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1. Inleiding 

1.1 Toelichting op dit document 
 
De Stuurgroep WIA heeft in juli 2007 het voorstel van de Beheergroep WIA, om een drietal onderwerpen 
met betrekking tot de WIA nader uit te werken, goedgekeurd. 
Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen: 
1. Uitbreiden van de WIA met ondersteunende processen (PIOFAH); 
2. Onderzoek naar de consequenties voor de WIA met betrekking tot aansluiting op de NORA; 
3. Onderzoek naar de aansluiting WIA - BBP. 
 
Het uitwerken van de ondersteunende processen is een groot project (naar verwachting vergelijkbaar met 
de Functionele Architectuur voor de primaire processen) dat door Het Waterschapshuis wordt opgepakt. 
Voor de twee andere onderwerpen is afgesproken dat er eerst een onderzoek wordt uitgevoerd naar de 
mogelijkheden van aansluiting van de WIA bij respectievelijk de NORA en BBP. In de Beheergroep WIA is 
een plan van aanpak hiervoor besproken en is aan Ordina opdracht gegeven om deze projecten uit te 
voeren. 
 
In dit document is het resultaat van het onderzoek naar de aansluiting tussen WIA en BBP beschreven. 

1.2 Doel van het onderzoek 
 
De WIA en BBP zijn beide ontwikkeld met als doel de bedrijfsvoering van de waterschappen te onder-
steunen, maar hebben een verschillende focus. BBP is ontwikkeld met een externe bril gericht op de 
prestaties van het waterschap. De WIA is ontwikkeld op basis van de werkprocessen van de water-
schappen en heeft een meer interne focus. WIA en BBP hebben echter een belangrijke relatie met elkaar: 
processen leveren producten op! 
Doel van dit onderzoek is te bepalen op welke onderdelen WIA en BBP beter op elkaar kunnen aansluiten 
en hiervoor concrete adviezen op te stellen. Het uiteindelijke doel is een betere koppeling tussen de WIA 
(processen) en BBP (producten), hetgeen kan bijdragen aan de professionalisering van de bedrijfsvoering 
van de waterschappen. Door een duidelijke relatie aan te brengen tussen WIA en BBP ontstaat er voor de 
waterschappen veel meer inzicht in de bedrijfsvoering op het gebied van producten, processen en de 
informatie die nodig is om processen succesvol te laten verlopen. In combinatie met prestatie-indicatoren 
krijgt een waterschap daarmee een middel in handen waarmee men meer inzicht krijgt in de bedrijfs-
voering en waarmee de informatievoorziening zo kan worden aangepast dat sturen ook beter mogelijk 
wordt. 

1.3 Aanpak van het onderzoek 
Voor het onderzoek was voorafgaand onderstaande aanpak ontwikkeld: 
1. Het opstellen van een korte beschrijving van de overeenkomsten en verschillen tussen de WIA en BBP 

(op hoofdlijnen); 
2. Vervolgens wordt een matrix opgesteld waarin de WIA-subprocessen zijn gerelateerd aan de BBP-

beheerproducten. Dit levert een goed beeld op welke processen producten opleveren. Daarnaast 
wordt in beeld gebracht welke processen geen relatie hebben met een BBP-beheerproduct en welke 
BBP-beheerproducten niet zijn te relateren aan een WIA-proces; 

3. Hierna wordt een workshop georganiseerd met de projectgroep. De workshop heeft tot doel op basis 
van de matrix gezamenlijke conclusies en aanbevelingen te formuleren; 

4. Het uitwerken van de workshop: opstellen van conclusies ten aanzien van de aansluiting WIA - BBP 
en in beeld brengen van de consequenties; 

5. Opstellen van een advies hoe WIA beter aan kan sluiten op BBP en omgekeerd. Daarbij zullen 
concrete voorstellen worden opgesteld; 

6. De voorstellen worden afgestemd met de projectgroep; 
7. Vervolgens worden de conclusies, aanbevelingen en voorstellen besproken in de Beheergroep WIA; 
8. De eindrapportage wordt vervolgens definitief gemaakt; 
9. Het eindrapport wordt aangeboden aan de Stuurgroep WIA en de Unie van Waterschappen. 
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1.4 Document versie informatie 
 
Versie Auteur Datum Wijzigingen Opmerkingen 
0.1 Johan van Dijk 29 januari 2008  Input t.b.v. workshop 

op 5 februari 2008 
0.2 Johan van Dijk 18 februari 2008 Uitkomsten 1e 

workshop verwerkt 
 

0.3 Johan van Dijk 4 maart 2008 Opmerkingen 
projectgroep verwerkt 

Input t.b.v. workshop 
op 11 maart 2008 

0.4 Johan van Dijk 25 maart 2008 Uitkomsten 2e 
workshop verwerkt 

 

1.0 Johan van Dijk 15 april 2008 Opmerkingen laatste 
review verwerkt 

 

 
 



Onderzoek aansluiting WIA - BBP                             
 

 
 blz.: 5  
 

2. Achtergrond 

2.1 Beschrijving WIA 
 

2.1.1 Inleiding 
 
In 2006 is eerste versie van de Waterschaps Informatie Architectuur (WIA) opgeleverd. 
Het WIA-project is een in 2003 gestart initiatief van hoofden ICT van een aantal waterschappen. Zij 
constateerden dat de informatievoorziening van het gemiddelde waterschap niet goed genoeg aansloot 
bij de wensen en eisen die management en bedrijfsvoering er aan stelden. Aangezien waterschappen op 
hoofdlijnen dezelfde bedrijfsprocessen kennen en de knelpunten ook op hoofdlijnen hetzelfde bleken, 
ontstond het idee dat het mogelijk moest zijn om één hulpmiddel te ontwikkelen dat verbeteringen op 
zou moeten leveren. Met het concept 'Informatiearchitectuur' hebben de waterschappen dit gezamenlijke 
hulpmiddel gevonden. 
Inmiddels ondersteunen alle waterschappen de WIA. 
 
