
23 Dutch Water Authorities (e.g. Delft)

Water management,
een publieke dienst
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Overstroming is een reeel risico in Nederland.
Zie recent nog: Watersnoodramp 1953 | Rijkswaterstaat

Daarom is al meer dan 800 jaar geleden het watermanagement georganiseerd door de 
Waterschappen.

Elke dag zijn duizenden mensen aan het werk om de Nederlandse burgers te beschermen
tegen het risico van het stijgende water.
Het is een overheidsdienst, die meer en meer wordt ondersteund door computersystemen
en gebaseerd wordt op een architectuur-ontwerp.
Gezien vanuit dat architectuur-perspectief, ziet het er ongeveer zo uit:

History

The Dutch water authority model has its origins in the 13th century, meaning that regional 
water authorities have been in existence for about 800 years. This makes them the oldest 
form of democratic government in the Netherlands. Each of the 23 regional water 
authorities is run by a board that is elected by the inhabitants every 4 years.

The early existence of regional water authorities has everything to do with geographical 
location. More than half of the Netherlands is below sea level and without a proper water 
management structure, the country would be uninhabitable. The many dykes, locks, 
pumping stations, weirs, canals and ditches keep the Dutch people safe from floods.
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Dit is een afbeelding van de architectuur van het water management anno 2015.

We gebruiken dit soort visualisaties tijdens workshops waarin we samen met de 
stakeholders bepalen welke vraagstukken actueel zijn, welke oplossingen ze zien en welke
ambities ze hebben. 
Door een vraagstuk vanuit 5 specifieke invalshoeken te bekijken, wordt het uiteengerafeld
in begrijpbare en behapbare onderdelen. Met deze aanpak kunnen we goed de impact van 
veranderingen duiden.

Daarbij starten we als 1e met de maatschappelijke effecten en wet- en regelgeving (de 
bovenste laag).

Daarna komen de organisatorische aspecten, zoals gemeenschappelijke processen.

De relevante gegevens (die stromen overall via de blauwe buizen).

Daarna de systemen om de gegevens te verwerken.

En als 5e aspect: het netwerk waarmee die gegevens worden uitgewisseld. 

Door de opwarming van de aarde smelten de gletsjers op het land en dat laat de 
zeespiegel stijgen. Voor Nederland, maar ook veel eilanden in de oceanen, is dat een direct 
risico van overstroming. Om dat risico het hoofd te bieden is meer en beter georganiseerde
samenwerking nodig tussen de vele stakeholders.
Met betere onderlinge informatieuitwisseling en kennisdeling. 
Daartoe worden diverse systemen beter op elkaar afgestemd.

Het meest belangrijke hierbij, is het communicatie-proces dat alle stakeholders tezamen
doorlopen. De praktische aspecten en acties worden bottom-up verbonden met de top-
down ontwikkelde ambities en denkbeelden.

Op deze manier kunnen alle stakeholders uit het domein dezelfde kennis delen en her-
gebruiken. Dat bevordert de samenwerking in hoge mate !



Water

De Digitale Overheid
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Maar hier moeten we ook kijken naar de context van dat alles, het grotere plaatje: 

De Digitale Overheid !

Water management is slechts een deel van dat grotere plaatje.
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Er zijn vele domeinen c.q. sectoren waar de overheid diensten verleent aan burgers en 
bedrijven.
Die domeinen zijn afgelopen decennia organisch ontstaan door de behoefte vanuit de 
maatschappij.
De dienstverlening in elk van die domeinen is doorgaans verankerd in wet- en regelgeving.

Alle relevante maatschappelijke onderwerpen per domein, zijn met duidelijke uitleg
gepubliceerd op www.Rijksoverheid.nl !

De ministeries worden elke Kabinetsperiode belast met een takenpakket dat gebaseerd is 
op deze onderwerpen. Daarbij vindt soms verschuiving plaats van onderwerpen van het 
ene ministerie naar een ander ministerie. Of zelfs verandering van een ministerie qua 
naam. Maar de onderwerpen blijven vrijwel hetzelfde.

