
 

 
 

 

 
 
 

Handreiking creëren basisspecificaties 

Do’s, dont’s en enkele suggesties 
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VOORAF  

 

 
Wat is een basisspecificatie? 
Een basisspecificatie is een gestructureerd overzicht 
van eisen aan een bepaald objecttype. Dit kun je 
zien als een bibliotheek van eisen of een eisenset 
voor een bepaald object. Het geeft daarmee een 
startpunt voor een object- of vraagspecificatie 
binnen het areaal van een opdrachtgever.  
 
De officiële beschrijving van een specificatie volgens 
de Leidraad SE v3 luidt: ‘Een document met daarin 
de verzameling geordende eisen en beschrijving van 
de beschikbare oplossingsruimte, dan wel de 
gekozen oplossing met de oplossingsmarge die geldt 
voor een systeem (product of dienst).’ 
 
Een basisspecificatie kan betrekking hebben op 
bijvoorbeeld een dijk, een weg, een sluis of een 
stuw. Door de voorwaarden voor een uitvraag waar 
mogelijk te generaliseren hoef je niet voor elk 
project het wiel opnieuw uit te vinden. Zeker als je 
meer gelijksoortige uitvragen hebt, werkt dat 
efficiënt.  
Het zorgt daarmee ook voor een meer uniforme 
uitvraag van gelijksoortige objecten.  
 
Uiteraard is het bij een project nodig om naast de 
generieke eisenset ook locatie- of projectspecifieke 
eisen toe te voegen (onderdeel van het klanteisen- 
en specificatieproces).  
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Ga je binnenkort aan de slag met een basisspecificatie? Binnen 
HEEL werken we aan diverse basisspecificaties, met de 
Basisspecificatie Dijk (BSD) als koploper. Dit met het doel om als 
waterschappen zoveel mogelijk dezelfde basisspecificatie-
templates als uitgangspunt te gebruiken. Uiteraard is hierbij 
aandacht voor de maatwerkruimte die per waterschap nodig is. 
Het principe is op papier eenvoudig: één waterschap creëert, 
andere waterschappen valideren en de toepassing in de praktijk 
zorgt voor verdere aanscherping en een continue verbeterloop. 
Vervolgens profiteren alle waterschappen mee van deze kennis. In 
praktijk is dat een behoorlijk intensief proces. Binnen HEEL is de 
ambitie uitgesproken dat meerdere waterschappen een 
basisspecificatie oppakken. In het kader van kennisdeling kiezen 
we ervoor om leerervaringen te delen met de verschillende 
waterschappen. Vandaar dat we de lessen die zijn getrokken bij 
het creëren van de BSD delen met dit document. 
 
Hoe te gebruiken? 
 Deze handreiking is bedoeld ter inspiratie bij het opstellen van 

een basisspecificatie. Zie het als een lijstje do’s en dont’s bij 
het effectief opstellen van een basisspecificatie.  

 
Aanbod tot collegiale coaching 
Mocht je naast deze vastgelegde ervaring willen sparren over de 
aanvliegroute voor jouw basisspecificatie dan kun je contact 
opnemen met: 
 Robbert Bruin, rbruin@vallei-veluwe.nl, 06 - 13 56 39 08 
 Erik Klijn Velderman, erik@cooperatieciviel.nl, 06 – 52 41 06 

30 
 HEEL, mail@heel-nl.nu of Miranda van Ark (PM) 06 – 26 144 

317, Cees van Leeuwen (TM) 06 – 52 62 65 19 of Hans 
Ekelmans (OM) 06 – 31 02 62 53. 

 
Status 
Deze handreiking is in ontwikkeling. Verschijnen er nieuwe 
basisspecificaties? Of zijn er verdere stappen die voor nieuwe 
inzichten zorgen? Dan vullen we het document aan met 
aanvullende lessen.  

HEEL: Herleidbaar, 

Eenduidig en Expliciet 

samenwerken over de 

hele Levenscyclus 

 

Met HEEL werken we aan 

het versterken en 

uniformeren van de SE-

werkwijze binnen de 

waterschappen. Oftewel: 

herleidbaar, eenduidig en 

expliciet samenwerken. 

We delen de kennis die we 

daarbij ontwikkelen 

continu. Door samen op te 

trekken ontstaat eenheid, 

versnelling en 

gezamenlijke kwaliteit. 