De WIA bestaat momenteel uit de Business Architectuur en de Functionele Architectuur. In de Business 
Architectuur zijn de bedrijfsfuncties van de WIA beschreven. In de Functionele Architectuur zijn de 
bedrijfsfuncties verder uitgewerkt in hoofdprocessen en subprocessen. Daarnaast zijn de gegevens binnen 
de processen beschreven: de objecten en de subobjecten. 
Een informatiearchitectuur bestaat verder uit een Logische Architectuur en een Technische Architectuur. 
Deze zijn binnen de WIA nog niet verder uitgewerkt. Nadere uitwerking hiervan vindt op dit moment wel 
plaats binnen de ontwikkeling van een nieuw belastingensysteem voor de waterschappen. 
 
In figuur 1 zijn de bedrijfsfuncties weergegeven. 
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figuur 1: WIA-bedrijfsfuncties 
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2.1.2 Processen 
 
Bij het beschrijven van de processen is continu gekeken naar de gewenste situatie waarbij de grootste 
gemene deler van de deelnemende waterschappen is geschetst. Bij de uitwerking is bewust niet gekeken 
naar organisatorische aspecten. Ook is bewust niet gekeken naar de manier waarop processen worden 
uitgevoerd. Met andere woorden, het materiaal beschrijft wat er in de processen gebeurt (en bij de 
subprocessen tevens waarom), maar niet hoe de processen worden uitgevoerd. Dit laatste is immers 
meestal waterschapsspecifiek en begeeft zich op het vlak van activiteiten, procedures en werkinstructies. 
Deze decompositie heeft geleid tot een hiërarchie van processen. Voor elke bedrijfsfunctie is een 
contextschema opgesteld, waarin alle hoofdprocessen, die samen die bedrijfsfunctie vormen, zijn 
opgenomen inclusief hun onderlinge verband. Voor elk hoofdproces is een hoofdprocesschema opgesteld, 
waarin de procesdecompositie van dat hoofdproces is uitgebeeld. 
 
Het WIA-model is on-line beschikbaar op de wedsite van Het Waterschapshuis: 
http://wia.hetwaterschapshuis.nl/Theme/default.html 
 
Van elke bedrijfsfunctie en hoofdproces is in de WIA een bondige omschrijving opgenomen. Van elk 
subproces is een beschrijving opgenomen, waarbij de volgende aspecten beschreven: 
 

Subproces Naam van het subproces 
Beschrijving Beschrijving van het subproces, waaruit blijkt wat er plaatsvindt. 
Doel Doel van het subproces: waarom vindt dit proces plaats? 
Voorbeelden Eventueel zijn ter verduidelijking enkele voorbeelden uit de praktijk beschreven. 

 

2.1.3 Objecten 
In de Business Architectuur zijn de bedrijfsgegevens benoemd, die uitgewerkt zijn naar hoofdobjecten. In 
de Functionele Architectuur zijn de hoofdobjecten verder gedetailleerd naar subobjecten. Deze 
decompositie heeft geleid tot een hiërarchie van objecten, die in dit rapport is beschreven. Voor elk 
bedrijfsgegeven, hoofdobject en subobject is een definitie opgesteld. Voor een gemakkelijke terug-
koppeling naar de praktijk is veelal een toelichting en/of voorbeeld vermeld. 
 

2.2 Beschrijving BBP 
 

2.2.1 Inleiding 
Waterschappen moeten snel en flexibel kunnen anticiperen op ontwikkelingen in hun omgeving en de 
eigen organisatie. Daarnaast moeten zij buitenstaanders inzicht geven in hun reilen en zeilen, doelmatig 
functioneren en voortdurend zorgen dat de bedrijfsvoering optimaal blijft aansluiten op de eisen die 
daaraan worden gesteld (continue verbetering). Om op al dit soort zaken te kunnen inspelen heeft de 
Unie in 1992-1993 het ‘Beleids- en beheerproces bij waterschappen’, afgekort BBP, ontwikkeld. Het BBP 
is een besturingsmodel dat bestaat uit een besturings- en managementvisie met bijpassend beleids- en 
beheerinstrumentarium. Dit instrumentarium bestaat onder andere uit beheersplannen, meerjarenraming, 
werkplannen, begroting, informatiesystemen, rapportages en jaarverslaggeving. Naast deze interne 
instrumenten kent het BBP het instrument ‘bedrijfsvergelijkingen’. Waterschappen gebruiken bedrijfs-
vergelijkingen enerzijds om zich transparant te maken en extern verantwoording af te leggen en 
anderzijds om van elkaar te leren en op die manier doelmatigheids- en kwaliteitsverbeteringen door te 
voeren. 
Bedrijfsvergelijking staat of valt met het aanwezig zijn en door de deelnemers toepassen van vooraf 
gemaakte afspraken. Het verleden heeft regelmatig uitgewezen dat wanneer er geen eenduidige set van 
afspraken en definities is, een bedrijfsvergelijking vaak uitloopt in een appels-met-peren vergelijking of 
zelfs een Babylonische spraakverwarring. Om deze reden hebben de waterschappen een afsprakenset 
voor bedrijfsvergelijking ontwikkeld. Omdat deze is gebaseerd op de BBP-filosofie wordt deze set ook wel 
de ‘BBP-afspraken voor bedrijfsvergelijking’ genoemd. De Unie heeft deze set in beheer. De laatste versie 
dateert uit 2001 en 2002. 
 
