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Managementsamen vatting
In februari 2002 is DG Water (DGW) als zelfstandig beleids-DG van start gegaan. Destijds is uitgesproken dat
het belangrijk is om de vinger aan de pols te houden met betrekking tot het functioneren van de organisatie.
Vandaar dat nu reeds, als voorloper op de formele evaluatie in 2004, een tussentijdse evaluatie is uitgevoerd.
Dit eindrapport is een bundeling van een reeks activiteiten die in dit verband hebben plaatsgevonden.
Algemene conclusie
Bij de invoering van het beleidsvoornemen is het duidelijk om meer gegaan dan alleen de doorvoering van
een structuurwijziging. Het gaat minstens zo zeer om de invoering van een werkwijze (matrix) die onder
andere bedoeld is om de naar buiten gerichte ambities van DGW te verwezenlijken en HRM (en andere
activiteiten in het kader van de kwaliteit van de organisatie) meer aandacht te geven in de organisatie. Een
werkwijze die onmiskenbaar afwijkt van de oude werkwijze. Samengevat luidt de opdracht: DGW wil beter
leren'kijken over de dijken'.
;,
De algemene conclusie mag zijn dat DGW ten opzichte van de situatie voor 1 januari 2002 een forse stap
vooruit heeft gezet, iets wat door de buitenwereld wat scherper lijkt te worden gezien dan door de eigen
medewerkers. Er is binhen een jaar veel gebeurd en het is belangrijk dat dit al zichtbaar wordt. Hoé de
waardering voor de leiding verder ook uitvalt, onmiskenbaar is er veel en positieve energie in de
transformatie gestoken.
Een teruggang naar de oude situatie is nu geen optie. Wel zullen er nog slagen moeten worden gemaakt,
sommige van fundamentele aard. Op veel punten is er nog sprake van intenties die gesmoord worden in de
waan van de dag. Er zijn leemtes in de aanpak die op termijn de mooie visie ondergraven. De afstand tussen
de leiding en de medewerkers is groot en zichtbaar voor iedereen, ondanks alle inspanningen. Een aantal '
dilemma's dringt zich nu op. De matrix moet worden aangepast zonder de achterliggende gedachte geweld
aan te doen, de interne organisatie moet worden versterkt zonder afbreuk te doen aan de gerichtheid naar
buiten toe, de beleidscyclus moet worden versterkt onder gelijktijdige versterking van de beheersorganisatie.
Het innovatief vermogen moet worden versterkt terwijl de dossiervorming tegelijk meer solide moet worden.
Elk van deze dilemma's kan niet met hard werken alleen worden opgelost. Het vergt een verdere
doordenking van het concept achter de vorming en het functioneren van DGW.
Per saldo tuimelen er uit deze tussenevaluatie nog erg veel zaken die nader moeten worden doordacht,
terwijl DGW eigenlijk al volop met de implementatie bezig zou moeten zijn. De uitkomsten van deze
tussenevaluatie zullen het nodige van DGW vragen, van zowel haar leidinggevenden als haar medewerkers,
maar zijn nodig om de bedoelingen van het beleidsvoornemen te realiseren.
Al met al mag de formele evaluatie in 2004 met vertrouwen tegemoet worden gezien. Deze tussenevaluatie
laat zien dat DGW haar eigen opdracht serieus neemt. De uitdaging ligt in hét oppakken van de vele losse
eindjes in de visie en enkele serieuze dilemma's daarachter.
Methode
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De achterliggende methode voor deze tussenevaluatie is een aan een beleidsomgeving aangepast INKmanagementmodel. De aard van dit model is niet om een oordeel te geven over de organisatie in termen van
goed of slecht. Met het model kan gestructureerd aangetoond worden wat al is bereikt, om van daaruit zicht
te bieden op verbeteringspunten.
Voor de evaluatie is gebruik gemaakt van uitspraken die onder andere gedaan zijn in het beleidsvoornemen
en het HRM-onderzoek dat in opdracht van de OR is uitgevoerd. Het beeld dat in deze tussenevaluatie
'Kijken over de dijken' wordt neergezet, is gebaseerd op drie peilers. Ten eerste is in twee dagen in januari"
met het MT van DGW en een afgevaardigde van de OR een uitgebreide zelfevaluatie uitgevoerd. Vervolgens
zijn twee middagen georganiseerd waarin met medewerkers gesproken is over het functioneren van de ' ;<•
organisatie. Ten derde is een aantal interviews gehouden met een selectie van partners uit de directe ' * .
omgeving van DGW. In onderlinge combinatie wordt de beschikbare informatie gespiegeld aan met name
het beleidsvoornemen 'De mensen van Water'.