HEEL zorgt voor een 

efficiëntieslag en creëert 

producten die alliantie-

breed toepasbaar zijn. We 

werken aan een 

Kennisbasis, voeren een 

transformatieve dialoog 

en gebruiken projecten als 

vliegwiel. Kernbegrippen 

in het traject zijn: 

samenhang, bruikbaarheid 

en maatwerkruimte.  
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Inhoud  
 De keuze om met de BSD aan de slag te gaan als trekker - 

Urgentie als aanjager voor eigenaarschap 
 De startsessie - Brede doelgroep aan tafel 
 Gasten op de achterbank - Meekijken met inhoud én proces 
 Het creatieproces - Het is makkelijker reageren dan creëren  
 De reviewrondes - Een heldere vraag zorgt voor betere 

antwoorden 
 Het beheer - Borging essentieel voor bruikbaarheid op de 

lange termijn 
 Bijlagen: 1) Een effectieve dialoog voeren en 2) Overzicht 

basisspecificaties. 
 
Basisspecificaties in wording 
Tijdens een inventarisatie binnen HEEL, werd duidelijk dat 
meerdere waterschappen met basisspecificaties aan de slag zijn of 
willen gaan. Wil je bijdragen, meedenken of reviewen? Zie in 
bijlage 2 wie met wat aan de slag was, is of mogelijk gaat.  
 

 
       OVER ALL TIPS:  
 Vraag om collegiale steun bij andere waterschappen, je 

bent waarschijnlijk niet als enige met het onderwerp bezig. 
Als je binnen een waterschap met een onderwerp aan de 
slag gaat, weet dan dat de kans groot is dat er ook bij 
andere waterschappen mensen met dit onderwerp bezig 
zijn. Elkaar opzoeken om te sparren, verbreedt het inzicht. 
De ervaring bij de BSD-vraag is dat je als je een specifieke 
hulpvraag stelt, veel hulp aangeboden krijgt. Gebruik 
vooral het netwerk van HEEL (mail@heel-nl.nu).  

 Check wat er al ligt aan kennis. Vaak liggen er al 
voorbeelden van eisensets die je kunt gebruiken als eerste 
input voor de basisspecificatie. Binnen je eigen waterschap 
of bij HEEL-partners. Schroom niet om deze op te vragen 
en als inspiratie te gebruiken bij je proces. Neem daarbij 
niet lukraak over maar gebruik deze input wel om het 
denkraam op te rekken.  

  

 

HEEL-nemers: 
 
Waterschap Aa en Maas 
 
Waterschap Drents 
Overijsselse Delta 
 
Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier 
 
Waterschap Limburg 
 
Waterschap 
Noorderzijlvest 
 
Waterschap Rijn en IJssel 
 
Hoogheemraadschap 
Rijnland 
 
Waterschap Rivierenland 
 
Waterschap 
Scheldestromen 
 
Hoogheemraadschap van 
Schieland en de 
Krimpenerwaard 
 
Hoogheemraadschap 
Stichtse Rijnlanden  
 
Waterschap Vallei & 
Veluwe 
 
Waterschap Zuiderzeeland 
 
Rijkswaterstaat 
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DE KEUZE OM MET DE BSD AAN DE SLAG TE GAAN ALS TREKKER  

Urgentie als aanjager voor eigenaarschap 
 
In het voorjaar van 2018 verkennen meerdere waterschappen het werken met een BSD. Diverse 
waterschappen beschikken dan al over (een aanzet tot) een BSD in eigen beheer. Daarbij bestaat de 
behoefte om hierin samen op te trekken. Vooral omdat het zowel waterschappen als markt helpt als er 
eenduidigheid en consistentie bestaat. Om een té omvangrijk traject en vertraging vanwege 
uiteenlopende interne processen bij de waterschappen te voorkomen, neemt Vallei & Veluwe (V&V) de 
handschoen op om het BSD-traject te trekken. Dit ingegeven vanuit de actuele behoefte vanuit een 
project. Bij project Grebbedijk bestaat namelijk concrete behoefte aan een BSD. Daarmee blijkt dit project 
het vliegwiel om de BSD-ontwikkeling vaart te geven.  
 