Bij het anders inrichten van hun instrumenten volgens de BBP-visie hebben de waterschappen gekozen 
om de producten die zij in het kader van hun taakuitoefening aan hun omgeving en intern leveren 
centraal te stellen. De definitie van ‘product’ die in het BBP wordt gehanteerd luidt: 'een product is een 

http://wia.hetwaterschapshuis.nl/Theme/default.html
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tastbare of niet tastbare zaak die als resultaat van een activiteit of een (bedrijfs)proces door een 
waterschap (of onderdeel daarvan) wordt voortgebracht'. Deze definitie geeft aan dat waar in het BBP 
over producten wordt gesproken ook diensten (niet tastbare zaken) worden bedoeld. 
 
De BBP-afspraken hebben betrekking op: 
• de uitgangspunten voor de bedrijfsvergelijking van waterschappen op basis van BBP; 
• de producten die voor bedrijfsvergelijking in aanmerking komen (waarbinnen onderscheid wordt 

gemaakt in beleidsvelden, beleidsproducten, beheerproducten en werkplanproducten); 
• per beheerproduct en per beleidsproduct een definitie die aangeeft wat onder het betreffende 

product moet worden verstaan, waardoor het onderscheid tussen de producten duidelijk wordt 
interpretatieverschillen worden voorkomen; 

• per beheerproduct en per beleidsproduct prestatie-indicatoren en kwaliteitskenmerken, waarmee 
ondermeer kengetallen kunnen worden samengesteld; 

• per beheerproduct en per beleidsproduct kengetallen waarmee de daadwerkelijke vergelijking met 
name plaats kan vinden; 

• een systematiek van toerekening van de kosten van producten aan andere producten en/of aan 
organisatieonderdelen. 

 

2.2.2 Productenstructuur 
 
De productenstructuur in BBP maakt onderscheid in vier niveaus, namelijk beleidsvelden, beleids-
producten, beheerproducten en werkplanproducten. Ieder niveau representeert de informatiebehoefte 
van een bepaalde geleding van de waterschapsorganisatie. Deze informatiebehoefte is dan ook als 
belangrijkste uitgangspunt gehanteerd bij het benoemen van de beleids- en beheerproducten van de 
systematiek van bedrijfsvergelijking. Daarbij is topdown gewerkt. Eerst is op basis van de informatie-
behoefte van het algemeen bestuur een indeling in beleidsvelden en daarbinnen te onderscheiden 
beleidsproducten gemaakt. Vervolgens zijn de beleidsproducten verder onderscheiden in beheerproducten 
en zijn in een enkel geval binnen beheerproducten werkplanproducten benoemd. 

2.3 Relatie WIA - BBP 

2.3.1 Inleiding 
WIA en BBP zijn beiden ontwikkeld met als doel de bedrijfsvoering van de waterschappen te onder-
steunen, maar hebben een verschillende focus. BBP is ontwikkeld met een externe bril op, gericht op de 
producten en prestaties van het waterschap. WIA is ontwikkeld op basis van de werkprocessen van de 
waterschappen en heeft een meer interne focus. WIA en BBP hebben echter een belangrijke relatie met 
elkaar: processen leveren producten op! 
 

2.3.2 Overeenkomsten tussen WIA en BBP 
Tussen WIA en BBP zijn veel overeenkomsten: 
• Beiden zijn systemen om de bedrijfsvoering te ondersteunen; 
• Beiden zijn bedoeld bij te dragen aan effectievere en efficiëntere taakuitvoering; 
• Zowel WIA als BBP heeft als (neven)doel eenduidige bedrijfsvergelijking; 
• Zowel WIA als BBP zijn Referentiemodellen (geen blauwdrukken); 
• De systemen zijn organisatiestructuur onafhankelijk; 
• Processen hebben als doel producten efficiënt voort te brengen; 
• Bij ontwikkeling van WIA is BBP als vertrekpunt genomen; 
• WIA en BBP zijn ontwikkeld voor en door de waterschappen; 
• Zowel WIA als BBP worden breed gedragen binnen de waterschapswereld; 
• WIA en BBP werken beide van grof naar fijn: 

 
WIA    BBP 
bedrijfsfuncties   beleidsvelden    
hoofdprocessen       beleidsproducten  detaillering 
subprocessen           beheerproducten 
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2.3.3 Verschillen tussen WIA en BBP 
Tussen de WIA en BBP zijn belangrijke verschillen: 
• Tijdens de ontwikkeling van de WIA zijn enkele ten opzichte van de BBP-indeling afwijkende keuzes 

gemaakt; hierdoor wijken WIA en BBP op onderdelen van elkaar af; 
• WIA en BBP hebben andere doelstellingen; 
• De WIA is van binnen uit ontwikkeld, met een interne focus. BBP is van buiten naar binnen 

ontwikkeld, met een externe focus. WIA beschrijft de processen binnen een waterschap en BBP 
beschrijft de producten die een waterschap levert; 

• Processen en producten zijn iets anders. 
 

2.3.4 Conclusie 
Ten aanzien van de verschillen en overeenkomsten tussen WIA en BBP kan worden geconcludeerd dat: 
• WIA-processen en BBP-producten geen synoniemen zijn, maar wel een duidelijke relatie met elkaar 

hebben; 
• WIA-processen en BBP-producten nu niet eenduidig te koppelen zijn; 
• WIA en BBP van nog meer waarde kunnen zijn als ze beter op elkaar aansluiten. Onderzocht moet 

worden of een 100% koppeling haalbaar is. Indien dit niet lukt, moeten over het deel waarbij 
koppeling niet mogelijk is duidelijke afspraken worden gemaakt. 
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3. Analyse aansluiting WIA - BBP 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt het resultaat van het onderzoek naar de aansluiting WIA - BBP beschreven. 
 