Resultaten
Uit de vele constateringen kan één hoofdthema en een aantal verwante thema's worden gehaald. Allemaal
zijn ze te herleiden tot het beleidsvoornemen. Ze worden hier gebruikt als basis voor de conclusies.
a. Vorm en inhoud - het hoofdthema is het versterken van de matrix (helderheid en omgang) en de
behoefte aan meer duidelijkheid in de (inhoudelijke) sturing,
Daarnaast komen de volgende thema's steeds terug:
b. Buiten naar binnen - versterken van het buiten naar binnen denken en het tegelijk beter vertalen van
de signalen van buiten naar de interne DGW-organisatie blijft nodig: DGW moet blijven kijken over de
dijken,
c. Beleid en beheer - de beleidscyclus moet in een aantal opzichten nog steeds worden versterkt.
Tegelijk dient er - juist daarom - in beheersmatig opzicht meer te gebeuren,
d. Mens en organisatie - de aandacht voor de HRM-aspecten van het beleidsvoornemen is intens, maar
is niet zo effectief als gewenst,
e. Verbetering en vernieuwing - Ondanks de vernieuwende matrixstructuur is er het gevoel dat
innovatie en kennismanagement onvoldoende uit de verf komen of onderling worden geborgd,
f. Inzet en effect - de inzet is onmiskenbaar aanwezig, maar het effect ervan kan beter in beeld worden
gebracht, zodat het weer inspiratie biedt voor volgende stappen.
Hieronder worden de verschillende thema's nader toegelicht. Er zijn vanzelfsprekend raakvlakken aanwezig
tussen de thema's, maar er wordt hier voor gekozen ze afzonderlijk te bespreken. In hoofdstuk 6 worden ze
van commentaar voorzien door de begeleider en worden een groot aantal aanbevelingen geformuleerd. Het
gaat hierbij om de thema's die problematisch zijn. Het risico bestaat dat daardoor de vele goede punten, c.q.
zaken die goed werken, te weinig aandacht krijgen. De in de algemene conclusie verwoorde grote stap
vooruit blijft onverkort gelden. Nu moet het been worden bijgetrokken - en dan gaat het om de
onderstaande zaken:
Ad a) Vorm en inhoud
Er is één hoofdthema bij deze tussenevaluatie dat in allerlei gedaanten steeds weer opduikt: de omgang met
de matrix. Er is duidelijk behoefte aan verheldering van de rollen, taken en verantwoordelijkheden. Er dient
een versterking van de as (portefeuillehouder-projectleider-beleidsmedewerker) plaats te vinden. Daarnaast
lijkt de discussie zich toe te spitsen op de vraag in hoeverre afdelingshoofden naast hun HRM-taken ook
inhoudelijk sturing dienen te geven aan de medewerkers. Een versterking van de genoemde 'as' en hiermee
een verdere verzakelijking is gewenst.
Bij de medewerkers leeft een sterke behoefte aan meer inhoudelijke sturing (wisselwerking) , in combinatie
met de behoefte aan meer duidelijkheid vanuit DT/MT over wat er van hen verwacht wordt. Het gebrek aan
duidelijkheid speelt op vele niveaus en raakt ook de diverse elementen van de matrix, in het bijzonder de
status van de dossiers. Met name de rol van dossiercoördinator blijkt bij medewerkers niet helder.
Uit de interviews blijkt dat de matrix tot een merkbare verbetering van de aansturing heeft geleid (ook in
vergelijking met anderen), maar de vernieuwing bevindt zich vooral aan de voorkant, daar waar DT en
omgeving elkaar raken. De doorwerking naar de rest van de organisaties is onvoldoende zichtbaar.
Aan de zijde van DT/MT wordt de behoefte om de afstand tussen leiding en medewerkers te verkleinen
onderkend, maar om verschillende redenen wordt niet zonder meer aan deze behoefte tegemoet gekomen.
Dit heeft alles te maken met de wens van DT/MT de verworvenheden van de matrixorganisatie vast te
houden en geen terugval te krijgen in de oude situatie. Dit komt echter nog niet voldoende over. Een
verheldering van de werking van de matrix is nadrukkelijk aan de orde.
Ad b) Van buiten naar binnen
De meerwaarde van de vorm waarin de beleids-DG is gegoten, is gelegen in het feit dat het moet dwingen
tot een meer naar buiten gerichte houding. In één opzicht mag direct van een succes worden gesproken. De
politiek-bestuurlijke gevoeligheid, met name in de richting van de directe opdrachtgevers, is merkbaar
verbeterd. De leiding van DGW zorgt er intussen voor dat deze trend zich doorzet, o.a. door opleidingen en
het geven van feedback. Tegelijk kan nog niet worden gezegd dat DGW al echt een organisatie is waar van
buiten naar binnen wordt gedacht. Zo bleek bij het verzamelen van informatie voor de zogenaamde