Inhoudelijke affiniteit helpt 
Al snel maakt het projectteam bewust de keuze om iemand aan te stellen die het opstellen van de BSD als 
primaire opdracht heeft. In dit geval is dit tijdelijke inzet; een professional met veel SE-kennis en -
ervaring. Daarbij is het een bewuste afweging voor iemand te kiezen die ook inhoudelijke affiniteit met 
waterschappen heeft. De gedachte hierbij is dat het helpt bij het opstellen van een complete eisenset als 
de trekker de betrokken mensen ook op inhoud uit kan dagen. Daarbij kan iemand met domeinkennis 
beter de impact van bepaalde keuzes inschatten. Een basisspecificatie moet een gedragen product zijn 
waar projecten mee kunnen werken én waar de beheerder zich in herkent. Het helpt dan als de opsteller 
de context goed kent en zich kan verplaatsen in het werk- en denkniveau van zowel beheerder als 
projecten.  
 
 
 
 
 
 

 
  CONCRETE TIPS 
 Zorg dat het opstellen van de basisspecificatie iemands primaire taak is. In een projectomgeving gaat 

het project altijd voor. Voorkom dus dat de basisspecificatie iets ‘ernaast’ is voor de trekker. Als 
iemand eindverantwoordelijk is voor de basisspecificatie zorgt dat voor energie en voortgang op de 
ontwikkeling. 

  Laat urgentie een aanjager zijn. Kies bij voorkeur voor de ontwikkeling van een basisspecificatie die 
ook echt (binnenkort) in de dagelijkse praktijk nodig is. Deze urgentie zorgt voor continuïteit en een 
gevoel van relevantie bij de betrokkenen.  

Een basisspecificatie moet een gedragen product zijn waar projecten mee 
kunnen werken én waar de beheerder zich in herkent. 
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 Zorg dat er menskracht en geld beschikbaar is. Weet dat het opzetten van een basisspecificatie een 
eenmalige investering is die zich terugverdient. Nu investeren geeft profijt en snelheid bij een 
volgende vraag om een dergelijke specificatie.  

 Koppel dit traject waar mogelijk aan lopende processen. Het opzetten van een basisspecificatie 
begint bij het opzetten van een heldere objectdecompositie. Zodat je kunt bepalen voor welke 
objecttypen het echt relevant is om een eisenbibliotheek (basisspecificatie) te hebben. Het is daarbij 
goed om aan te sluiten bij objectdecomposities die bij Asset Management (AM) worden gehanteerd 
of in ontwikkeling zijn. Zo sluiten zaken goed op elkaar aan. Kijk daarnaast welke processen al eens 
zijn doorlopen en zet dit waar mogelijk in. Een gemaal is al eens gespecificeerd. Haal uit zo’n 
overzicht de projectspecifieke eisen en kijk kritisch naar de overige eisen, vul aan en actualiseer waar 
nodig. Dit zorgt voor een mooi vertrekpunt voor je basisspecificatie.  

 Ga gewoon aan de slag. Je kunt lang praten over een basisspecificatie maar uiteindelijk is het een 
kwestie van ‘gewoon aan de slag gaan’. Zodra je de eerste stappen zet, staan er vanzelf mensen op 
die komen helpen. Daarvoor is die eerste stap echter essentieel.  
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DE STARTSESSIE 

Brede doelgroep aan tafel 
 
In het team dat wordt samengesteld, zitten zowel projectmensen als medewerkers vanuit de beleid en 
beheerafdelingen. Deze brengen allen relevante kennis in voor het BSD-proces. Daarnaast is er oog voor 
inhoudelijke kennis over de faseringen heen en aandacht voor verschillende relevante disciplines.  
 
Aandacht voor inhoud én samenwerking 
De startsessie wordt bijtijds uitgevraagd. Bij deze sessie is er aandacht voor de inhoud en de 
samenwerking. Zo staan het beoogde traject, de verwachte bijdrage en de planning op de agenda. Ook 
licht men het inhoudelijke product, de structuur hiervan en het proces verder toe. Verder investeert men 
in wat theoretische achtergrond als het gaat om SE-kennis en het belang van basisspecificaties en eisen. 
Vervolgens is er ruimte om met de groep deze zaken aan te scherpen, zodat de hele groep eigenaar is van 
de aanpak binnen het traject.  
 
 

 
  CONCRETE TIPS 
 Scope de inhoud en de verwachtingen; kaders aan de voorkant zijn essentieel. Voor het effectief 

samenwerken helpt het als in een vroeg stadium de definitie en scope van de basisspecificatie  
helder is. Maak helder wat je onder de basisspecificatie verstaat en wees ook duidelijk over de 
inhoud die hierin moet belanden en vooral ook: welke expliciet niet. Dit maakt duidelijk wat je van 
de betrokkenen vraagt aan input.  