In het WIA-eindrapport is al een matrix opgenomen waarin de WIA-hoofdprocessen zijn gerelateerd aan 
de BBP-beleidsproducten. Dit is echter op een vrij hoog niveau en zegt onvoldoende over de match tussen 
WIA en BBP. 
 
Om de relatie tussen WIA en BBP beter in beeld te brengen is in eerste instantie een match uitgevoerd op 
het niveau van subprocessen en beheerproducten. Uit de analyse die op basis daarvan is uitgevoerd, bleek 
dat veel BBP-beheerproducten een relatie hebben met één of meerdere WIA-subprocessen. Soms is een 
BBP-beheerproduct direct gerelateerd aan één subproces en soms is een BBP-beheerproduct gerelateerd 
aan meerdere subprocessen of één hoofdproces. Gezien deze observatie en de discussie hierover in de 
workshop met de projectgroep is besloten de BBP-beheerproducten te koppelen aan de WIA-
hoofdprocessen en niet aan de WIA-subprocessen. Vervolgens is besloten de matrix op het niveau van 
WIA-hoofdprocessen en BBP-beheerproducten te beschouwen. 
 
In het bestand ‘Matrix WIA - BBP_V1.0.xls’ is de relatie weergegeven tussen de WIA-hoofdprocessen en 
de BBP-beheerproducten. 

3.2 Observaties 
 
WIA en BBP hebben een duidelijke relatie met elkaar. Veel BBP-producten kunnen worden gekoppeld aan 
WIA-processen. BBP is op een aantal onderdelen echter specifieker dan WIA. Een voorbeeld hiervan is dat 
in BBP onderscheid wordt gemaakt in diverse beheerproducten die betrekking hebben op primaire 
waterkeringen, regionale waterkeringen en overige waterkeringen. In de WIA wordt dit onderscheid niet 
gemaakt; er zijn generieke processen voor alle soorten waterkeringen. 
 
Een aantal BBP-beheerproducten wordt niet specifiek genoemd in de WIA, maar maakt wel onderdeel uit 
van een bepaald proces. Een voorbeeld hiervan is het beheerproduct ‘Beheerplan vaarwegenbeheer’. Dit 
maakt onderdeel uit van het proces ‘Actualiseren strategische en themagerichte plannen’. 
 
Een aantal BBP-producten is deels opgenomen in de WIA, maar wordt binnen de WIA niet uitgebreid 
beschreven. Het gaat hier om de volgende BBP-producten die binnen de WIA terug zijn te vinden binnen 
de bedrijfsfunctie ‘Besturing’:  
• Organisatiebeleid en -beheer; 
• Personeelsbeleid en -beheer; 
• Concerncontrol en financieel beleid; 
• Meerjarenraming en begroting; 
• Managements- en bestuursrapportages. 
 
Aan een aantal WIA-hoofdprocessen kan geen BBP-beheerproduct worden gekoppeld. Voorbeelden 
hiervan zijn Afvalwaterzuivering: Optimaliseren afvalwaterketen (AZ 1) en Belastingheffing en 
Invordering: Actualiseren basisgegevens (BEL 1). 
 
Bovenstaand is een aantal voorbeelden genoemd. Een compleet overzicht is opgenomen in bijlage 1. 
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4. Conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk zijn de conclusies en aanbevelingen geformuleerd n.a.v. de analyse en de workshop met 
de projectgroep. 

4.1 Algemeen 
Op basis van de conclusies en de discussie tijdens de workshops komt de projectgroep tot de aanbeveling 
dat het is zeer gewenst om WIA en BBP volledig op elkaar te laten aansluiten. WIA-processen leveren dan 
eenduidige BBP-producten op. Een één op één koppeling op het niveau van WIA-hoofdprocessen en BBP-
beheerproducten moet mogelijk zijn. Hiervoor kan zowel een aanpassing van de WIA-processen als van 
de BBP-productenstructuur noodzakelijk zijn. 
 
In eerste instantie is er tijdens de analyse vanuit gegaan dat WIA en BBP op de volgende wijze kunnen 
worden gekoppeld: 

 
WIA-hoofdproces    à  BBP-beleidsproduct 
WIA-subproces    à  BBP-beheerproduct  
activiteit (niet in WIA benoemd)   à  BBP-werkplanproduct  
 

Tijdens de analyse en ook in de discussie tijdens de workshop is echter gebleken dat dit niet één op één 
zo is. Beheerproducten kunnen soms worden gekoppeld aan een subproces en soms aan een hoofdproces. 
Dit is niet gewenst. Een één op één koppeling zou mogelijk moeten zijn. 
De koppeling zou dan moeten plaatsvinden op het niveau van WIA-hoofdproces à BBP-beheerproduct. 
Dit is een belangrijke conclusie. 
Gevolg is dat de WIA-hoofdprocessen en de BBP-beheerproducten in principe 1-op-n relatie met elkaar 
hebben: er kunnen meerdere BBP-beheerproducten aan één hoofdproces worden gekoppeld, maar ieder 
beheerproduct hangt maar aan één hoofdproces. 
 
Uitgangspunt voor de koppeling WIA - BBP is dat in kaart wordt gebracht welk WIA-hoofdproces een 
bepaald BBP-product levert en hiervoor hoofdverantwoordelijk is. Waar een product in een proces wordt 
gebruikt is in het kader van de koppeling WIA - BBP niet van belang. Hiervoor is namelijk binnen de WIA 
de CU-matrix beschikbaar, waarin is weergegeven welke objecten binnen bepaalde processen worden 
gebruikt. 
 