'resultaatgebieden' dat er weinig zicht is op de relevante maatstaven en prestatie-indicatoren die daarvoor
nodig zijn. Maatstaven en indicatoren die werden achterhaald bleken doorgaans nóch erg relevant noch erg
bekend te zijn. Het naar buiten gericht zijn lijkt vooral te worden opgevat als een individuele opdracht, een
kwestie van houding, meer dan iets waar binnen DCW als totaal gericht en inhoudelijk op.wordt gestuurd.
Dit alles raakt ook de werking van de matrix. Het gebrek aan heldere maatstaven vindt een echo in de door
medewerkers geuite klacht dat het niet altijd even duidelijk is waar men zich op dient te richten.
Dossiervorming en projectmanagement komen daardoor onder druk te staan. Hier ligt een taak voor zowel
directie als de medewerkers van DGW.
De partners van DGW zijn van mening dat het de goede kant op gaat met de externe oriëntatie van DGW,
De relaties in het veld krijgen nadrukkelijk meer aandacht. Er wordt nog wel op gewezen dat het netwerk
buiten de overheid uitgebreid moet worden en tevens meer flexibel kan worden. Het maatschappelijke veld is
breder dan bestaande instituties.
Ad c) Beleid en beheer
De kracht van DGW is mede dat het de beleidscyclus zeer serieus neemt en de organisatie er op heeft
ingericht om zoveel mogelijk elementen van de beleidscyclus af te dekken. De gerichte manier waarop tot
dossiervorming over wordt gegaan is daar een voorbeeld van, de mate waarin dit wordt ondersteund door
HRM-initiatieven een andere.
Er is sprake van een verschuiving in de aandacht van RWS naar andere partners in de beleidsketen, zonder
dat dit ten koste lijkt te gaan van de relatie met RWS. Integendeel, deze wordt zuiverder. De planning en
controlcyclus wordt in kwalitatieve zin goed gebruikt. Het maken van (afdelings)plannen is meer dan een
formele exercitie.
Tegelijk zijn er nog een aantal opvallende leemtes. In de beleidsdriehoek ontbreekt nog een heldere lijn met
het toezicht (mede door ontwikkelingen bij het toezicht zelf). Minstens zo opvallend is het beheer van de
financiële middelen in de beleidscyclus. Het goed toerekenen en bewaken van kosten wordt nog te weinig als
een middel voor de verdere verzakelijking gebruikt. In die zin is er nog sprake van een klassieke beleidselub:
het accent ligt op de inhoud. Het gaat echter niet alleen om het denken in termen van geld in enge zin. Het
ontwikkelen van maatstaven voor de verschillende resultaatvelden laat zien dat men in feite nog weinig weet
over de eigenlijke prestaties (en de daaraan verbonden investeringen/kosten). De bekende 3-W vragen 1 van
VBTB kunnen onvoldoende worden beantwoord. Op een aantal punten is er sprake van 'achterstallig
onderhoud'. Dit gaat o.a. over de beschrijving en hantering van beheersprocessen, de archivering en dè '•'
zorgvuldigheid in de afweging van de inzet van externen.
Ad d) Mens en organisatie

•

De aandacht voor HRM-aspecten binnen DGW is overduidelijk. De vele instrumenten wórden allemaal in
meer of mindere mate gehanteerd, de tijd die er door de leiding in wordt gestoken is aanzienlijk. De
bereidheid om te investeren in de medewerkers is er. Van de OR wordt verwacht dat het een partner is in de
ontwikkeling van de organisatie. Sterk is dat een HRM-rapport van de zijde van de OR wordt gemaakt met •
steun van de directie, ook al kan men verwachten dat dit kritische commentaren zal opleveren. Met andere
woorden; de directie durft zich kwetsbaar op te stellen. Het beeld is dat de verschillende HRM-instrumenten
serieus worden genomen. Er wordt goed op de samenhang tussen de verschillende instrumenten gelet. Er is
brede consensus dat de afdelingshoofden hun HRM-rol moeten blijven invullen. De OR speelt een positiefkritische rol, wat door DT / MT op waarde wordt geschat. Er zijn wensen over verdere opleidingen, maar de
investeringen zijn behoorlijk. Deze voldoen duidelijk aan een behoefte en passen in het streven van het
vergroten van het van buiten naar binnen denken. Er zijn geen signalen dat het integriteitbeleid tekortschiet.
Is er dan geen schaduwkant? Jawel, het rendement van de inspanningen lijkt nog als te : beperkt te wórden;
gevoeld. Veel daarvan raakt aan de problematiek van vorm en inhoud (matrix), een deel lijkt te maken te
hebben met persoonlijke stijl. Het kan echter ook zo zijn dat er te hoge verwachtingen zijn gewekt met de
VBTB, van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording. Met centrale vragen als: 'Wat willen we bereiken?, Wat
gaan we daarvoor doen? en Wat mag dat kosten?'.

