
  

Manifesto

Samen krachtig inzetten op kennisdeling, voorspelbaarheid en stabiliteit

HEEL – Herleidbaar, Eenduidig en Expliciet samenwerken over de Levenscyclus – brengt de kennis en ervaring van waterschappen samen. Waarbij we 

van elkaar leren en toegroeien naar een gezamenlijke, integrale werkwijze, gebaseerd op SE-principes.

De Alliantie van het HWBP – gevormd door de ambtelijk opdrachtgevers van de 21 waterschappen en Rijkswaterstaat – onderstreept in onderstaande 

quotes wat van belang is bij de samenwerking binnen HEEL.

Samen werken aan een-
heid van taal, optimalisatie 
en een collectief geheugen 

We werken samen aan het 
optimaliseren van onze werkwijze 
en leggen processen vast. Dit 
verhoogt kwaliteit en draagvlak 
tegen lagere ontwikkelkosten. 
Tegelijkertijd ontstaat er 
een gezamenlijke taal, van 
waaruit we kunnen verbinden 
met de omgeving. Daarbij 
bouwen we aan een collectief 
geheugen voor terminologie en 
standaarden. Zo zorgt eenheid 
voor voorspelbaarheid richting 
marktpartijen en positieve impact 
in de sector. 

Gedeeld eigenaarschap met
een open houding; delen,
leren en soms conformeren

Samen creëren vraagt om de 
bereidheid te delen wat voor 
jezelf van waarde is. En voor 
een antenne voor wat werkt in 
andere contexten. Zodat we niet 
werken vanuit concurrentie, maar 
gezamenlijk leren en zo samen 
optimaal presteren. Dat betekent 
soms vasthoudend durven zijn én 
soms los kunnen laten. Oftewel: 
bereid zijn de dialoog aan te 
gaan en elkaar aanspreken en 
ondersteunen. Altijd met de 
intentie er samen beter uit te 
komen.

Balanceren tussen
standaardisatie en 
maatwerk 

Werken vanuit een generieke 
basis vraagt ook om respect voor 
maatwerk waar dat nodig is. Dat 
betekent dat we bij alles dat wordt 
ontwikkeld kijken: wat is breed 
bruikbaar en op welk niveau of bij 
welke situatie is maatwerkruimte 
nodig? We zoeken naar eenheid en 
balans, wetend dat dit constante 
alertheid en beweging vraagt.

Met een breed erkende 
basis verandert 
vrijblijvendheid in
gezamenlijke stabiliteit

Samen inzetten op inhoud en 
standaarden vraagt om een 
gedragen proces met ruimte 
voor brede validatie. Vervolgens 
dienen de producten die dat 
oplevert aantrekkelijk en 
bruikbaar te zijn. Wanneer die 
kwaliteit op orde is, en de inhoud 
breed gevalideerd, zorgt dat 
voor een stabiele basis en een 
duidelijk verhaal richting de eigen 
organisatie en samenwerkings-
partners. Daarmee verandert 
vrijblijvendheid in gezamenlijke 
stabiliteit.

  

Bij waterschapsprojecten komt de wereld samen
...toenemende complexiteit rondom dijkversterkingsprojecten én hoge verwachtingen van stakeholders

...wereldwijde invloeden als klimaatverandering én meervoudig gebruik in de directe omgeving.

In die dynamiek willen we als waterschappen voorspelbaar en gecontroleerd werken. Dat vraagt om een effectieve en 

beheerste werkwijze.

 

Ons antwoord daarop is HEEL. HEEL draagt bij aan het optimaliseren van de werkwijze op projecten.

Dit om een product te realiseren dat een hoge kwaliteit heeft en aantoonbaar voldoet aan de gebruikersbehoefte.

“ De komende jaren komt er veel op de 

waterschappen af. Als Unie van Waterschappen 

ondersteunen we initiatieven die de waterschappen 

helpen hierop in te spelen. Het traject HEEL 

versterkt de werkwijze van projectmanagement 

bij de waterschappen en vergroot zo de 

professionaliteit van het publiek opdrachtgeverschap 

van waterschappen. Daarnaast verstevigt het 

de verbinding en samenwerking binnen de 

waterschappen tussen assetmanagement en 

projecten. Hierbij leren en ontwikkelen de 

waterschappen en Rijkwaterstaat gezamenlijk. 

Vandaar dat de Unie van Waterschappen meedenkt in 

dit traject, het team inspireert en HEEL verbindt met 

haar achterban.
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Onze partners over de samenwerking

“ STOWA en HEEL vinden elkaar vanuit de wens om 

het waterkeringbeheer over de gehele levenscyclus 

te professionaliseren. Een goede afstemming op het 

raakvlak van beheer en project is daarbij van belang. 

We zetten in op uniformiteit en op het spreken van 

dezelfde taal, om elkaar te begrijpen en samen te 

kunnen ontwikkelen, implementeren en kennis te delen.

“ Dezelfde taal spreken, versterkt effectieve 

samenwerking. We werken samen met HEEL 

omdat we als marktpartijen niet elke keer opnieuw 

hetzelfde wiel willen uitvinden. We reviewen de 

HEEL-producten, zetten deze in en ontwikkelen waar 

mogelijk mee. Zodat we toewerken naar eenheid 

van werken.  Als we het eens zijn over de werkwijze 

op de projecten, werken we vanuit eenzelfde kader 

en kunnen alle partijen hun eigen professionaliteit 

optimaal inzetten.

“ hWh en HEEL geloven in de kracht van eenheid in taal, juist als het informatie en structuren betreft. Vandaar dat 

we samen templates voor een HEEL-informatiemodel (gebaseerd op SE-principes) hebben ontwikkeld.  Daarbij zijn de 

processen van HEEL geïntegreerd in de WILMA, de referentiearchitectuur voor organisatie en informatie-inrichting van 

waterschappen. Om zo de informatiepositie van waterschappen te versterken.

  www.heel-nl.nu