Binnen de WIA zijn tussenproducten van processen van belang. Voor BBP geldt dit niet. Bij het afstemmen 
van WIA en BBP moet hier aandacht aan worden besteed. 
 
De projectgroep adviseert deze rapportage te bespreken in de Beheergroep WIA en de Unie-werkgroep 
Middelen (verantwoordelijk voor BBP). De Beheergroep WIA brengt advies uit aan de Stuurgroep WIA 
over het vervolgtraject ten aanzien van WIA. De Unie-werkgroep brengt advies uit ten aanzien van het 
vervolgtraject voor BBP. 
Binnen de Stuurgroep WIA is besloten de ondersteunende processen verder uit te werken. 
Het voorstel voor aansluiting WIA - BBP heeft ook effect op de uitwerking van de ondersteunende 
processen binnen de WIA, aangezien wordt voorgesteld een duidelijk onderscheid te maken tussen 
waterschapsspecifieke ondersteunende processen en generieke ondersteunende processen (zie ook 
paragraaf 4.2). 
 
Bij de nadere uitwerking dient er een goede afstemming te zijn tussen hetgeen binnen de WIA en binnen 
BBP wordt uitgewerkt. Geadviseerd wordt dit gezamenlijk te doen. Bij de nadere uitwerking moet worden 
gestart met het in kaart brengen van de impact van de voorgestelde wijzigingen. 

4.2 Conclusies en aanbevelingen ten aanzien van WIA 
Met betrekking tot WIA heeft de projectgroep de volgende conclusies en aanbevelingen geformuleerd: 
 
1. Niet alle BBP-beheerproducten kunnen worden gekoppeld aan WIA-processen. Dit komt doordat niet 

alle processen binnen de WIA zijn beschreven (bijv. de ondersteunende processen). 
 
2. Op basis van de matrix WIA - BBP concludeert de projectgroep dat de bedrijfsfunctie 

Vergunningverlening in de WIA erg gedetailleerd is uitgewerkt. De subprocessen van de WIA zijn 
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eigenlijk meer activiteiten omdat deze processen al gedetailleerd waren beschreven door veel 
waterschappen voordat de WIA is ontwikkeld. Dit geldt overigens ook voor de bedrijfsfunctie 
Belastingen. Het gevolg is dat de koppeling met BBP-beheerproducten alleen op een hoog niveau 
mogelijk is. 
 
Advies: de genoemde bedrijfsfuncties binnen de WIA aanpassen. De projectgroep adviseert de 
uitwerkingsniveaus te stroomlijnen met de andere bedrijfsfuncties binnen de WIA. Hierbij moet echter 
de huidige (gedetailleerde) beschrijving van Vergunningverlening en Handhaving wel behouden 
blijven. 

 
3. De projectgroep is van mening dat de bedrijfsfuncties Relatiebeheer, Besturing, Innovatie en 

Regelgeving binnen de WIA niet juist zijn gepositioneerd. 
- Relatiebeheer: de projectgroep is van mening dat dit proces door alle bedrijfsfuncties heen 

loopt en de vraag is of dit een aparte bedrijfsfunctie moet zijn. Het beleid ten aanzien van 
relatiebeheer wordt bepaald binnen het bedrijfsvoeringsbeleid van het waterschap. Het 
actieve operationele relatiebeheer vindt plaats binnen alle bedrijfsfuncties, maar de generieke 
ondersteuning ervan vindt plaats binnen de ondersteunende processen. 

- Innovatie: ook dit is een generiek proces dat binnen elke bedrijfsfunctie geldt. Daarnaast 
heeft dit te maken met keuzes die het waterschap neemt met betrekking tot bedrijfsbeleid. 
Gaat met uit van bewezen technieken of technologie of onderzoek men nieuwe (innovatieve) 
mogelijkheden. 

- Regelgeving. Deze bedrijfsfunctie heeft een sterke relatie met planvorming. De vraag is of 
Regelgeving wel een aparte bedrijfsfunctie is. Het hoofdproces ‘Actualiseren beleidregels’ 
vindt plaats binnen het primaire proces. 
Regelgeving heeft een inhoudelijk doel en is vaak het gevolg van werkzaamheden in het 
primaire proces. Het gaat hierbij dan bijvoorbeeld om een keurverordening. Daarnaast zijn er 
echter ook algemene verordeningen, bijvoorbeeld een subsudieverordening. 

- Bij de bedrijfsfunctie Besturing zou onderscheid moeten worden gemaakt tussen ‘Bestuurlijke 
Besturing’ en ‘Ambtelijke Besturing’. 
 

Advies: Werk de genoemde bedrijfsfuncties nader uit, waarbij kritisch wordt gekeken naar de huidige 
positie binnen de WIA. Dit kan ook gevolgen hebben voor het portermodel van de WIA. 
 

4. De projectgroep adviseert om binnen de WIA een duidelijk onderscheid te maken tussen 
waterschapsspecifieke ondersteunende processen (t.b.v. het primaire proces) en generieke 
ondersteunende processen. Waterschapsspecifieke ondersteunende bedrijfsfuncties t.b.v. zijn 
bijvoorbeeld Relatiebeheer en Innovatie. Generieke ondersteunende processen zijn bijvoorbeeld 
gebouwenbeheer en salarisadministratie. 
De uitvoering van het beleid zit dan in de overige ondersteunende processen. Binnen de 
ondersteunende processen van de waterschappen zit beleid en uitvoering nu vaak in één proces. Dit 
geldt ook voor de ondersteunende BBP-beheerproducten. In de praktijk loopt dit echter vaak steeds 
meer uiteen, vergelijkbaar met de primaire processen. 
Daarom wordt voorgesteld de waterschapsspecifieke ondersteunende bedrijfsfunctie 
‘Bedrijfsvoeringsbeleid’ te benoemen en nader uit te werken. In deze bedrijfsfunctie wordt 
bijvoorbeeld het organisatiebeleid en informatiebeleid ontwikkeld. Er moet nader worden bekeken of 
beleid ten aanzien van generieke ondersteunende processen hier ook in wordt ondergebracht of dat 
hiervoor een aparte bedrijfsfunctie moet worden benoemd. 
 