 Bedenk samen heel goed waarvoor het product gebruikt gaat worden.  
 Maak duidelijk dat mensen ook capaciteit nodig hebben voor het traject en dat het bijdragen ook het 

nodige werk vraagt. Daarbij is bijdragen aan een basisspecificatie meer dan alleen discussies voeren. 
Het vraagt ook om concreet huiswerk. 

 Help mensen in hun rol komen. Geef ze achtergrondinformatie over Systems Engineering (SE) en het  
doel van een basisspecificatie (gebruik ter inspiratie ‘wat is een basisspecificatie’ van pagina 2 van dit 
document). Schets helder wat je van ze nodig hebt en laat ze meedenken over de invulling.  

 Vraag de startsessie vroegtijdig uit zodat mensen beschikbaar zijn.  
 

 
 
 

  Bijdragen aan een 
basisspecificatie is meer dan 
alleen discussies voeren. Het 
vraagt ook om concreet huiswerk. 



 

Handreiking creëren basisspecificaties  |  Do’s, dont’s en enkele suggesties 8 

GASTEN OP DE ACHTERBANK 

Meekijken met inhoud én proces 
 
In eerste instantie wil V&V de BSD volledig zelf schrijven, met enkele waterschappen in de reviewrol. 
Sommige waterschappen tonen echter zoveel interesse, dat besloten wordt hen dichter bij het proces te 
betrekken. Ze krijgen de naam van ‘back benchers’ oftewel ´gasten op de achterbank´. Voorwaarde bij 
deze werkwijze is wel dat deze gasten ook echt meelopen in het proces. Dit om te voorkomen dat later in 
het proces vragen ontstaan over het voortraject. Welkom bijeffect van deze aanpak is dat er begrip en 
draagvlak ontstaat omdat men zowel het proces als het ontstaan van de inhoud van dichtbij meemaakt.  
 

 
  CONCRETE TIPS 
 Weet dat zicht op het proces ook het vertrouwen in het document vergroot. Als partijen aansluiten, 

neem ze dan mee in de afwegingen en keuzes. Voortdurende betrokkenheid zorgt voor begrip en 
inzicht, met als bijvangst dat dit het vertrouwen in de kwaliteit van het eindproduct vergroot.  

 Investeer er tijd in om iedereen op dezelfde pagina krijgen. Net als binnen het project en de eigen 
organisatie is het hier van belang om voor een gezamenlijk vertrekpunt te zorgen. Zorg dat mensen 
een duidelijk en gezamenlijk beeld hebben van SE, de desbetreffende basisspecificatie en het te 
doorlopen proces. Dit maakt dat je samen een effectief traject kunt doorlopen.  

 Zorg voor een mix van mensen vanuit projecten en beheer. Dit zorgt voor een brede blik. Bovendien 
leren beheer en projecten door de dialoog van elkaar.   

 Vraag commitment op het proces. Als mensen aanhaken, dan ook écht. Een partij die half aanhaakt, 
vraagt vaak veel extra bijpraattijd als het gaat om gemaakte afwegingen en keuzes. Zoiets vertraagt 
het proces en het is ‘suboptimaal’ is voor degenen die wél steeds aanwezig zijn. Dat betekent dat de  
back benchers bij alle relevante bijeenkomsten aanwezig zijn óf zich achteraf – maar vóór een 
volgende sessie - laten bijpraten. 
 

 

 

  
Zorg dat mensen een duidelijk en 
gezamenlijk beeld hebben van SE, 
de desbetreffende basisspecificatie  
en het te doorlopen proces. 
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HET CREATIEPROCES 

Het is makkelijker reageren dan creëren  
 
Het daadwerkelijke schrijfproces verloopt met sprints en pauzes. Onder meer doordat de hoeveelheid 
input in het begin wat achterblijft. Het duurt toch even voordat mensen in hun rol zitten waardoor de 
opbrengst de eerste sessies nog niet zo groot is als gehoopt. Daarom kiest het team ervoor om de 
mensen optimaal te ondersteunen. Bijvoorbeeld door niet alleen de tijd voor de sessies te plannen, maar 
door ook de voorbereidingstijd en het huiswerk in de agenda´s te plannen. Zo brengt men mensen in de 
positie dat ze daadwerkelijk kunnen leveren. Omdat samen voortgang boeken meer tijd vraagt dan 
voorzien wordt het aantal sessies uitgebreid. Het maakproces bevestigt dat het voor mensen makkelijker 
is om te reageren dan om zelf aan te leveren. Zeker als ze in een voor hen nieuw en relatief onbekend 
proces zitten.  
 
