft eigendom van de waterschappen. Dit eigendom kan niet worden overgedragen. 
Het intellectueel en economische eigendom van de WIA is collectief en blijvend van de 
waterschappen.

2 Beheeractiviteiten worden gesplitst in strategisch en tactisch beheer en de operationele 



uitvoering. De tactische sturing is een gecombineerde inspanning vanuit lijn en informatie-
management. De strategische sturing wordt uitgevoerd door de directeuren van de 
waterschappen. Het operationele beheer kan worden uitbesteed.

3 Het wijzigen van de WIA is alleen mogelijk na raadpleging van en goedkeuring door de 
deelnemende waterschappen (Informatie- en procesmanagers). 

4 De WIA dient ondergebracht te zijn bij een organisatie waarin alle waterschappen gelijkwaardig 
participeren. Dit om de objectiviteit en kwaliteit van de architectuur te kunnen blijven 
garanderen.

5 Het tactisch en strategisch beheer van de WIA dient te worden ingevuld door vertegenwoor-
digers (lijn-, informatie- en procesmanagers) van de waterschappen.

6 Wijzigingsverzoeken kunnen alleen door de waterschappen of de beheerorganisatie worden 
ingediend. Externe partijen kunnen slechts een advies hieromtrent uitbrengen.

Criteria ten aanzien van het operationeel niveau

1 De operationele beheerorganisatie is verantwoordelijk voor de interne consistentie van de WIA.
2 De operationele beheerorganisatie dient over voldoende kennis te beschikken ten aanzien  

van het beheer van informatiearchitecturen. De Informatie- en procesmanagers zullen (periodiek) 
de geschiktheid beoordelen en hiertoe criteria opstellen en onderhouden.

3 De operationele beheerorganisatie dient in staat te zijn ontwikkelingen rondom WIA te 
signaleren.

4 De vertegenwoordigers van de waterschappen hebben te allen tijde toegang tot inhoud van  
de WIA. Er kunnen hieromtrent geen beperkingen worden geformuleerd.

5 De actuele versie van de WIA dient op een elektronische wijze gepresenteerd te kunnen 
worden.

Criteria ten aanzien van het tactisch niveau

1 De beheerorganisatie dient in staat te zijn proactief beheer te plegen. Dit betekent dat zij  
de mogelijkheid moet hebben om de WIA ten opzichte van andere organisaties te promoten 
en te positioneren. Daarnaast dient zij de WIA te kunnen synchroniseren met andere relevante 
instrumenten binnen de waterketen.

2 De tactische beheerorganisatie dient in staat te zijn ontwikkelingen in de waterschapswereld  
te toetsen aan de WIA.

3 De uiteindelijke goedkeuring van wijzigingsverzoeken ligt op het tactische niveau (is hiervoor 
door de directeuren gemandateerd).

Criteria ten aanzien van het strategisch niveau 

1 De directeuren zijn verantwoordelijk voor het actueel houden van de businessarchitectuur.
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Met de WIA hebben de waterschappen een belangrijke stap gezet in de richting van uniformering 
van hun bedrijfsprocessen. Of het nu snel of langzaam gaat, of men de WIA nu gebruikt als 
blauwdruk of als referentiemodel, de informatiearchitectuur van de verschillende waterschappen 
zal steeds meer overeen gaan komen. Uiteindelijk maken waterschappen deel uit van dezelfde 
wereld in een vergelijkbare context. Dit op zich leidt op langere termijn tot meer homogeniteit. 
De WIA zal dit proces op een goede wijze kunnen ondersteunen en op het gebied van 
informatievoorziening en automatisering zelfs kunnen bevorderen.

Dit ondersteunt bedrijfsvergelijking, en dat is een goede zaak: hoe reëler de vergelijking met 
andere waterschappen is en hoe eenvoudiger de resultaten van die vergelijking zijn te vertalen 
naar bedrijfsprocessen, des te meer zullen de resultaten een waterschap stimuleren om de eigen 
prestaties te verbeteren.   

De WIA bevordert ook de transparantie van de waterschappen voor burgers en bedrijven  
– ‘zo werkt het waterschap’ in plaats van ‘zo werkt mijn waterschap’ – en het maakt kosten-
besparingen mogelijk, aangezien één oplossing voor meerdere waterschappen gebruikt kan 
worden. Hiermee levert de WIA een stevige bijdrage aan de uitvoer van het Actieprogramma 
Andere Overheid bij de waterschappen.