inzet van al deze instrumenten en het benadrukken van het belang ervan. De verschillende HRMinstrumenten zijn uiteindelijk niet meer dan voorwaardenscheppend. Het gaat om wat inhoudelijk aan de
orde komt in het kader van de instrumenten en op dat punt moeten volgende stappen worden gezet.
Ad e) Verbetering en vernieuwing
De oprichting en inrichting van DGW is een grote en vernieuwende slag. Daarin zou het DG wel eens een
voorbeeldrol kunnen vervullen richting andere beleids-DGs, van V&W en daarbuiten. Er wordt goed en ,
regelmatig geëvalueerd, zie ook deze tussenevaluatie. Kleine en grote voorbeelden van technische innovatie
kunnen worden getoond. De IT-infrastructuur lijkt goed op orde 2, iets wat minder een vanzelfsprekendheid
is dan het bij DGW soms lijkt.
De aandacht voor kennismanagement en innovatie staat mede als gevolg van prioritering is nog op een
bescheiden peil. Echter, er magdan intern voor gekozen zijn de pijlen in het eerste jaar op andere zaken .te .,
richten, in de interviews worden over met name het gebrek aan kennismanagement harde noten .gekraakt. H
De aandacht voor innovatie - of beter gezegd het gebrek daaraan - wordt met name door de medewerkers
nadrukkelijk geconstateerd. Er is te weinig ruimte voor en de ruimte lijkt eerder kleiner dan,grpterteworden.
Het denken in termen van risico's staat op de agenda, maar staat nog op een relatief laag niveau.
Het lijkt tijd opnieuw te doordenken welke plaats verbeteren en vernieuwen heeft in verschillende processen"
binnen de matrix. Kennisopbouw moet sterker verbonden worden met dossieropbouw, inclusief eën'versterkt
(digitaal) archiefbeheer. Innovatie kan een meer nadrukkelijke plaats krijgen in de beleidscyclus, inclusief het
ontwikkelen van scenario's.
Ad f) Inzet en effect
De zelfevaluatie maakt duidelijk dat (de leiding van) DGW een groot aantal activiteiten ontplooit. De
productie is hoog en staat, gelet op commentaren van partners, doorgaans op een goed niveau (met de
nodige kritische kanttekeningen). Als er op een gebied een initiatief kan worden ontplooid dan zal DGW er al
snel toe overgaan. Dat komt deels omdat men moeilijk 'nee' kan zeggen, maar ook omdat er echte interesse
is voor vele zaken, de eigen bedrijfsvoering niet in het minst. Toch - of daardoor- is er eenyermoeidheid^bij
de medewerkers ontstaan als het gaat om door.de leiding ingezette acties. De verwachtingen qver);het; •, ,„.
rendement zijn laag. Ook de partners in het veld zijn nog afwachtend. De inspanningen worden gezien en ,.
gewaardeerd.
^ .'.••'-<,-,.., •,.,„.•'...
Het in beeld brengen van de effecten blijkt lastiger. Bij het opzetten van deze tussenevaluatie kon er.niet ,„ ..
worden voortgebouwd op een bestaand systeem van effectmeting. Maatstaven en prestatie-indicatoren,» , •
moeten bij elkaar worden gesprokkeld. Er is (nog) geen traditie om bij de verschillende belanghebbende te
vragen wat het oordeel is. In die zin was het dit keer ook echt spannend wat de uitkomsten van dejnteryiews
zouden zijn. Met deze tussenevaluatie wordt een stap gezet in de richting van iets wat routine moet worden.
'Be good and teil it'. De inspanningen van DGW kunnen beter in beeld worden gebracht (imago-onderzoek)
en gecommuniceerd. Het is vreemd dat Internet nog zo wordt onderbenut door het directoraat-generaal.
En hoe nu verder...

'.

De resultaten.die in dit onderzoek zijn gepresenteerd vallen grofweg uiteen in,twee groepen. E.nerzijdsüjn :er
resultaten die aanleiding geven tot acties op de lange termijn (overdenking en uitdieping van h e t . .,. .
organisatieconcept) en anderzijds is er zogenaamd 'laag hangend fruit' te onderscheiden, acties die morgen
nog kunnen worden opgepakt. In hoofdstuk 6 treft u beiden aan.
Er is voor deze evaluatie een beroep gedaan op het MT, de medewerkers van DGW en een aantal partners,
die hier energie en tijd in gestopt hebben. Voor het vertrouwen in de organisatie is het derhalve van belang
dat er aantoonbare acties volgen uit deze tussenevaluatie. Op basis van deze rapportage dient door de
leiding van DGW een aantal acties te worden benoemd, waar de komende tijd de aandacht op wordt gericht.
Bij de formele evaluatie in 2004 wordt in beeld gebracht of er vooruitgang is geboekt.

Of dit ook daadwerkelijk klopt is de vraag, maar het werd tijdens bijeenkomsten met MT en medewerkers niet als
een 'issue' ervaren.
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Inleiding

Dit is de tussenevaluatie van het Directoraat Generaal Water (DGW) van het ministerie van Verkeer en., •
Waterstaat. Er is hiervoor gebruik gemaakt van diverse interne en externe informatiebronnen. Het is een
rapportage van aanzienlijke omvang geworden. Voor een goed begrip van de tussenevaluatie wordt in dit
hoofdstuk ingegaan op de aanleiding, een leeswijzer gepresenteerd en de achterliggende methode
toegelicht.

1.1

Aanleiding

Op basis van het Beleidsvoornemen 'De mensen van Water' is DGW in februari 2002 formeel van start
gegaan. Aanleiding voor deze tussenevaluatie is de gedachte dat het van groot belang is 'de vinger aan de .
pols' te houden ten aanzien van de voortgang van het Beleidsvoornemen en daarbij niet te wachten tot het
formele evaluatiemoment in 2004.
Bij de invoering van het Beleidsvoornemen is het duidelijk om meer gegaan dan alleen de doorvoering van
een structuurwijziging. Het gaat minstens zo zeer om dé invoering van een werkwijze (matrix) die bedoeld is
de naar buiten gerichte ambities van DGW te verwezenlijken en HRM een meer centrale plaats te geven in
de organisatie. Een werkwijze die onmiskenbaar afwijkt van de oude werkwijze. Zowel de leiding als de
medewerkers hebben er blijk van gegeven de ontwikkeling van de werkwijze nauwlettend te willen volgen.
De verschillende elementen van het Beleidsvoornemen maken het daarbij logisch om tot een integrale
tussenevaluatie over te gaan: ailes hangt nauw met elkaar samen.
Zowel het proces van de tussenevaluatie als de uitkomsten ervan worden met zo veel mogelijk mensen
gedeeld, binnen en buiten DGW. De concrete uitkomsten van deze tussenevaluatie (waaronder de vele
verbeterpunten) worden ingebracht in het reguliere overleg van DT/MT en vervolgens besproken met OR en
medewerkers. Dat is niet om vervolgens weer over te kunnen gaan tot de orde van de dag; de uitkomsten
moeten merkbaar doorwerken in de handelingen van DGW.