In de loop van de jaren zijn vele architecturen ontstaan om de dienstverlening in die 
domeinen te ontwerpen en te verbeteren. En daarbij ook even zoveel expertgroepen en 
communities om hun kennis daarover te delen.

De NORA ondersteunt al deze communities en architecturen en volgt daarom deze indeling
naar domeinen en onderwerpen.

Why do we in the Netherlands focus that strong on domains?

In the democratic way of decision making, governance and establishing laws and 
regulations, the focus is always on the currently actual issues in society. The huge number 
of laws and regulations is far too complex for anyone to oversee. It is therefore no longer 
possible to introduce legislation with a general impact "top-down" as if there was a green-
field.

Domains themselves know best how to re-arrange their regulations and the use of building 
blocks and standards.
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De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) is ons nationale afsprakenstelsel
over hoe we de dienstverlening van de overheid hebben geregeld, nu en in de toekomst.

De NORA ondersteunt de andere (referentie)archtecturen op tactisch- en operationeel
niveau.

Met name om her-gebruik van bestaande oplossingen, standaarden en voorzieningen te 
stimuleren en te borgen.

Maar ook om ervaringen en inzichten op nationaal niveau te delen, bijvoorbeeld voor 
thema’s als privacy, beveiliging en data (gegevens).

Afstemming met de behoefte daaraan vanuit de domeinen verloopt via de reguliere
bijeenkomsten van de NORA Gebruikersraad (ca. 5 keer per jaar)  en via consultaties en 
thema-bijeenkomsten.

Om de actualiteit en volledigheid van deze basis-informatie in de NORA te borgen, 
onderhouden we goede contacten met de beheerders en expertgroepen van thema’s, zodat
die als “authentieke bron” kunnen dienen voor de informatie in de NORA.
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NORA voor het (her)ontwerp van Dienstverlening

De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA)
bevat richtinggevende principes en handvatten voor het 

ontwerp van de dienstverlening van de overheid

(Digitale) Overheidsdiensten ontstaan niet zomaar.

Ze worden bedacht, ontworpen, gebouwd / gerealiseerd en daarna uitgevoerd, aangepast / 
verbeterd en tenslotte een keer gestopt.

De NORA is met name van belang bij het ontwerp en het aanpassen van 
overheidsdiensten.

De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) is daarbij ons Nationale 
afspraken stelsel en geeft inzicht in de samenhang van “alles” wat voor de dienstverlening 
van de overheid nodig is: wet- en regelgeving, mensen, processen, gegevens, systemen 
e.d. 

De NORA is gepubliceerd op www.NORAonline.nl onder Creative Commons licentie.

Bestuurders, beleidsmedewerkers en projectmanagers kunnen de NORA daardoor 
gebruiken om te “Navigeren Op Relevante Afspraken”: om veranderingen door te voeren, 
waarbij rekening wordt gehouden met bestaande afspraken.

Het toepassen van de NORA is sinds 2 juni 2008 Kabinetsbeleid:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-128.html

Het gebruik van de NORA zien we de laatste 10 jaar gestaag groeien.

En ook vanuit niet-architecten is de interesse groeiend.

Mede omdat we een “groei-diamantje” hebben ontdekt …
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Het basisconcept van Dienstverlening

De 5 processen voor het managen van dienstverlening

We hebben dienstverlening op het hoogste abstractieniveau uitgewerkt in de capabilities (de 
competenties, het vermogen) die de overheid nodig heeft om haar rol als dienstverlener aan de 
Nederlandse maatschappij goed te kunnen vervullen.

De 2 plaatjes visualiseren dat.

Het linker plaatje is voor bestuurders, het rechter plaatje voor architecten ;-)

De paarse blokken staan voor betrokken partijen. De gele blokken zijn de capabilities die de overheid
nodig heeft (door architecten ook wel Generieke Functies genoemd).