Als overheden zijn de waterschappen verplicht om voortdurend bezig te zijn met het verbeteren  
van de dienstverlening, de bedrijfsvoering en het verhogen van de efficiency. Met WIA in handen 
kunnen de waterschappen hier concreet op een aantal manieren invulling aan geven. Een 
gemeenschappelijke noemer maakt het mogelijk van elkaar te leren: waar kunnen bedrijfsprocessen 
efficiënter worden ingericht. WIA stimuleert de samenwerking en samenbesteding op ICT-gebied: 
gezamenlijk optreden richting leveranciers levert kostenbesparingen en dus efficiencywinst 
op. WIA brengt de primaire taakuitoefening en ICT-beleid dichter bij elkaar, waardoor ICT de 
taakuitoefening nog beter kan gaan ondersteunen.

Naarmate de WIA meer ingang vindt bij de waterschappen, zal zij ook steeds meer gebruikt 
kunnen worden om de gevolgen van beleidswijzigingen voor de bedrijfsprocessen in kaart te 
brengen. Welke processen moeten worden aangepast om aan de eisen van het Aarhus-verdrag 
of de Kaderrichtlijn Water te voldoen? Waar zijn wijzigingen nodig in verband met de invoering 
van het Burgerservice-nummer, het Bedrijven- en Instellingennummer of het gebruik van 
gemeenschappelijke basisregistraties? Welke objecten (gegevenseenheden) zijn van belang  
voor informatie-uitwisseling met systemen van andere ‘waterorganisaties’? Op basis van de WIA 
kunnen dergelijke vragen beter en sneller beantwoord worden dan voorheen.

In de voorbeelden hierboven wordt de WIA reactief gebruikt: er komt een (beleids)ontwikkeling 
op de waterschappen af, en met WIA worden de gevolgen hiervan in kaart gebracht. De WIA 
kan echter ook proactief worden ingezet: een goed overzicht van de informatiearchitectuur 
vereenvoudigt het denken over aanpassen van processen zeer. Dit is, bijvoorbeeld, van belang 
in verband met de invoer van eGovernment bij de waterschappen. Waar eGovernment vaak 
blijft steken in de digitalisering van de bestaande situatie, maakt de WIA het mogelijk om bij de 
invoering van eGovernment tot werkelijk nieuwe oplossingen te komen.   



 Bijlagen
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Bijlage 1  Projectorganisatie

De projectorganisatie van het WIA-project is schematisch weergegeven in onderstaande figuur:
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Appendix A - Projectorganisatie 

De projectorganisatie van het WIA-project is schematisch weergegeven in 
onderstaande figuur: 

Opdrachtgevende
Waterschappen

Secretarissen-
Directeur

Vertis projectmanager

Projectbegeleiders

Begeleidingscie.
(proces)

Kerngroep
(inhoud)
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Projectleider
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De volgende waterschappen waren opdrachtgever voor het project WIA: 

Waterschap Kerngroeplid 

Dienst Waterbeheer en Riolering Peter Smits 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Jan Janssen 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Peter Dietvors 

Hoogheemraadschap Rijnland Peter Waij 

Hoogheemraadschap van Delfland Marcus Schaefers 

Waterschap Aa en Maas Ton Ruisendaal 

Waterschap Dommel Iet van den Heuvel 

Waterschap Groot Salland Jan Steenbergen 

Waterschap Hollandse Delta Renata Warchalowski 

Waterschap Hunze en Aa’s Wilfried Abheiden 

Waterschap Noorderzijlvest Fred Klein Woolthuis 

Waterschap Peel en Maasvallei Maurice Damoiseaux 

Waterschap Reest en Wieden Jan de Graaf 
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Dienst Waterbeheer en Riolering Peter Smits