1.2

Leeswijzer

Deze rapportage van de tussenevaluatie bestaat uit een aantal elementen:
- verslag van de zelfevaluatie van het managementteam van DGW, zoals gehouden op 9 en 10 januari
2003 (hoofdstuk 2) (vormt een aanzienlijk deel van de rapportage, maar vormt tevens het fundament
voor de overige bronnen van informatie en wordt derhalve in het hoofddocument opgenomen),
- verslag van bijeenkomsten met medewerkers van DGW waarin gevraagd is naar de visie op het...
functioneren van DGW en de uitkomsten van de MT-zelfevaluatie zijn 'gecheckt' (hoofdstuk 3),
- gestructureerde weergave van de invulling van de waarderingsvelden (staatssecretaris, medewerkers,
partners en secretaris-generaal) (hoofdstuk 4),
- samenvattende bevindingen, waarin door de begeleider op basis van INK-systematiek (zie paragraaf
1.3) een score wordt gegeven aan de diverse aandachtgebieden (hoofdstuk 5)
- conclusies, commentaren en aanbevelingen van het team dat verantwoordelijk is voor de
tussenevaluatie, inclusief de aanbevelingen van de begeleider (hoofdstuk 6),
. - een aantal bijlagen, waarin onder andere de complete weergave van de bijeenkomsten met
medewerkers en de interviews met de buitenwacht van DGW zijn opgenomen.
Vanwege de omvang van deze rapportage is in de rechterbovenhoek, door middel van een figuur,
weergegeven welke plaats het betreffende hoofdstuk in het geheel heeft. De drie onderdelen van de
evaluatie (MT-zelfevaluatie, evaluatie door medewerkers en evaluatie door de buitenwacht bepalen tevens
de structuur van deze rapportageiVoor de lezer die direct naar de kern van de rapportage toe wil, wordt
verwezen naar hoofdstuk 6, de conclusies en aanbevelingen. Dit hoofdstuk kan absoluut niet aan de lezer
voorbij gaan. Vooreen goed begrip van dit hoofdstuk raden wij de geïnteresseerde lezer ten zeerste aan ook
de hoofdstukken 1 t/m 5 door te nemen.
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medewerkers
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Conclusies en
aanbevelingen

Evaluatie door
buitenwacht

De titel van de rapportage 'Kijken over de dijken' is afkomstig uit één van de bijeenkomsten met
medewerkers, waarin deze werd geopperd door een deelnemer. De betekenis hiervan is dat-DGWwil Ieren
kijken over de dijken, met andere woorden over de grenzen van afdelingen en bestaande netwerken heen.
Dit sluit aan bij de voornemens van DGW om te 'ontkokeren' en van 'buiten naar binnen' te-denken"en" -•'•"
werken. Vandaar de keuze voor deze titel en de weergave hiervan middels de foto.

1.3

Methode

De basis van deze tussenevaluatie wordt gevormd door de verschillende documenten van DGW zelf, in het
bijzonder het beleidsvoornemen 'De mensen van Water'. Hierin staan een aantal ambities en ook kritische
succes factoren, die de leidraad voor het handelen van het directoraat generaal vormen: De in deze evaluatie
gehanteerde indicatoren hebben een sterke verbinding met dit beleidsvoornemen.. Daarnaast heeft het>3 '"
'HRM-rapport'-(uitgevoerd in opdracht van de GR) een belangrijke rol gespeeld in deze tussenévaluatier-Aan
deze tussenevaluatie is een kort onderzoek voorafgegaan, waarbij zoveel mogelijk maatstaven,eniprestatië-j
indicatoren zijn verzameld die relevant kunnen zijn voor het in beeld brengen van de prestatiesvvan-:DGW;A-!
Door een hiervoor gevormde klankbordgroep is een pakket van indicatoren samengesteld, dat als input heeft
gediend voor de zelfevaluatie van het.MT DGW.
..••••*<,"-*:",
De deelnemers aan de zogenaamde zelfevaluatie - de leden van het MT van DGW en een
vertegenwoordiger van de OR - hebben in een gezamenlijke.discussie gezegd wat zij sterk vonden aan wat
door DGW tot stand is gebracht. Tegelijk hebben ze aangegeven waar zich mogelijkheden voor verbetering,
bevinden. Dat is gebeurd binnen het kader van het zogenaamde INK-managementrnodel. Het model:leverde
de structuur op voor het bespreken van alle dimensies van het werken van DGW - van inzet tot en mét '
resultaat. Per veld en aspect van het model treft u in hoofdstuk 2 de opmerkingen aan zoals de deelnemers
die hebben gemaakt tijdens de sessie. In de bijlage zijn de teksten van de sheets die de basis voorde discussie
vormden weergegeven.
•• . •:• ,'•.---5-rj.-,
De vele op- en aanmerkingen van de deelnemers zijn ter plekke genotuleerd en via laptop enbeamer-aan de
deelnemers gepresenteerd, zodat ter plekke het verslag van de bijeenkomst ontstond. De bespreking van elk
onderdeel is door de begeleider afgesloten met het geven van een ruwe 'score'. Deze score is vooral bedoeld
geweest om de discussie te stimuleren en de aspecten ten opzichte van elkaar te kunnen afwegen en maakt
geen onderdeel uit van de zelfevaluatie. Na afloop is door de begeleider een korte redactieslag,over de tekst
heen gemaakt. In het bijzonder heeft dit geresulteerd in een aantal commentaren per besproken onderdeel.
Dit betreft vooral korte toelichtingen op de wijze waarop de begeleider die diverse onderdelen hééft*5'' ri *' !
gescoord..'