Voor goede dienstverlening aan burgers en bedrijven zijn -volgens onze inzichten- dus 8 capabilities 
essentieel voor de overheid. Ze zijn ingedeeld naar de 5 processen die wereldwijd worden onderkend
om dienstverlening te managen, te sturen. Dat geldt voor de dienstverlening van private partijen. En 
ook voor de overheidsdienstverlening. 

In vergelijking met eerdere visualisaties van de NORA zie je hier de verschuiving van het HOE 
(bouwstenen e.d.) naar het WAT (capabilities) de overheid moet regelen.

En essentieel is: Er zijn slechts 8 vaste paden waarlangs de interactie tussen burgers en de overheid
plaatsvindt. Die 8 paden tussen de genoemde 5 processen zijn dus gelijksoortig voor alle 
overheidsdiensten.

Door specifiek daar op te sturen, komt focus en synergie tot stand.

Niet alleen in processen van de overheid, maar ook in de informatiehuishouding ! 

Lees meer over de 8 paden (werkstromen): USM en het Dienstverleningsconcept - NORA Online

Waarom is dit ook van belang voor de Waterschappen?

Omdat elk Waterschap met dezelfde soort 5 processen zijn dienstverlening kan managen !

Dus alle ambities voor het Waterschap van de toekomst zijn op dezelfde manier te managen in 
relatie tot de bestaande primaire- en ondersteunende processen.

Zolang je het Dienstverleningsconcept volgt.



NORA Familie
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Nbility

Staatssecretaris Van Huffelen gebruikt deze visualisatie voor de aanpak van de 
digitalisering in Nederland.

Onze samenleving -en de rol van de overheid daarin- wordt daarbij vanuit 4 perspectieven
beschouwd.

Vanuit architectuur c.q. de NORA Familie ligt de focus op de overheidsdienstverlening, 
maar sluiten wij ons graag aan op de perspectieven van de bestuurders. De architecturen
binnen de NORA Familie hebben we daartoe geordend naar de 4 onderdelen van deze
Nederlandse boom. 

De NORA is immers van en voor ons allemaal !

En de huidige NORA Familie bestaat uit 27 domein- en ketenarchitecturen.

Lees vooral eens wat ons allen bindt, op NORA Familie - NORA Online

Graag zien we veel kennisdeling overheidsbreed over onze doelen en de wegen die we 
daar naar toe zien.
We geloven sterk in de kracht van kennisdeling en samenwerking binnen de overheid om 
te komen tot betere dienstverlening aan onze mooie Nederlandse samenleving. 

En water speelt daar een onmiskenbare rol in.
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Water is dus een apart domein in onze samenleving, maar wel degelijk verbonden met 
andere domeinen, zoals:

1. Volksgezondheid – door de kwaliteit van het drink- en douchewater

2. Huisvesting – door de hoogte van de waterstand en de stabiele grond voor huizenbouw

3. Milieu – door de kwaliteit van het (oppervlakte)water

4. Voedsel – door de hoogte van de waterstand en de kwaliteit van het (oppervlakte)water 
bij de landbouw

5. Veiligheid – door risico van het stijgende water

6. Economie – door water als (hulp)middel bij productieprocessen

7. Vervoer – door water als medium voor het vervoer van goederen

8. Sport – door de vele watersporten

Hoeveel van deze relaties worden nu al structureel vanuit de Waterschappen c.q. het 
domein Water onderhouden met die andere domeinen?

Ik wens jullie vandaag en ook alle opvolgende dagen een prettige samenwerking toe.
Niet alleen voor samenwerking binnen het waterdomein, maar zeker ook met die andere
domeinen.  

Laat vooral “het water kruipen waar het niet gaan kan” !

Eric Brouwer

eric.Brouwer@ictu.nl of nora@ictu.nl