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Jan Janssen

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Peter Dietvors

Hoogheemraadschap van Rijnland Peter Waij

Hoogheemraadschap van Delfland Marcus Schaefers

Waterschap Aa en Maas Ton Ruisendaal

Waterschap De Dommel Iet van den Heuvel

Waterschap Groot Salland Jan Steenbergen

Waterschap Hollandse Delta Renata Warchalowski

Waterschap Hunze en Aa’s Wilfried Abheiden

Waterschap Noorderzijlvest Fred Klein Woolthuis

Waterschap Peel en Maasvallei Maurice Damoiseaux

Waterschap Reest en Wieden Jan de Graaf

Waterschap Regge en Dinkel Albert Kummeling

Waterschap Rivierenland Hans Steegeman

Waterschap Vallei & Eem Rob Toet

Waterschap Velt en Vecht Bert Ludikhuizen

Waterschap Veluwe Mark Bos

Waterschap Zeeuws-Vlaanderen Cor Moelker

Waterschap Zeeuwse Eilanden Johan van Cranenburgh

Wetterskip Fryslân Frans Sluiman

De Begeleidingscommissie bestond uit de volgende personen:
• Wilfried Abheiden, namens Waterschap Hunze en Aa’s (voorzitter)
• Hans Steegeman, namens Waterschap Rivierenland 
• Rob Toet, namens Waterschap Vallei & Eem
• Cora Uijterlinde, namens STOWA
• René Kint, namens de Unie van Waterschappen (vervangen door Martijn van der Kaaij)

De projectgroep aan Vertis-zijde bestond uit de volgende personen:
• Aris Witteborg (projectmanager)
• Johan van Dijk
• Erik Mathlener
• Igor Hemmers
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Bijlage 2  Toelichting op IRIS™ en gebruikte technieken

Basismethodiek

De door Vertis toegepaste kwaliteitsmethodiek voor de uitvoering van het project WIA is 
gebaseerd op de IRIS™-methodiek van Vellekoop & Meesters. IRIS™ brengt het waarom 
[= beleid], het wat [= bedrijfsvoering], het wie [= organisatiestructuur en -cultuur], het 
waarmee [= middelen en infrastructuur] en het hoe [= werkwijze: handmatig, mechanisch 
en/of geautomatiseerd] van organisaties zodanig met elkaar in verband dat daarmee 
organisatievraagstukken gecontroleerd, geanalyseerd en opgelost kunnen worden.  
IRIS™ kan als volgt worden gevisualiseerd:

Bij het opstellen van een informatiearchitectuur worden vragen gesteld over het bestaansrecht 
en de bestaansreden (missie), de thans en in de nabije toekomst beschikbare financiële middelen 
(geld), de huidige en toekomstige mogelijkheden van de medewerkers en de hen toevertrouwde 
apparatuur en/of werktuigen (capaciteit) en de voor het effectueren van het beleid en/of het 
doorvoeren van veranderingen beschikbare duur (tijd).



Porter-model

Een belangrijk startpunt voor toepassing van IRIS™ voor de ontwikkeling van WIA is het Porter-
model. In het Porter-model wordt de waardeketen voor een organisatie in kaart gebracht. Dit 
Porter-model beschrijft de waarde-toevoegende bedrijfsprocessen binnen organisaties op het 
hoogste aggregatieniveau. Het standaard Porter-model (ontwikkeld voor commerciële organisaties) 
kan als volgt worden gevisualiseerd:

Het Portermodel beschrijft de primaire (waardetoevoegende) processen die binnen een organisatie 
plaatsvinden om de input om te zetten in output. Bij een productiebedrijf vormen bijvoorbeeld 
grondstoffen een deel van de input en wordt de output gevormd door (eind)producten). 

In het Portermodel wordt gesteld dat niet alleen de primaire processen van belang zijn. Voor een 
commercieel bedrijf is Marketing belangrijk om dat wat het bedrijf levert (de output) te kunnen 
verkopen. Om interessant te blijven voor klanten zal een commercieel bedrijf haar diensten en/of 
producten continu moeten blijven ontwikkelen.

Daarnaast zal een organisatie een lange termijnvisie moeten (blijven) ontwikkelen. Waar gaat de 
organisatie zich op richten, waar wil de organisatie over 5 of 10 jaar staan. Zich dergelijke vragen 
stellen en beantwoorden (richtinggevend/niet realisatie, niet direct tijd- en middelen gebonden) is 
onderdeel van Strategisch Management.