.

' "

' ; '•'*

'"*;'".

Nog een laatste opmerking over de scores. Deze zijn door de begeleider gemaakt conform de "'•; •':•';•';
auditmethodiek van het INK en zijn vooral gekoppeld aan de mate'waarin een organisatie er m'"slaagt op' een
lerende manier te werken. De scores worden'geformuleerd op een schaal van 0 tot'100voor "individuele
aspecten en van 0 tot 1000 voor de totaal score. Voor publieke organisaties en zeker voor'organisaties die
net zijn ingericht, zoals DGW, is het gebruikelijk dat de scores zich'ver onder de'50 7" 500 'bevinden:^
Bovendien hebben de scores op zich weinig betekenis zonder bijbehorende argumenten:' De scores'kunnen
en mogen daarom niet worden gebruikt om aan deze tussenevaluatie een soort rapportcijfer van 1 t/m 10 te
verbinden. Degenen die dat toch doen laten zien dat'ze het niet begrijpen.
De twee bijeenkomsten met de medewerkers hebben een bijzonder karakter gehad. De wens om enerzijds zo
veel mogelijk te bespreken met zoveel mogelijk mensen en anderzijds het tijdbeslag tot een minimum te
beperken, heeft tot een bijzondere aanpak geleid. In twee bijeenkomsten is van 12.00 uur tot 17.00 uur
gewerkt aan de selectie en bespreking van een groot aantal thema's. Bij de eerste bijeenkomst waren 23
medewerkers van DGW aanwezig en bij de tweede bijeenkomst 14 deelnemers/
De bijeenkomst stond onder leiding van dezelfde externe'begeleider die ook de zelfevaluatie heeft'gedaan,
ondersteund door twee personen met ervaring in computerondersteund discussiëren. Begonnen werd met
een selectie van 40 uitspraken die voortvloeiden uit het beleidsvoornemen. Daaruit werd een eerste selectie
gemaakt in termen van de mate waarin men het eens/oneens was met de stelling. Vervolgens werd hier een
selectie uitgehaald die door de deelnemers werd beoordeeld op relevantie. De meeste relevante stellingen zijn
(na clustering) voorgelegd aan de deelnemers.
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Op basis van de computerondersteunde methode kon in korte tijd en anoniem een groot aantal opmerkingen
over de geselecteerde stellingen worden verzameld. Per stelling werd de uitkomst vervolgens mondeling
bediscussieerd. Deze discussie is vastgelegd en treft u aan in samengevatte vorm aan in hoofdstuk 3.
Als laatste stap in de tussenevaluatie zijn er een aantal interviews gehouden met belanghebbenden uit de
beleidsketen van DCW, inclusief de Staatssecretaris. Het betreft antwoorden op een reeks indicatoren/vragen
die direct verbonden zijn met een aantal kritische succesfactoren zoals die in het beleidsvoornemen benoemd
zijn. In hoofdstuk 4 zijn de uitkomsten van deze gesprekken weergegeven als een nadere invulling van de
waarderingsvelden uit de MT-zelfevaluatie. Dit betekent ook dat de scores waar nodig zijn bijgesteld en van
aanvullend commentaar zijn voorzien.
In hoofdstuk 5 worden dè drie hoofddelen van de tussenevaluatie (MT-zelfevaluatie, evaluatie door
medewerkers en evaluatie door de buitenwacht) gecombineerd en gescoord aan de hand van de INKsystematiek. In dit hoofdstuk wordt een totaalscore, profielschets en spinnenweb neergezet, als beschrijving
van het huidige functioneren van DGW.
In het slothoofdstuk worden conclusies verwoord en aanbevelingen geformuleerd. De aanbevelingen worden
(op thematische wijze) zowel geformuleerd voor de meer structurele zaken als voor de sneller op te pakken
zaken. Op verzoek van de opdrachtgever voorziet de externe begeleider de conclusies van zijn commentaar.
Zowel bij de MT-zelfevaluatie als bij de bijeenkomsten met de medewerkers is de gehanteerde methode
geëvalueerd. Steeds is door de deelnemers overwegend tevredenheid uitgesproken over de gehanteerde
methode - tot en met enthousiasme. We hebben wel het gevoel dat we op enkele onderdelen in concrete zin
meer uit de discussie hadden kunnen halen. Bij de gehanteerde methode moet een belangrijke opmerking
worden gemaakt. Er is bij deze tussenevaluatie geen audit uitgevoerd door externen, met dien verstande dat
de externe begeleider wel nadrukkelijk om zijn mening is gevraagd. Omdat deze formele (externe) evaluatie
in 2004 alsnog zal plaatsvinden, is hier bewust van afgezien. Dit betekent echter dat met name de
kwantitatieve informatie niet extern gevalideerd is.
Model
Voor wat betreft de methode is relevant dat de zelfevaluatie is uitgevoerd op basis van een aangepaste versie
van het zgn. INK-managementmodel. Dit model geeft structuur aan de bespreking van de verschillende
activiteiten van DGW en meet de vorderingen af op basis van de mate waarin de organisatie zich 'lerend'
toont. Vanwege het feit dat het hier om een beleids-DG gaat, is het model aangepast aan de karakteristieken
van een dergelijke organisatie. Hieronder treft u een uitleg aan over het voor de evaluatie gebruikte model.
Het model van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) is ontwikkeld door veertien personen met een
vooruitziende blik. Zo voelden ze dat echter niet zelf. Alles wat zij wisten was dat zé een paar serieuze
problemen hadden. In 1989 ging het slecht met Europa, overal waren er problemen ën was het spannend.
Deze veertien kwamen bij elkaar omdat ze vonden dat de klassieke manieren om'hun organisaties in de
vingers te krijgen niet voldeden. Allemaal deden ze aan procesbeschrijvingen, klantenmetingen en
probeerden ze hun personeel te motiveren, maar het was nooit genoeg. Het leek alsof ze voortdurend achter
de feiten aanholden. Dat moest worden omgekeerd. Zicht op samenhang zou moeten ontstaan. Uit dit