In figuur 2 zijn de bedrijfsfuncties aangegeven die anders gepositioneerd zouden moeten worden en 
waarvoor een voorstel voor nadere uitwerking is gedaan. 
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figuur 2: alternatieve positionering WIA-bedrijfsfuncties 
 
5. Het WIA-proces ‘Coördineren van de afhandeling van meldingen’ (binnen de bedrijfsfunctie 

Relatiebeheer) is volgens de projectgroep niet juist benoemd. Een melding heeft een juridische status 
in het kader van de WVO. Het gaat hier echter om allerlei soorten meldingen, vragen en klachten. 
Het gaat in dit proces om het coördineren van de klantcontacten (FrontOffice functie). 
Advies: de naam van het WIA-proces wijzigen in ‘Coördineren klantcontacten’. 

 
6. Geadviseerd wordt het proces ‘Actualiseren basisgegevens’ binnen de bedrijfsfunctie ‘Belastingen’ te 

verplaatsen naar de ondersteunende processen. Dit proces is namelijk met de komst van de 
waterschapsdatabase veel breder dan t.b.v. het belastingpoces. 

 
7. Geadviseerd wordt de processen ‘Verwerken bezwaren en beroepen’ en ‘Verwerken verzoeken’ 

binnen de bedrijfsfunctie ‘Belastingen’ te combineren tot één proces. 
 
8. In de WIA kunnen de processen van besturing en ondersteuning ook goed in een Portermodel dat 

vergelijkbaar is met die van de primaire processen worden geplaatst worden. 
Advies: nader uitwerken. 

 
9. De BBP-beheerproducten m.b.t. legger en beheersregister zijn niet goed te koppelen aan WIA-

processen. 
Advies: benoem hiervoor binnen de WIA aparte processen ‘Opstellen legger/beheersregister’ (per 
bedrijfsfunctie). Mogelijk moet dit niet worden beperkt tot legger en beheersregistergegevens, maar 
worden uitgebreid tot basisgegevens of ‘kerngegevens’, hetgeen breder is dan gegevens t.b.v. legger 
en beheersregister. Dit aspect moet bij de verdere uitwerking worden meegenomen. 

 
10. Het BBP-product ‘Bemonstering en analyse’ is nu gekoppeld aan verschillende WIA-processen. 

Geadviseerd wordt hiervoor een nieuw proces te beschrijven binnen de ondersteunende processen. 
 
11. In de WIA ontbreekt een apart proces ‘subsidieverstrekking’. 

Advies: beoordeeld moet worden of dit apart moet worden opgenomen in de WIA. 
 
12. Aan een aantal WIA-hoofdprocessen kan geen BBP-beheerproduct worden gekoppeld. Dit zijn de 

volgende hoofdprocessen: 
- Afvalwaterzuivering: Optimaliseren afvalwaterketen (AZ 1) 

Advies: Dit is een vergelijkbaar proces als het opstellen van een gebiedsgericht plan. De 
projectgroep stelt voor het proces Optimaliseren afvalwaterketen te verwijderen uit de WIA 
en in de beschrijving van gebiedsgerichte plannen hierover iets op te nemen. 

- Calamiteitenzorg: Oefenen en opleiden (CZ 2) 
Advies: Combineer Oefenen en opleiden met Actualiseren Calamiteitenplannen (CZ 1) tot 
één proces. 
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- Belastingheffing en Invordering: Actualiseren basisgegevens (BEL 1) 
Advies: zie punt 6. 

- Regelgeving: Actualiseren beleidsregels (RG 2) 
Advies: Bij de herpositionering van Regelgeving nader beschouwen (zie punt 3). 

- Relatiebeheer: Actualiseren beleidsplan relatiebeheer (RB 1) 
- Relatiebeheer: Opbouwen en onderhouden relaties (RB 2) 

Advies: Bij de herpositionering van Relatiebeheer nader beschouwen (zie punt 3). 
- Innovatie: Verkennen ontwikkelingen en kansen (IN 1) 
- Innovatie: Uitvoeren onderzoek (IN 2) 

Advies: Bij de herpositionering van Innovatie nader beschouwen (zie punt 3). 
- Besturing: Uitvoeren en faciliteren primaire processen (BS 4). Dit is een generieke naam voor 

het uitvoeren van de primaire processen binnen de bedrijfsfunctie besturing. Het is logisch 
dat hieraan niet direct een beheerproduct kan worden gekoppeld. 
 

4.3 Conclusies en aanbevelingen ten aanzien van BBP 
Met betrekking tot BBP heeft de projectgroep de volgende conclusies en aanbevelingen geformuleerd: 
 
1. De BBP-definitie van het begrip ‘product’ moet worden aangepast om op de WIA aan te sluiten. 

Advies: aanpassen BBP-definities op de WIA. 
 
