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Kennismaking 
Grote opkomst. Van alle genodigden was iedereen ook daadwerkelijk aanwezig (op één 

ziekmelding na). En iedereen was ook ruim op tijd. Kortom, iedereen had er zin in. 

Na een korte ronde waarin een ieder aangaf wat hij/zij vandaag inbracht, o.a. kennis, 

ervaring, frisse blik en enthousiasme gingen we echt van start. 

Hieronder een beknopte impressie van de PSU. We zijn hierin niet volledig! Dat komt in het 

plan van aanpak. 

 

Wat mag niet ontbreken in de POV Kabels en Leidingen? 
Een eerste aanzet: 

 Omgaan met leidingen in waterkeringen. Wat betekent de nieuwe normering voor de 

waterkering voor de leidingen? Hoe bepalen we de faalkans. Welke innovaties, 

technische en boerenverstandoplossingen zijn er? Voorkomen dat Kabels en Leidingen 

achteraan hobbelen in het ontwerpproces voor een te versterken waterkering. 

 Aanpassen van de Modelkeur voor de waterschappen met inzichten uit de POV. Ook 

het komen tot een uniforme schaderegeling is genoemd. Verder is uniformiteit 

genoemd, o.a. in de beleidsregels van waterschappen voor leidingen. 

 Eigenaarschap van het probleem en ook dat alle partijen begrip krijgen voor de risico’s 

die in de verschillende processen rondom leidingen en waterkeringen spelen (levertijd 

aanschaf, proceduretijd, vergunningen etc.). Op alle niveaus. 

 Samen aan de slag met alle partijen. Synergie tussen partijen en tussen verschillende 

disciplines. Consistentie binnen de verschillende organisaties is ook genoemd 

 Witte vlekken ofwel kennisleemten en onzekerheden zijn genoemd maar ook 

handelingsperspectief is genoemd: wat kun je wel in de praktijk, gegeven deze witte 

vlekken. Technische innovaties en procesinnovaties realiseren. 

 Gemeenschappelijke database: het zou heel mooi zijn als er in Nederland één 

database is met alle leidingen in Nederland. Als we daar dan ook nog alle 

waterkeringen aan toevoegen…. 

  



Doelstellingen 
Belangrijkste doelstellingen zijn: 

 Het samenbrengen van twee werelden en zo synergie brengen tussen partijen, zodat 

de veiligheid van waterkeringen en de kabels en leidingen en benodigde uitvoering in 

geval van aanpassingen beter wordt. 

 Het optimaliseren en beheersen tot op een acceptabel niveau van de veiligheidsrisico’s 

van kabels en leidingen in waterkeringen. Het gaat nadrukkelijk om het optimaliseren 

en beheersen van de risico’s van: én de leidingen zelf én de leidingen en de keringen 

samen! Denken vanuit het risico en wat acceptabel is enerzijds en anderzijds denken 

vanuit het systeem (de leiding en het watersysteem). Deze moeten aansluiten bij 

elkaar en we moeten gezamenlijk oplossingen zoeken. In essentie betekent dat 

maatschappelijk verantwoord ondernemen: dijken beschermen kapitaal en burgers, 

leidingen vertegenwoordigen ook kapitaal en maken de omgeving (leefbaar) en 

voorzien in de primaire levensbehoeften, beiden hebben een eigen vorm van 

onderhoud en technologische ontwikkelingen. Kunst is om verschillende belangen af te 

stemmen zonder afbreuk te doen aan de veiligheidseisen die we met elkaar hebben 

afgesproken. 

 Het optimaliseren en beheersen van zogenoemde uitvoeringsrisico’s (zowel tijd, geld, 

inhoud en procesmatig) in de verschillende projecten. We zijn continu te laat om een 

goede aansluiting te maken, waardoor het duur wordt. Welke slagen moeten we 

maken om dit projectrisico te beheersen en de uitvoeringsrisico’s terug te brengen 

naar een acceptabel niveau? 

 

Kernactiviteiten 
Kernactiviteiten binnen de POV zijn: 

1. Werelden bij elkaar brengen door middel van procesmanagement. Het gaat daarbij 

o.a. om kennis delen, partijen met elkaar verbinden en de urgentie communiceren. 

Proces is de kritische succesfactor voor de POV. 

2. Kennis en ervaringen delen. Borgen van kennis is van belang (mensen gaan weg) en 

ook borgen dat er structureel overleg is tussen partijen, ook na de POV.  

3. Tools en instrumenten ontwikkelen. Tools en instrumenten hebben we nodig om te 

bereiken wat we willen: werelden bij elkaar brengen en efficiënter laten werken. 

 

Concrete producten en tools daarbij zijn o.a.: 

 Overzicht belemmeringen evenals de verschillende schaderegelingen. 

 Handreikingen, rekenmodellen en handelingsperspectieven. 

 Stappenplan, protocol en beoordelingskader. 

 Database met belangrijke basisinformatie over kabels en leidingen en keringen, zoals 

de WION-database. 

 

We willen én beweging creëren én resultaten bereiken. Bij het verder uitwerken van de 

kernactiviteiten kwam aan de orde dat we in ieder geval een goede probleemanalyse nodig 

hebben (welke belemmeringen komen we wanneer tegen) en ook een goede 

stakeholderanalyse (welke partijen zijn allemaal betrokken, deze willen we met elkaar 

verbinden). Ook is het belang van praktijkvoorbeelden, zogenoemde casussen genoemd. 

