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Geachte leden,
Hierbij informeren we u over het verschijnen van de publicatie Waterschapspeil 2020. Dit is de tweejaarlijkse rapportage over uitdagingen en ontwikkelingen in het werk van de 21 waterschappen. Waterschapspeil laat zien hoe het belastinggeld wordt besteed en wat de resultaten daarvan zijn. Het geeft daarnaast
inzicht in de uitdagingen van het waterschapswerk en laat zien welke bijdragen waterschappen leveren
aan brede maatschappelijke opgaven. Hiermee steken we als het ware een ‘peilstok’ in de sector om inzicht te geven in hoe het ervoor staat met de waterschapstaken.
Het rapport is digitaal beschikbaar (pdf) via http://www.waterschapsspiegel.nl/bedrijfsvergelijkingen en zal
in oktober ook als geprint boekje verschijnen t.b.v. de lobby in de landelijke en regionale politiek.
Waterschappen als transparante overheden
De rapportage Waterschapspeil is ontstaan vanuit de wens van waterschappen om transparant te zijn
over de uitvoering van hun werkzaamheden. De gegevens die de waterschapen jaarlijks aanleveren in het
kader van bedrijfsvergelijking Waterschapsspiegel vormen de basis hiervoor. Daarmee brengen we de gemiddelde ontwikkeling (op sectorniveau) rondom de belangrijkste wetgeving en afspraken in beeld en laten we zien dat we ons er aan houden.
WAVES dashboard en databank: inzicht, leren en verbeteren
De gegevens uit de bedrijfsvergelijking Waterschapsspiegel worden openbaar beschikbaar gemaakt via de
databank ‘WAVES’ (Waterschaps Analyse en VErbeterSysteem). De cijfers over 2019 staan hier inmiddels in.
Sinds 2018 is deze databank gekoppeld aan het WAVES dashboard, dat het mogelijk maakt om op waterschapsniveau de belangrijkste indicatoren in één oogopslag te raadplegen. Hier kunt u waterschappen gemakkelijk vergelijken met elkaar of met een relevante vergelijkingsgroep. Ook vindt u hier themarapportages met de nodige achtergrond en duiding bij de verschillende onderwerpen die in de Waterschapsspiegel
uitvraag aan bod komen. Het dashboard geeft inzicht en is bedoeld als startpunt voor leren en verbeteren.
WAVES is ook beschikbaar voor uw tablet via een mobiele app voor iOS en Android (‘WAVES dashboard’).
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Aan de slag!
De publicatie van Waterschapspeil en de cijfers over 2019 in WAVES markeren de start van de belangrijkste stap van het proces van bedrijfsvergelijkingen: leren van elkaar om gezamenlijk te kunnen verbeteren.
Doordat de gegevens inzicht geven in de verschillen tussen de waterschappen, bieden ze kansen om wederzijds te spiegelen, ambities uit te wisselen, en met elkaar in gesprek te gaan over de te nemen stappen
om die te behalen.
Op landelijk niveau gebruiken verschillende werk- en themagroepen de cijfers uit de bedrijfsvergelijkingen
om uitdagingen te duiden en als leidraad voor een gezamenlijke zoektocht naar waardevolle lessen. Ook
faciliteert de Unie op basis van de uitkomsten jaarlijks één of meerdere leerkringen voor alle waterschappen om elkaar rondom een onderwerp te treffen. Bijvoorbeeld omdat dat dat nog niet aan een andere tafel gebeurt, omdat er nadere duiding gewenst is, of omdat er een collectieve verbeterambitie is.
Hulp nodig?
Het is aan u hoe u leren en verbeteren binnen uw eigen organisatie vormgeeft en hoe u WAVES hierbij zou
willen gebruiken. Wij zijn van harte bereid om daarbij de helpende hand te bieden, door in gesprek te
gaan over gebruiksmogelijkheden, (digitale) rondleiding door WAVES te organiseren, of op een andere manier te faciliteren. U kunt daarvoor contact opnemen met Miranda Pieron, projectleider bedrijfsvergelijkingen bij de Unie (mpieron@uvw.nl, 0611291012).
Op 6 november organiseren we een inleiding in de bedrijfsvergelijkingen en een digitale rondleiding door
WAVES voor waterschapsbestuurders. Hiervoor ontvangen alle voorzitters, dagelijks bestuurders en algemeen bestuurders een uitnodiging van de Unie.
Laat het ons ook weten als het geprinte boekje Waterschapspeil 2020 in oktober zou willen ontvangen en
om hoeveel stuks het gaat (bijvoorbeeld voor bestuursleden of t.b.v. het inwerken van nieuwe collega’s).
Meer informatie
Waterschapspeil 2020 en de toegang tot WAVES vindt u via www.waterschapsspiegel.nl. Wilt u op de
hoogte blijven van de ontwikkelingen rond de bedrijfsvergelijkingen, meld u dan aan voor de maandelijkse
digitale update via bedrijfsvergelijkingen@uvw.nl.

Hoogachtend,

Meindert Smallenbroek
Algemeen directeur