Naast top-down ook bottom-up 
Hoewel de groep start met een koninklijke top-down weg ‘wat zijn jullie processen en wat moet de infra 
die we bouwen kunnen en ondersteunen?’, blijkt al snel dat dit een vrij grote stap is. De verbinding met 
de belevingswereld van de betrokken groep wordt gezocht door het gesprek ook bottom-up te voeren. 
Dit tweerichtingsverkeer zorgt voor interessante gesprekken en een compleet beeld. Daarbij maakt de 
begeleider bewust ruimte om iedereen op hetzelfde vertrekpunt te krijgen. Zodat de referentiekaders 
overeen komen en men goed het gesprek aan kan gaan en beelden kan delen.  
 
 
 

 
  CONCRETE TIPS 
 Weet en accepteer dat het even tijd kost voordat mensen in hun rol zitten. Wees je ervan bewust 

dat je bij het opstellen van een basisspecificatie mensen vraagt om op een andere manier naar hun 
context te kijken. Het duurt daarom even voordat mensen weten wat er van ze verwacht wordt. 
Wees om dit proces optimaal te ondersteunen zeer concreet in wat je verwacht van mensen en  
help ze op weg met theorie en voorbeelden. Weet daarbij dat je sommige vragen meerdere keren 
moet stellen om een bevredigend antwoord te krijgen.  

 Laat mensen eerst helemaal leeglopen op inhoud. Stel open vragen over wat mensen denken dat  
er in de basisspecificatie terug moet komen. Dan komt de voor hen belangrijkste inhoud alvast aan 
de oppervlakte. Dit brengt vaak een stuk rust. Deze inhoud kun je een plek in de structuur geven 
waarna je verdere vragen stelt. Dit werkt vaak beter dan keurig gestructureerd top-down werken. 
Het geeft inzichten en levert soms meer op dan je vooraf verwacht ‘zolang je als SE’er maar de 
structuur in het oog houdt.’.  

 Hou het belevingsniveau van de groep in het oog. Wees realistisch dat je met een groep met 
verschillende snelheden en inzichten zit en ruim voldoende tijd in om steeds met elkaar op koers  
te blijven.  
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 Durf bij te sturen. Als je tot nieuwe inzichten komt, qua structuur, kan dat een tegenvaller lijken.  
Het lijkt extra werk en extra afstemming. Wanneer het echter tevens een verbeterslag is, is het 
doorvoeren van deze inzichten zeker de moeite waard. Soms is er gewoon dialoog met de juiste 
partijen nodig om tot inzichten en structuren te komen die je vooraf niet kunt bedenken. 
Voortschrijdend inzicht is een onvermijdelijk onderdeel van het creatieproces.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Het team kiest ervoor om de mensen 
optimaal te ondersteunen. Bijvoorbeeld door 
niet alleen de tijd voor de sessies te plannen, 
maar door ook de voorbereidingstijd en het 
huiswerk in de agenda´s te plannen 



 

Handreiking creëren basisspecificaties  |  Do’s, dont’s en enkele suggesties 11 

DE REVIEWRONDES 

Een heldere vraag zorgt voor betere antwoorden 
 
Het reviewproces van de BSD beslaat meerdere rondes. Eerst vindt intern het trekkende waterschap een 
review plaats, daarna haken de vier betrokken ‘back benchers’ aan. Vervolgens gaat de BSD de bredere 
HEEL-review in, inclusief RWS. De werkgroep denkt steeds goed na over de uitvraag bij elke reviewronde: 
op welke zaken vraagt men commentaar. Zonder focus bestaat het risico dat het reviewcommentaar zeer 
verschillende kanten op gaat. Een belangrijk verzoek in de HEEL-brede review is om aan te geven welk 
deel van de BSD generiek is en waar juist ruimte nodig is voor maatwerk.  
 