De organisatorisch-ondersteunende activiteiten die binnen een organisatie worden uitgevoerd 
worden vaak samengevat met de term PIOFAH. PIOFAH staat voor Personeel, Informatisering, 
Organisatie, Financiën, Automatisering en Huisvesting. 
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Binnen het WIA-project is toepassing van IRIS™ beperkt tot de as  
bedrijfsvoering <–––> bedrijfsmiddelen, zoals aangegeven in de onderstaande figuur.  

Qua missie/beleid wordt gewerkt met een algemene missie op hoogste aggregatieniveau, zonder 
deze tot in de details uit te werken. 

Het personele/organisatie-aspect blijft in principe buiten beschouwing, zij het dat hier in specifieke 
gevallen vanaf kan worden geweken als daar een breed gevoelde behoefte voor is. Het uitsluiten 
van het personele/organisatie-aspect is gerechtvaardigd, omdat WIA opgebouwd wordt op de 
grootste gemene deler van de bedrijfsprocessen van de deelnemende waterschappen, losstaand 
van de huidige inrichting van de deelnemende waterschappen. Uiteraard dient het resultaat 
van WIA uiteindelijk wel te kunnen worden geïmplementeerd binnen de algemeen geldende 
organisatorische randvoorwaarden van waterschappen.

bedrijfsmiddelen, zoals aangegeven in de onderstaande figuur.   



Op basis van het bovenstaande kan de scope van WIA als volgt schematisch worden weergegeven:

In de matrix zijn de horizontaal verschillende IRIS-invalshoeken benoemd en verticaal de 
vier architectuurniveaus die in IRIS worden onderkend. In de cellen is aangegeven welke 
architectuurobjecten worden gemodelleerd.

Het WIA-project richt zich dus primair op de vakken die zijn afgekaderd met de doorgetrokken 
dikke lijnen; de vakken die zijn afgekaderd met de dikke onderbroken lijnen krijgen slechts daar 
waar nodig aandacht of dienen als uitgangspunt (missie, beleid). 
 

Proces- en gegevensdecompositie

Uitgaande van het vastgestelde Porter-model voor de bedrijfsfuncties van het referentiewaterschap 
biedt IRIS™ het raamwerk en de handvatten om te komen tot een procesdecompositie. Middels 
deze procesdecompositie wordt op gestructureerde wijze toegewerkt naar een detailniveau op 
basis waarvan de informatiearchitectuur ook daadwerkelijk eenduidig en integraal geoptimaliseerd 
kan worden gerealiseerd. 

Naast inzicht in de processen is eveneens noodzakelijk te weten welke gegevens hierbij een rol 
spelen. Daarom wordt in de verschillende architectuurlagen ook een gegevensdecompositie 
opgesteld en uitgewerkt.
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Voor het goede begrip zijn de gebruikte IRIS-termen hieronder toegelicht.

Procesdecompositie

Bedrijfsfunctie Dit zijn de functies die door het waterschap worden uitgevoerd met het 
doel de missie te behalen.

Hoofdproces,  
subproces

Elke bedrijfsfunctie wordt uitgewerkt in processen. Een proces is 
een verzameling activiteiten die een bepaalde dienst of product 
verwezenlijken. Procesbeschrijvingen zijn onafhankelijk van de organisatie 
die de processen uitvoert.
Het eerste niveau noemen we hoofdprocessen, de niveaus daaronder 
subprocessen. Wanneer het in functionele termen niet zinvol is een 
subproces verder uit te werken, spreken we van elementaire processen.
In IRIS™ worden de processen in de Functionele Architectuur beschreven. 
Om deze Business Architectuur meer concreetheid te geven, is besloten 
de hoofdprocessen reeds hier op te nemen.

Procedure Elk elementair proces wordt vertaald in procedures, waarmee het wat 
wordt omgezet in hoe. Het gaat dan om de invulling met mensen en 
middelen waarbij duidelijk wordt op welke manier de processen worden 
uitgevoerd. Meestal zijn er meerdere vormen om dit te doen en dient er 
ten minste één vorm gekozen te worden.

Taak In de Technische Architectuur worden de procedures technisch 
uitgewerkt: hoe precies. Voor elk van de gedefinieerde procedures wordt 
bepaald met welke technologische voorzieningen de procedures worden 
uitgevoerd.