2. Het gevoel van de projectgroep is dat een aantal BBP-producten niet of nauwelijks wordt gebruikt. 

Het gaat hier om de producten 4.7 (Voorzieningen verwante belangen waterkeringen), 7.6 
(Voorzieningen verwante belangen watersystemen), 7.5 (Voorzieningen verwante belangen 
wegenbeheer) en Management- en bestuursrapportages. 
Advies: in BBP dient kritisch naar de producten te worden gekeken. Indien producten niet of 
nauwelijks worden gebruikt wordt geadviseerd de producten te laten vervallen. 

 
3. Het BPP-product ‘Rioleringsplannen’ heeft in BBP een bijzondere positie. Rioleringsplannen maken 

binnen BBP onderdeel uit van het beleidsproduct ‘Beheersing van lozingen’. Het is logischer dit op te 
nemen bij ’Plannen van derden’. 
Advies: positie van het product Rioleringsplannen bezien. 

 
4. Het BPP-product ‘Peilbesluit’ heeft in BBP een aparte positie. Peilbesluit maakt binnen BBP onderdeel 

uit van het beleidsproduct ‘Beheersinstrumenten watersystemen’. Binnen de WIA maakt een 
peilbesluit onderdeel uit van een gebiedsgericht plan. Het is logischer het product peilbesluit in BBP 
op te nemen bij ’Eigen plannen’. 
Advies: positie van het product peilbesluit bezien. 

 
5. Vaarwegenbeheer maakt voor een groot deel onderdeel uit van watersysteembeheer. 

Advies: breng de BBP-producten met betrekking tot vaarwegenbeheer binnen het beleidsveld 
‘Watersysteembeheer’ onder. 

 
6. Binnen de ondersteunende processen is beleid en beheer meestal opgenomen in één product. De 

projectgroep adviseert dit te splitsen. 
Advies: Splits de volgende producten op in beleid en beheer: 

- Organisatiebeleid en organisatiebeheer 
- Personeelsbeleid en personeelsbeheer 
- Informatiebeleid en automatisering 
- Kwaliteitszorg-, arbeidsomstandigheden- en milieuzorgbeleid en kwaliteitszorg-, 

arbeidsomstandigheden- en milieuzorgbeheer 
Daarnaast wordt voorgesteld het beheerproduct ‘Centrale (geo)grafische informatie’ op te nemen in 
het product informatiebeleid. De vraag is echter wel of dit nog als apart product zou moeten worden 
gezien of dat dit gewoon onderdeel uitmaakt van de reguliere informatievoorziening. Bij de verdere 
uitwerking moet dit aspect worden meegenomen. 

 
7. De volgende BBP-producten kunnen nu niet worden gekoppeld aan een WIA-proces: 

- Bestuur 
- Bestuursondersteuning 
- Beheer niet-reglementaire zaken 
- Externe communicatie 
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- Centraal management 
- Kwaliteitszorg-, arbeidsomstandigheden- en milieuzorgbeleid en -beheer 
- Interne voorlichting 
- Comptabiliteit  
- Informatiebeleid en automatisering  
- Centrale (geo)grafische informatie (voorstel: opnemen bij informatiebeleid) 
- Huisvesting  
- Interne faciliteiten 

Advies: nadat de uitwerking van de ondersteunende processen en ‘besturingsprocessen’ heeft 
plaatsgevonden nader bekijken met welke processen binnen de WIA deze producten kunnen worden 
gekoppeld en de vraag beantwoorden of dit gevolgen heeft voor de positionering binnen BBP. 

 
8. Geadviseerd wordt de BBP-beheerproducten ‘Concerncontrol en financieel beleid’ en 

‘Meerjarenraming en begroting’ te koppelen aan de voorgestelde nieuwe WIA-bedrijfsfunctie 
'Bedrijfsvoeringsbeleid', waarbij nog wel kritisch moet worden gekeken naar de positie van 
‘Meerjarenraming en begroting’: dit is misschien meer uitvoering dan beleid. 

 
9. Er dient te worden beoordeeld of voor de volgende onderdelen binnen BBP aparte producten moeten 

worden benoemd: 
- Beleidregels met externe werking (vergunningen, handhaving, kwijtschelding e.d.)  
- Afvalwaterketen(beleid) 
- Calamiteitenzorg 

Advies: nader uitwerken. 
 
10. Producten rondom relatiebeheer en externe communicatie zijn beperkt beschreven binnen BBP. 

Advies: Beoordeel of voor relatiebeheer en externe communicatie uitgebreidere BBP-producten 
moeten worden benoemd. 
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Bijlage 1 Detailoverzicht observaties 
BBP is op een aantal onderdelen specifieker dan de WIA: 
• In BBP wordt binnen diverse producten onderscheid gemaakt in overige, regionale en primaire 

waterkeringen. In de WIA wordt dit onderscheid niet gemaakt, er is zijn generieke processen voor 
alle soorten waterkeringen; 

• In de WIA wordt geen onderscheid gemaakt in onderhoud van kunstwerken of onderhoud van 
waterlopen. BBP maakt dit onderscheid wel; 

• In de WIA wordt geen onderscheid gemaakt in bouw/verwerving van kunstwerken of 
bouw/verwerving van waterlopen. BBP maakt dit onderscheid wel; 

• In BBP wordt onderscheid gemaakt in ‘Monitoring waterkwaliteit’ en ‘Monitoring waterkwantiteit’. 
De WIA maakt dit onderscheid niet; 

• Binnen BBP wordt onderscheid gemaakt in ‘repressieve handhaving keur’ en ‘repressieve handhaving 
Wvo’. Dit onderscheid wordt in de WIA niet gemaakt; 

• Binnen BBP wordt onderscheid gemaakt tussen aanslagen huishoudens, omslag gebouwd etc.. Dit 
onderscheid wordt binnen de WIA niet gemaakt. Idem bij bezwaar- en beroepschriften. 