Structureren van commentaar  
De reviewvraag is voorzien van een heldere reviewtabel. Ook dit helpt bij het structuren van het 
commentaar en het focussen van de reacties. Bij het verwerken van de reacties kiest men voor eerst 
aanpassen wat zonder toelichting of discussie verwerkt kan worden, om over de overgebleven punten het 
gesprek aan te gaan. De totaallijst aan commentaar wordt ook met de groep gedeeld zodat de 
verschillende reviewers kunnen reageren op elkaars feedback. Voor het doorspreken van het 
commentaar zijn meerdere sessies nodig. Ook bij de uitvraag in de breedte (HEEL) doet men het aanbod 
zaken toe te lichten.  
 

 
  CONCRETE TIPS 
 Denk vooraf bewust na over de volgorde waarin je de groepen meeneem in de review. Start met  

een kleinere groep voor de reviewronde, en verbreed dan naar een grotere groep. In het geval van 
de BSD zijn bij de eerste reviewronde de actieve ‘back benchers’ betrokken. Daarnaast vindt review 
in de praktijk  
plaats. Diverse waterschappen hebben aangegeven de BSD te willen toepassen in projecten en de 
lessons learned terug te koppelen, zodat hiermee ook weer een verbeterloop ontstaat. 

 Geef – in het begeleidend schrijven - helder aan wat je van de reviewers verwacht. Neem degenen 
die niet tijdens het hele proces betrokken zijn geweest ook mee in het proces van totstandkoming. 
Dat kan met een heldere oplegger maar ook met (het aanbod van) een toelichtende presentatie. 

 Voeg een paragraaf met afwegingen en gemaakte keuzes toe. Dit voorkomt vragen en opmerkingen 
over zaken waar al over is gediscussieerd en waar bewust en beargumenteerd een knoop over is 
doorgehakt.  

 Geef waar mogelijk de vraag mee: wat is generiek en waar is maatwerkruimte nodig? De meeste 
templates en ook zaken als basisspecificaties zijn slechts tot een bepaald detailniveau of op 
onderdelen bruikbaar. Vandaar dat we binnen HEEL ook veel aandacht hebben voor 
maatwerkruimte. Neem in de review daarom ook bewust de vraag mee wat wel en wat niet  
generiek is.  

 Weet dat een review tot (soms fundamentele) nieuwe inzichten kan leiden. Schrik dus niet als een 
review meer werk oplevert dan redactionele wijzigingen. Stem structurele wijzigingen wel breed  
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af, om te checken of hier voldoende draagvlak voor is. Als er brede bijval is, gaat het zeer 
waarschijnlijk om een structurele verbetering.  

 

 

 

 

 

 

 

  

De werkgroep denkt steeds goed na over de 
uitvraag bij elke reviewronde: op welke 
zaken vraagt men commentaar. Zonder focus 
bestaat het risico dat het reviewcommentaar 
verschillende kanten op gaat 
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HET BEHEER 

Borging essentieel voor bruikbaarheid op de lange termijn 

 

De BSD is net als andere basisspecificaties nooit helemaal af, maar straks wel tijdelijk bevroren. Op vaste 
nog af te spreken momenten, vindt aanscherping plaats vanuit de lessen die er vanuit de praktijk worden 
getrokken – zowel vanuit projecten, beheerder als gewijzigde regelgeving of beleid. En deze verfijningen 
en varianten landen weer in de ‘Basis-BSD’. Het beheer om de aanpassingen af te stemmen en te laten 
landen is essentieel voor goede borging. Dit beheer ligt op dit moment bij het trekkende waterschap. Ook 
voor de andere basisspecificaties ligt dit beheer op dit moment bij voorkeur bij het waterschap dat als 
trekker is opgetreden. Die dit uiteraard afstemt met de HEEL-actiegroep. Wel kan het dat de ontsluiting 
van de templates op termijn op een andere plek komt te liggen. Hier vinden de komende tijd nog 
gesprekken over plaats.  

 

 

 

 

 

 
Template-beheer inrichten 
Ook het inrichten van het beheer van SE-tooling is essentieel. Vallei & Veluwe heeft voor de BSD een 
verantwoordelijke aangesteld die de template in Relatics beheert. Bij dit beheer van de template hoort 
ook een proces met de HEEL-waterschappen om deze standaard gezamenlijk te verrijken, waarbij ook 
aandacht voor de gemeenschappelijke inrichting van tooling van belang is. Ook dit krijgt de komende tijd 
verder vorm, onder meer in afstemming met Het Waterschapshuis (HWH).  
 