Gegevensdecompositie

Bedrijfsgegeven Een bedrijfsgegeven is een ‘ding’ dat bij de procesvoering van een 
waterschap nodig is en waarvan informatie bekend moet zijn of 
bijgehouden moet worden. Het zijn concrete of abstracte ‘dingen’ die 
in de werkelijkheid worden onderkend en als zodanig in beschouwing 
worden genomen.

Object,  
subobject

Elk bedrijfsgegeven wordt uitgewerkt in objecten5. Net als bij de 
procesdecompositie is hier sprake van een hiërarchie en is ervoor gekozen 
om het hoogste niveau reeds in de Business Architectuur te beschrijven, 
hoewel het volgens IRIS™ pas in de Functionele Architectuur aan de orde 
komt.

5  De term ‘object’ is afkomstig uit IRIS™ en betreft een definitie van een ‘ding’ in de feitelijke wereld. Dit is 

iets anders dan de ‘objecten’ die waterschappen kennen in de betekenis van bijvoorbeeld perceel of 

 WOZ-object.



Entiteit Elk subobject wordt vertaald in logische gegevensbrokken: de entiteiten. 
Hiermee wordt de logische structuur van de gegevens en de relaties 
ertussen op het laagste niveau bepaald. Dit is nog onafhankelijk van 
technologische invulling.

Tabel De tabel is de technologische invulling van elke entiteit. Enerzijds is hier 
de (medium)keuze of het gegeven in bijvoorbeeld een papieren dossier 
wordt bijgehouden of in een database. Daarnaast wordt bepaald op 
welke manier de gegevens worden gerangschikt en geplaatst in het 
gekozen medium.

Combinatie van processen en gegevens

Bedrijfsgebied Wanneer een koppeling wordt gelegd tussen bedrijfsfuncties en 
bedrijfsgegevens ontstaan de bedrijfsgebieden. Dit zijn groepen die 
logischerwijs bij elkaar horen en een onderlinge cohesie hebben. Als de 
bedrijfsgebieden goed zijn gekozen, zijn ze redelijk onafhankelijk van 
elkaar. 

De bedrijfsgebieden worden gebruikt om vervolgtrajecten in 
projectmatige zin beheersbaar te maken door afgebakende scope, 
organisatie en middelen.

Mogelijke voorbeelden van bedrijfsgebieden zijn:
• Belastingheffing/invordering + Inkomsten;
• Vergunningverlening/handhaving + Invloeden van derden.

Informatiegebied Binnen elk bedrijfsgebied zijn informatiegebieden te herkennen. Hetzelfde 
groeperingsprincipe als bij bedrijfsgebieden wordt op een lager niveau 
herhaald.

Binnen bedrijfsgebied ‘Belastingheffing/invordering + Inkomsten’ kunnen 
de volgende informatiegebieden onderkend worden:
• Kostentoedeling;
• Basisregistratie;
• Heffen/Innen.
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Applicatiecluster De informatiegebieden kunnen nog verder onderverdeeld worden 
waardoor clusters van applicaties ontstaan. Dergelijke clusters geven 
op dit niveau de gebieden aan waarbinnen het voor de hand ligt om 
eenzelfde automatiseringsgraad te kiezen vanwege de hoge mate van 
informatieoverdracht. Bij elk applicatiecluster is bepaald welke procedures 
worden uitgevoerd en welke entiteiten daarbij een rol spelen.

Het informatiegebied Heffen/Innen kan verdeeld worden in de voor de 
hand liggende applicatieclusters:
• heffen;
• innen.

Applicatie Uiteindelijk worden in de Technische Architectuur voor elk van de 
applicatieclusters de benodigde systemen gedefinieerd. Dit kunnen 
zowel papieren systemen als geautomatiseerde informatiesystemen zijn. 
Aangezien zowel de taken als de tabellen zijn benoemd, ligt op dit niveau 
de technische architectuur voor elke applicatie vast.

Mogelijke voorbeelden van applicaties binnen het cluster Heffen zijn:
• systeem voor omslagheffing;
• systeem voor WVO-heffing;
• systeem voor ingezetenenheffing.
(of een systeem voor alle heffingen…)

Voor elk van deze definities geldt dat de invulling ervan zodanig moet zijn dat deze de gehele 
scope van het waterschap bevat zonder dat er sprake is van overlap tussen processen of gegevens.