probleembesef zijn de negen velden van het model gegroeid. Nadenkend over de naam die ze deze velden
wilden geven, kwamen de Nederlandse leden van het gezelschap uit op de benaming 'aandachtsgebieden'.
Die term gebruikten ze bewust, omdat ze beseften dat deze negen velden letterlijk 'aandacht behoefden'.
Het missen van aandacht voor één van deze velden zal vroeg of laat kunnen betekenen dat het voortbestaan
van de organisatie-op het spel komt te staan.
: :• ' De aandachtsgebieden van wat nu het INK-managementmodel heet, kenmerken zich doordat ze
verschillende invalshoeken van de bedrijfsvoering met elkaar verbinden. In het bijzonder gaat het om het
verbinden van inzet (de zgn. organisatievelden) met het resultaat (de resultaatvelden). Eigenlijk hoort het
model van rechts naar links gelezen te worden, omdat het model voor een deel is ontstaan uit reactie op het
feit dat de meeste organisaties slechts een beperkt of eenzijdig beeld van de resultaten hebben en des te
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meer weten over de inspanning die ze plegen. Voor DGW geldt in de kern hetzelfde Bij elke zelfevaluatie
hebben we veel meer moeite gehad om maatstaven voor de resultaatvelden in beeld te brengen'dan voorde
orgariisatievëlden. In onderstaande figuur is het INK-model weergegeven
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Wellicht nog belangrijker dan de negen velden, zijn de ontwikkelfasen die zich.achter het model bevinden.
De makers van het model gaan er vanuit dat elke organisatie zich ontwikkelt, of het dat nu wil of niet. Het
model zet in het kader van de handleiding de activiteiten van organisaties af tegen vijf fasen: van
activiteitgericht naar procesgericht, van systeemgericht naar ketengericht en tot slot gericht op excellentie en
transformatie. In het kader van de handleiding van het INK wordt de organisatie op elk aspect.afgezet tegen
deze vijf fasen., In het kader van deze zelfevaluatie hebben wij deze fasen uitgedrukt in een honderdtal.,,<-.. ;...
punten - de score - en hebben we eennader,onderscheid gemaakt tussen de opzet van een gekozen vmanier
van werken en de mate. waarin deze opzet daadwerkelijk is geïmplementeerd en.dus door de;hele organisatie
terug valt te herkennen. Voor wat betreft de resultaatvelden is ruwweg hetzelfde gedaan, alleen wordt dan
een onderscheid gehanteerd tussen de mate waarin een organisatie de aanpak van haar metingen goed heeft
doordacht en de mate waarin de uitkomsten goed zijn en door de organisatie worden gebruikt. In de bijlage
treft ü,de zogenaamde scorebladen aan zoals die door de begeleider zijn gebruikt bij het geven van 'één'"''
scorer".. '.'".'" ""'"'.' .'
"
. ' ' ' " '
."•'"
" T- '."
Wat opvalt, is dat een score hoger uitvalt naar mate een organisatie meer gestructureerd en meer '
systematisch weet te werken, Met andere woorden: de score wordt hoger haar mate het minder een 'toeval'
is dat een bepaalde opzetof .aanpak wordt aangetroffen. Tijdens de zelfevaluatie heeft dit soms tot 5 „ _>.
weerstand geleid. De nadruk op systeem en. structuur lijkt dan bedreigend voor dé wéns om op basis y a h "
creativiteit en improvisatievermogen doelen te bereiken. Dat is eer) misverstand De organisatie mag en'.moet •
haaf éigeh !keü'zeriJ maken over de manier waarop zij haar doelen wenst të'bereiken. Het JNK^mpd.ëljvraa'gt
zelfs om dé.inzet van professionaliteit, flexibiliteit en het tér discussie stellen van vanzelfsprekendheden ..Wel
vraagt het model om béwjjs dat dit soort zaken voortkomen uit een bewuste keuze en dat ze leiden tot de
voorgenomen doelen en zo daar geen sprake van is, dat men een manier heeft om tijdig bij te sturen!
Aan beleids-DC aangepaste versie van het INK-model
In deze tussenevaluatie is gebruik gemaakt van een aangepaste versie van INK-model. Dit is zowel gedaan
om de,aansluiting,met het beleidsvoornemen beter te kunnen maken als om beter recht te.doen aan de ...
specifieke aard van een beleids-DC. Deze wijkt- in o.a. het klantbegrip - fundamenteel af van de.inrichting
van een uitvoeringsorganisatie. Hetbetreft vooral aanpassingen in de benaming van de verschillende velden
en in de volgorde waarin ze besproken zijn. Omdat de basis van het model overeind is gebleven, is de,
vergelijkbaarheid met andere organisatie steeds behouden gebleven. Er wordt gebruik gemaakt van een
model om de complexiteit van een organisatie gestructureerd te kunnen bespreken, zonder direct alle
samenhang in discussies te betrekken. Dit wil niet zeggen dat het gehanteerde model de werkelijkheid
compleet afdekt.
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Wat betreft.de benamingen is het veld leiderschap uitgebreid met het thema strategie (de meeste. t
beleidsafdelingen blijkente klein te zijn voor een afzonderlijke strategische.functie),, het veld ,'eindresuitaten'.
is vervangen door .het yeid 'waardering door maatschappij'. De overige ..waarderihgsvelden worden ingedeeld
naar de diverse (in- en .externe) klantengroepen van DGW. Voor wat betreft dè andere organisatiegebieden
is alleen het veld 'medewerkers' vervangen door het duidelijkere 'professionaliseringsprocessen', is het veld
'processen' licht gewijzigd in 'werkprocessen' (om het interne karakter ervan te benadrukken'.en is het veld
'middelen vervangen door de term 'beheersprocessen'. Dit laatste veld valt uiteen in de planning &
controlfunctie, de inzet van IT en andere middelen en de uitbestedingsfunctie.