 

Organisatie 
Het besluit om de POV te starten is door bestuurders genomen. Aansturing van de POV vindt 

dan ook plaats door een Stuurgroep met bestuurders. Bestuurders van waterschappen en van 

kabels en leidingen. Ook in de Stuurgroep brengen we werelden bij elkaar. Het is noodzakelijk 

dat de Stuurgroep ook een brede afweging kan maken. Directe betrokkenen, zijnde de 

beheerders van waterkeringen en van leidingen zitten in Stuurgroep. Suggesties voor leden 

van de Stuurgroep zijn gegeven: portefeuillehouders van Delfland, waterschap Limburg, 

Rivierenland, Hollandse Delta, HWBP, Velin, Vewin, KPN (telecom), gemeenten met 

rioleringen (VNG?), RWS?. Concluderend wordt voorgesteld: drie waterkering beheerders en 

drie leidingbeheerders (georganiseerd, niet georganiseerd) en we laten bestuurders hun werk 
doen door in hun eigen netwerk leden voor de Stuurgroep te benaderen. 

 



Suggestie wordt gedaan om ook een klankbordgroep in te stellen. Klankbordgroep voor het 

verbinden, meenemen, adviseren, toetsen of producten bruikbaar zijn, ambassadeur naar de 

buitenwereld en synergie bereiken. Klankbordgroep kent brede samenstelling: 

waterschappen, net- of leidingbeheerders, kennisinstituten, marktpartijen, aannemers. Van 

belang is dat we met klankbordgroep de praktijk opzoeken, bijvoorbeeld met excursies of 

andere belevingen. 

 

Het werk wordt door een projectgroep gedaan. Projectgroep kent een trekker en mogelijk per 

kernactiviteit ook een trekker. Welke rollen we zien in het projectteam en welke competenties 

daarbij horen moeten we nog uitwerken. Basis voor de projectgroep is het IPM-model; niet 

per sé de IPM-rollen. Ook voor de projectgroep is het van belang dat er vertegenwoordigers 

uit beide werelden zijn. Groep niet te groot maken. Wel zorgen dat er iets gebeurd. Goed als 

er per onderwerp twee personen zijn, van beide bloedgroepen één. Opgemerkt wordt: kennis 

gaat via de mensen door naar organisaties als een soort olievlek. Als het lukt om 20 teams 

aan te haken, dan is een kleiner team haalbaar. Vanuit het Plan van Aanpak bedenken we wat 

nodig is. Het aantal mensen en het werk wat gedaan moet worden moet wel in balans zijn. 

 

Rol van de POV Kabels en Leidingen 

Gedurende de looptijd van de POV moeten wij het middelpunt zijn. Dat is nodig om processen 

te kunnen beïnvloeden en organisaties en besturen te bereiken. We moeten ons ook laten 

zien. Mensen moeten naar ons toe willen komen. Wij zijn graag de choreograaf in de zin van 

producten maken, verleiden zodat anderen het gaan doen en gebruiken. Na twee jaar is de 

POV beëindigd. 

 

Het hoofddoel is werelden bij elkaar brengen. De POV wil dat faciliteren door te 

enthousiasmeren en producten en tools te ontwikkelen. De komende twee jaar zijn cruciaal 

daarvoor. We willen een spin in het web zijn, het centrum zijn van al die partijen en van 

ontwikkelingen die gaande zijn en met elkaar ervoor zorgen dat er producten komen waar de 

B.V. Nederland mee verder komt. We zijn een platform waar het allemaal bij elkaar komt. 

 

Onze rol is zorgen dat het gebeurt, doen wat nodig is, niet voor onszelf maar voor de zaak! 

Synergie is daarbij onze kernboodschap: wat nodig is doen we als POV, liever niet zelf, graag 

met anderen. 

 

Tenslotte 
Een rondje waarbij een ieder de POV Kabels en Leidingen karakteriseert met een dier. Dit 

leverde o.a. op:  

 Buffels, kunnen in hun eentje heel veel, maar ze overleven door samen te werken.  

 Mieren, vaak grote kolonies, iedereen werkt mee, iedereen heeft een doel en vervult 

een rol in die kolonie. Er is een bepaalde rangorde. En ze blijven terugkomen, zijn 

samen heel sterk, werken heel hard en leveren ongekende prestaties.  

 Raaf, steelt alles wat waardevol is. Meest intelligente vogel en bedenkt en gebruikt 

nieuwe gereedschappen. Overzicht vanuit het vliegende perspectief. 

 Spin, vangt iedereen, goed in het maken van verbindingen, vervult centrale rol, maakt 

een spinnenweb zodat iedereen bij je kan komen en eet je niet op. 

 Orang oetang, heeft eigenschappen gericht op verbinden en samenwerken, 

gecombineerd met zaken met intelligentie aanpakken. Orang Oetang kan zaken slim 

aanpakken en ook gebruik maken van intelligentie van andere partijen.  

 Leeuwin, kan op intelligente wijze doelgericht samenwerken om resultaten te 

bereiken. Een leeuw zet in op maximaal resultaat zonder zelf veel te doen. 

 Schaap, loopt altijd naar voren (nooit achteruit), leeft in kuddes. Aan het eind van de 

POV doet het schaap de warme jas uit en geeft die door aan nieuwe gebruikers. 

 Vis, als een vis in het water, flexibel en vindt altijd een weg. 

 

 

Vervolgstappen 
1. Er komt een terugkoppeling van de PSU. 

2. Het Plan van Aanpak bouwt voort op deze input en zal met mensen uit het veld verder 

worden ingevuld. Planning is dat het Plan van Aanpak gereed is eind maart. 



 