Bijlage 3  WIA1.0 vs. BBP
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calamiteit

Calamiteiten- 
plan

Evaluatierapport

Handhaving

1  Plannen en 
uitvoeren toezicht

2  Ontvangen en 
verwerken van 
meldingen WVO

Acceptatie melding 
WVO

1a  Repressieve 
handhavingOvertreding

Innovatie

1  Verkennen 
ontwikkelingen  

en kansen

2  Uitvoeren 
onderzoek   

Onderzoeks-
programma

Onderzoeks- 
opdracht

Onderzoeks- 
resultaat

Toe te passen 
innovatie

Meldingen en 
calamiteiten

Regulerende 
acties

Calamiteiten- 
organisatie

Calamiteit

Overtreding 
geconstateerd

Relatiebeheer

3 Coördineren van 
de afhandeling 
van meldingen

Evaluatierapport

1 Actualiseren 
beleidsplan 

relatiebeheer

2  Opbouwen en 
onderhouden 

relaties

Beleidsplan 
relatiebeheer

Afgehandelde 
melding
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Input

  Afvalwater

Oppervlaktewater

Besturing

• Opstellen/actualiseren 
strategie en organisatiebeleid

• Beleid vertalen in maatregelen, 
activiteiten en middeleninzet

• Opstellen jaarlijkse plannen 
t.a.v. presentaties en resultaten 
afdeling

• Uitvoeren en faciliteren 
primaire processen

• Meten prestatie en resultaten
• Sturing om gestelde doelen te 

bereiken
• Tussentijds verantwoorden over 

prestaties en resultaten
• Verantwoording afleggen over 

het gevoerde beleid en beheer

• Relatierol
• Plan van derden
• Wateradvies
• Plan op niveau beleidsveld/beleidsproduct
• Strategische rapportage
• Plan op niveau beleidsproduct/beheerproduct
• Tactische rapportage
• Operationele rapportage
• Plan op niveau beheerproduct/werkplanproduct
• Toepassing

PIOFAH

Relatiebeheer

• Actualiseren beleidsplan 
relatiebeheer

• Opbouwen en onderhouden 
relaties

• Coördineren van de afhandeling 
van meldingen

• Actualiteit
• Calamiteitenactie
• Melding
• Handhavingsactie
• Melding AMvB
• Vergunning
• Basisgegeven natuurlijke persoon
• Basisgegeven niet-natuurlijke persoon
• Contactgegeven
• Relatierol
• Belastinginkomsten
• Betalingsregeling
• Aanslag
• Bezwaar/beroep
• Goedkeuring
• Inspraak
• Ontwerp plan van derden
• Plan van derden
• Wateradvies
• Plan op niveau beleidsveld/beleidproduct
• Plan op niveau beleidsproduct/beheerproduct
• Operationele rapportage
• Standaard

Planvorming

• Actualiseren strategische en 
themagerichte plannen

• Beïnvloeden toetsen en 
anticiperen op plannen van 
derden

• Actualiseren gebiedsgerichte 
plannen

• Actualiseren waterakkoorden

• Fysiek object
• Ontwerp
• Actualiteit
• Criterium
• Vergunning
• Contactgegeven
• Relatierol
• Objectindeling   
• Objectsoort
• Bezwaar/beroep
• Inspraak
• Concept ontwerp plan van derden
• Ontwerp plan van derden
• Plan van derden
• Wateradvies
• Plan op niveau beleidsveld/beleidsproduct
• Strategische rapportage
• Plan op niveau beleidsproduct/beheerproduct
• Tactische rapportage
• Operationele rapportage
• Concept
• Toepassing
• Beleidsregel
• Besluit
• Standaard
• Verordening
• Wet- en regelgeving