 
  CONCRETE TIPS 
 Zorg voor een duidelijke eigenaar van de basisspecificatie. Deze houdt binnen het eigen waterschap 

en binnen HEEL de specificatie op orde. Stem ook de lijn met beheerders op landelijk niveau af.  
NB: Hoe dit ingeregeld wordt binnen HEEL en of sommige specificaties ook op andere plekken komen 
te liggen is op het moment van schrijven (november 2020) nog een punt van overleg en daarmee niet 
bekend. 

 Zorg voor een helder proces voor beheer. Dit zowel inhoudelijk voor de basisspecificatie als voor de 
ondersteuning in de SE-tooling. Denk daar vroegtijdig over na. En stem via HEEL ook de 
waterschapsbrede lijn af. Het is de bedoeling dat er een centrale plek komt voor de 
basisspecificaties.  

 

De BSD is – net als andere basisspecificaties – nooit 
helemaal af. Op vaste – nog af te spreken momenten 
- vindt aanscherping plaats vanuit de lessen die er 
vanuit de praktijk worden getrokken – zowel vanuit 
projecten, beheerder als gewijzigde regelgeving of 
beleid. 
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BIJLAGE 1 
 
EEN EFFECTIEVE DIALOOG VOEREN 
 
Het creëren van een basisspecificatie vraagt om het voeren van een dialoog. Hoe zorg je voor een 
constructief gesprek en hak je effectief knopen door? Daarvoor is geen altijd werkend recept te geven. 
Hieronder wel enkele tips die bijdragen aan een effectief proces.  
 
Samenstelling 

 Start met een goede deelnemersgroep zodat de juiste vertegenwoordiging van de achterban 
betrokken is. Dit voorkomt dat later in het traject gesprekken opnieuw gevoerd moeten worden.  

 Zorg dat de groep bij elke afspraak zo compleet mogelijk is; anders kost – in vervolgsessies - het 
bijpraten meer tijd dan het discussiëren.  

 
Proces 

 Zorg voor iemand die het gesprek kan begeleiden én een SE-begeleider die de inhoud kent. Als 
deze kwaliteiten in één persoon zijn te vinden is dit mooi, het kunnen echter ook twee personen 
zijn.  

 Om effectief te zijn, helpt het om input op te halen in een groter team, om vervolgens te 
divergeren en convergeren in kleiner comité om dit vervolgens weer in bredere context te 
bespreken of reviewen.  

 Bewaak dat iedereen aan het woord komt en vraag mensen om goed naar elkaar te luisteren.  
 Wees alert op stokpaardjes van mensen, weeg keuzes af tegen het grotere belang. 

 
Structuur 

 Zorg voor een duidelijke agenda en structuur van de bijeenkomsten en zorg ook binnen de 
gesprekken voor een heldere structuur.  

 Scheid hoofd- en bijzaken en filter belangen en feiten. 
 Leg de onderbouwing van keuzes goed vast, zodat je hier later op terug kunt grijpen. 

 
Knopen doorhakken 

Als de discussie of het maken van een keuze (te) lang duurt:  
 Hou een parkeerkaart bij om issues tijdelijk te parkeren, zodat de vaart in de sessie aanwezig 

blijft.  
 Denk bij het doorhakken van de knopen aan volgende zaken:  

o Stel een limiet aan de hoeveelheid tijd die je aan een discussie besteedt, soms is een 
knoop doorhakken belangrijker dan blijven discussiëren.  

Verdere hulp bij een knoop doorhakken:  
o Zorg voor een escalatielijn 
o Betrek experts voor een frisse blik op het onderwerp 
o Informeer bij HEEL-collega’s hoe zij het hebben aangepakt of welk advies zij hebben 
o Zet de review in om discussiepunten voor te leggen  
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Bijlage 1 Basisspecificaties op de radar * 
 

 
 
 
* N.B. Momenteel vindt een verkenning en rubricering van de basisspecificaties plaats. Aan bovenstaande (eerste ophaalsessie) zijn geen 
verplichtingen of toezeggingen verbonden. Dit overzicht is het resultaat van een eerste ophaalronde rondom interesse in de opzet van nieuwe of het 
delen van bestaande basisspecificaties. Het is enkel bedoeld om elkaar te vinden op gedeelde interesse in basisspecificaties. Basisspecificaties die 
daadwerkelijk worden opgepakt en ontwikkeld dan wel gedeeld zijn, zijn terug te vinden op de Actiematrix van HEEL.  
 