• De WIA daarentegen maakt weer onderscheid in het verwerken van verzoeken en bezwaren. 
 
Aan aantal BBP-producten wordt niet specifiek genoemd in de WIA, maar maakt wel onderdeel uit van 
een bepaald proces: 
• Het BBP-product ‘Beheerplan vaarwegenbeheer’ is een vorm van een strategisch plan. Dit wordt 

echter niet specifiek genoemd in de WIA. Dit geldt ook voor waterbeheersplan,, beheersplan 
waterkeringen en wegenbeheersplan; 

• Het BBP-beheerproduct ‘Peilbesluit’ maakt in de WIA onderdeel uit van een gebiedsgericht plan; 
• De BBP-producten die betrekking hebben op baggeren en saneren van waterbodems worden niet 

specifiek genoemd in de WIA, maakt echter feitelijk onderdeel uit van in stand houden watersysteem; 
• Het BBP-product ‘WVO-heffing effluent’ zit deels in WIA, namelijk het uitvoeren van metingen t.b.v. 

het bepalen van de heffing. De overige onderdelen van dit product zitten echter niet in de WIA; 
• Beleidsregel is geen beheerproduct in BBP. Binnen de WIA is actualiseren beleidsregels wel een apart 

proces; 
• ‘coördinatie van klachtenafhandeling’ maakt onderdeel uit van het BBP-beheerproduct ‘Algemeen-

bestuurlijke en -juridische ondersteuning’. Binnen de WIA is dit een apart proces binnen de 
bedrijfsfunctie Releatiebeheer: ‘Coördineren van de afhandeling van meldingen’. 

 
Een aantal BBP-producten is deels opgenomen in de WIA, echter niet uitgebreid beschreven. Het gaat hier 
om de volgende BBP-producten die binnen de WIA terug zijn te vinden binnen de bedrijfsfunctie 
‘Besturing’:  
• Organisatiebeleid en -beheer; 
• Personeelsbeleid en -beheer; 
• Concerncontrol en financieel beleid; 
• Meerjarenraming en begroting; 
• Managements- en bestuursrapportages. 
 
Uit de matrix blijkt dat veel BBP-beheerproducten een relatie hebben met een of meerdere WIA-
subprocessen. Soms is een BBP-beheerproduct direct gerelateerd aan één subproces en soms is een BBP-
beheerproduct gerelateerd aan meerdere subprocessen of één hoofdproces. Voorbeelden hiervan zijn: 
• Het BBP-beheerproduct ‘Beheersplan waterkeringen (1.1)’ kan direct worden gerelateerd aan het 

WIA-subproces ‘Actualiseren dynamisch beheerplan (WK.1.10)’. 
• Het BBP-beheerproduct ‘Aanleg en verwerving primaire waterkeringen (4.1)’ kan niet worden 

gerelateerd aan één subproces, maar aan het hoofdproces ‘Plannen, ontwerpen en realiseren 
waterkeringen (WK 3)’ en alle onderliggende subprocessen. 

 
Niet alle BBP-beheerproducten kunnen worden gerelateerd aan een WIA-proces. Onderstaand een 
overzicht van deze BBP-beheerproducten (deze zijn in de matrix blauw gemarkeerd): 
• 31.1 Bestuur 
• 31.2 Bestuursondersteuning 
• 31.3 Beheer niet-reglementaire zaken 
• 32.1 Externe communicatie 
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Ondersteunende beheerproducten: 
• 1 Centraal management (= Ambtelijke besturing) 
• 4 Kwaliteitszorg-, arbeidsomstandigheden- en milieuzorgbeleid en -beheer (à binnen PIOHAH 

uitwerken) 
• 5 Interne voorlichting 
• 6 Algemeen-bestuurlijke en -juridische ondersteuning 
• 10 Comptabiliteit 
• 11 Informatiebeleid en automatisering 
• 12 Centrale (geo)grafische informatie (straks onderdeel van de Waterschaps Database) 
• 13 Huisvesting 
• 14 Interne faciliteiten 
 
Aan een aantal WIA-hoofdprocessen kan geen BBP-beheerproduct worden gekoppeld. Dit zijn de 
volgende hoofdprocessen: 
• Afvalwaterzuivering: Optimaliseren afvalwaterketen (AZ 1) 
• Calamiteitenzorg: Oefenen en opleiden (CZ 2) 
• Belastingheffing en Invordering: Actualiseren basisgegevens (BEL 1) 
• Regelgeving: Actualiseren beleidsregels (RG 2) 
• Relatiebeheer: Actualiseren beleidsplan relatiebeheer (RB 1) 
• Relatiebeheer: Opbouwen en onderhouden relaties (RB 2) 
• Innovatie: Verkennen ontwikkelingen en kansen (IN 1) 
• Innovatie: Uitvoeren onderzoek (IN 2) 
• Besturing: Uitvoeren en faciliteren primaire processen (BS 4) 
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Bijlage 2 Deelnemers aan de projectgroep WIA - BBP 
Onderstaand is een overzicht gegeven van de deelnemers aan de projectgroep WIA - BBP. De 
projectgroepleden hebben deelgenomen aan de workshops en hebben de rapportage mede opgesteld en 
gereviewd. 
 

Naam Organisatie 
Irma Kenter Hoogheemraadschap van Delfland 
Marcus Schaefers Hoogheemraadschap van Delfland 
Wim van der Linden Waterschap Rivierenland 
Albert Tuit Hoogheemraadschap van Rijnland 
Ron Dijkmans Waterschap De Dommel 
Wijnand Dekking Unie van Waterschappen 
Johan van Dijk Ordina 

 