Waterkeringenbeheer/Watersysteembeheer/ 
 Afvalwaterzuivering/Wegenbeheer

• In stand houden
• Beheren
• Plannen, ontwerpen en 

realiseren
• Uitvoeren veiligheidstoets
• Verkeersregeling en 

verkeersveiligheid
• Optimalisatie afvalwaterketen

• Documentatie
• Fysiek object
• Ontwerp
• Actualiteit
• Criterium
• Resultaat
• Calamiteitenactie
• Melding
• Vergunning
• Contactgegeven
• Relatierol
• Bezwaar/beroep
• Goedkeuring
• Inspraak
• Concept ontwerp plan van derden
• Ontwerp plan van derden
• Plan van derden
• Plan op niveau beleidsveld/beleidsproduct
• Plan op niveau beleidsproduct/beheerproduct
• Tactische rapportage
• Operationele rapportage
• Plan op niveau beheerproduct/werkplanproduct
• Toepassing
• Besluit
• Standaard
• Wet- en regelgeving   

Regelgeving

• Actualiseren verordeningen
• Actualiseren beleidsregels

• Fysiek object
• Actualiteit
• Criterium
• Contactgegeven
• Relatierol
• Objectindeling
• Aanslag
• Inspraak
• Plan op niveau beleidsveld/beleidsproduct
• Plan op niveau beleidsproduct/beheerproduct
• Concept
• Beleidsregel
• Standaard
• Verordening

Belastingheffing en Invordering

• Actualiseren basisgegevens
• Opleggen aanslagen
• Verwerken bezwaren en 

beroepen
• Verwerken verzoeken
• Invorderen

• Basisgegeven natuurlijke persoon
• Basisgegeven niet-natuurlijke persoon
• Contactgegeven
• Relatierol
• Objectindeling
• Objectsoort
• Belastinginkomsten
• Betalingsregeling
• Aanslag
• Bezwaar/beroep
• Besluit
• Standaard
• Verordening
• Wet- en regelgeving

Vergunningverlening

• Houden vooroverleg
• Toetsen aanvraag
• Opstellen ontwerpvergunning
• Ontvangen en verwerken 

bedenkingen
• Verlenen vergunning

• Fysiek object 
• Actualiteit
• Criterium
• Vergunning
• Contactgegeven
• Relatierol
• Objectsoort
• Bezwaar/beroep
• Inspraak
• Plan van derden
• Standaard
• Verordening
• Wet en regelgeving
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Innovatie

• Verkennen ontwikkelingen 
en kansen

• Uitvoeren onderzoek

• Documentatie
• Ontwerp
• Actualiteit
• Resultaat
• Calamiteitenactie
• Melding
• Relatierol
• Inspraak
• Strategische rapportage
• Plan op niveau beleidsproduct/

beheerproduct
• Tactische rapportage
• Operationele rapportage
• Concept
• Toepassing

 Output

  Schoon water

 Droge voeten

Veilige dijken

Besturing

• Opstellen/actualiseren 
strategie en organisatiebeleid

• Beleid vertalen in maatregelen, 
activiteiten en middeleninzet

• Opstellen jaarlijkse plannen 
t.a.v. presentaties en resultaten 
afdeling

• Uitvoeren en faciliteren 
primaire processen

• Meten prestatie en resultaten
• Sturing om gestelde doelen te 

bereiken
• Tussentijds verantwoorden over 

prestaties en resultaten
• Verantwoording afleggen over 

het gevoerde beleid en beheer

• Relatierol
• Plan van derden
• Wateradvies
• Plan op niveau beleidsveld/beleidsproduct
• Strategische rapportage
• Plan op niveau beleidsproduct/beheerproduct
• Tactische rapportage
• Operationele rapportage
• Plan op niveau beheerproduct/werkplanproduct
• Toepassing

PIOFAH

Handhaving

• Plannen en uitvoeren 
toezicht

• Repressieve handhaving
• Ontvangen en verwerken 

van meldingen WVO

• Fysiek object
• Actualiteit
• Criterium
• Resultaat
• Melding
• Handhavingsactie
• Melding AMvB
• Vergunning
• Contactgegeven
• Relatierol
• Objectsoort
• Aanslag
• Plan op niveau beheerproduct/

werkplanproduct
• Standaard
• Verordening
• Wet-en regelgeving

Calamiteitenzorg

• Actualiseren 
calamiteitenplannen

• Oefenen en opleiden
• Bestrijden calamiteit

• Fysiek object
• Actualiteit
• Criterium
• Resultaat
• Calamiteitenactie
• Basisgegeven natuurlijke 

persoon
• Basisgegeven niet-natuurlijke 

persoon
• Contactgegeven
• Relatierol
• Inspraak
• Plan op niveau beleidsproduct/

beheerproduct
• Operationele rapportage
• Plan op niveau beheerproduct/

werkplanproduct
• Concept
• Standaard

Waterschaps Informatie Architectuur 
Visualisatie hoofdprocessen en hoofdobjecten per bedrijfsfunctie

Externe Verantwoording

Waterkeringenbeheer/Watersysteembeheer/ 
 Afvalwaterzuivering/Wegenbeheer

• In stand houden
• Beheren
• Plannen, ontwerpen en 

realiseren
• Uitvoeren veiligheidstoets
• Verkeersregeling en 

verkeersveiligheid
• Optimalisatie afvalwaterketen

• Documentatie
• Fysiek object
• Ontwerp
• Actualiteit
• Criterium
• Resultaat
• Calamiteitenactie
• Melding
• Vergunning
• Contactgegeven
• Relatierol
• Bezwaar/beroep
• Goedkeuring
• Inspraak
• Concept ontwerp plan van derden
• Ontwerp plan van derden
• Plan van derden
• Plan op niveau beleidsveld/beleidsproduct
• Plan op niveau beleidsproduct/beheerproduct
• Tactische rapportage
• Operationele rapportage
• Plan op niveau beheerproduct/werkplanproduct
• Toepassing
• Besluit
• Standaard
• Wet- en regelgeving   

Belastingheffing en Invordering

• Actualiseren basisgegevens
• Opleggen aanslagen
• Verwerken bezwaren en 

beroepen
• Verwerken verzoeken
• Invorderen

• Basisgegeven natuurlijke persoon
• Basisgegeven niet-natuurlijke persoon
• Contactgegeven
• Relatierol
• Objectindeling
• Objectsoort
• Belastinginkomsten
• Betalingsregeling
• Aanslag
• Bezwaar/beroep
• Besluit
• Standaard
• Verordening
• Wet- en regelgeving

Vergunningverlening

• Houden vooroverleg
• Toetsen aanvraag
• Opstellen ontwerpvergunning
• Ontvangen en verwerken 

bedenkingen
• Verlenen vergunning

• Fysiek object 
• Actualiteit
• Criterium
• Vergunning
• Contactgegeven
• Relatierol
• Objectsoort
• Bezwaar/beroep
• Inspraak
• Plan van derden
• Standaard
• Verordening
• Wet en regelgeving



Tactische
besturing

Calamiteiten-
bestrijding

Onderhoud/ 
in stand 
houden

Basis- 
gegevens van 

relaties

Basis- 
gegevens van 

objecten

Regelgeving

Contacten 
met relaties

Beheer

Inspectie

Handhaving

Vergunning

Meldingen- 
beheer

Strategie- 
bepaling

Operationele
besturing

Inspraak

Belasting- 
heffing

Belasting- 
invordering

Innovatie

Ontwerp

Realisatie

In gebruik 
name

Belastingheffing 
en Invordering

Inspraak

Besturing

Regelgeving

Relatiebeheer

Vergunning- 
verlening

Handhaving

Innovatie

Calamiteiten- 
zorg

Afvalwater- 
zuivering

Wegen- 
beheer

Water-
systeem-
beheer

Water-
keringen-
beheer

WIA
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Tactische
besturing

Calamiteiten-
bestrijding

Onderhoud/ 
in stand 
houden

Basis- 
gegevens van 

relaties

Basis- 
gegevens van 

objecten

Regelgeving

Contacten 
met relaties

Beheer

Inspectie

Handhaving

Vergunning

Meldingen- 
beheer

Strategie- 
bepaling

Operationele
besturing

Inspraak

Belasting- 
heffing

Belasting- 
invordering

Innovatie

Ontwerp

Realisatie

In gebruik 
name

Belastingheffing 
en Invordering

Inspraak

Besturing

Regelgeving

Relatiebeheer

Vergunning- 
verlening

Handhaving

Innovatie

Calamiteiten- 
zorg

Afvalwater- 
zuivering

Wegen- 
beheer

Water-
systeem-
beheer

Water-
keringen-
beheer

WIA
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