professionele processen

beleidsprocessen

Leiderschap
en strategie .
werkprocessen

beheersprocessen

waardering,/ resultaat-

organisatie / inzet

Leren en verbeteren
Ten aanzien van de volgorde waarin de verschillende aspecten worden besproken, is met name van belang
dat niet met het veld 'processen' wordt begonnen, maar met 'professionaliseringsprocessen / waardering
door medewerkers'. Dit sluit aan bij de veel gehoorde opmerking dat een beleidsontwikkeling wel zonder
goed beschreven processen kan, maar niet zonder goede professionals. Of dat waar is valt te bediscussiëren,
maar een mensgerichte benadering sluit zeker aan bij de ervaring dat het HRM-systeem doorgaans veel beter
beschreven is dan de proceskant van de organisatie.
Het volgende paar velden dat aan bod komt is 'beleid / waardering door staatssecretaris'. Het element
'strategie' uit het reguliere model wordt onder leiderschap meegenomen. Belangrijk bij dit paar is dat het om
een inhoudelijke discussie van de beleidscyclus gaat. Het gaat hierbij om de mate waarin de beleids-DG er in
slaagt de beleidsagenda te kennen en te verkennen en de mate waarin de beleidscyclus daadwerkelijk rond
komt, inclusief de aandacht voor de uitvoering. Anders gezegd: het gaat hierbij om de externe kant van de
werkzaamheden van de beleids-DG. DGW heeft bij een discussie over het klantbegrip er expliciet voor
gekozen om de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat als primaire klant te benoemen en dat is de reden
dat het veld hier zo wordt benoemd.
De interne kant van de werkzaamheden komt bovenal tot uiting in het paar: 'werkprocessen / waardering
door partners'. Hierbij gaat het om alle kleine en grote werkafspraken die zijn geformuleerd om het werk in
de beleidscyclus daadwerkelijk te kunnen realiseren. Het feit dat dit om een nauwe afstemming met de
ketenpartners vraagt is de reden dat hier voor de tegenhanger 'waardering door partners' wordt gekozen.
Voor DGW betekent dit dat hier de werking van de matrix op dagbasis wordt.besproken. De keuze voor de
structuur js aan de orde in het veld 'leiderschap', in het bijzonder aspect 1b 'inrichten'.
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Het laatste paar dat wordt besproken is 'leiderschap en strategie / waardering door maatschappij'. In zekere
zin kunnen alle daarvoor besproken aspecten en velden worden herleid tot deze twee. De bespreking van het
veld 'leiderschap' wordt begonnen met de vraag wie eigenlijk de leiding vormt van DGW. Daar volgt een
discussie uit over de stijl van leidinggeven en de mate waarin de koers voor DGW is geformuleerd en wordt
gedeeld. Vervolgens wordt het aspect 'inrichting' grondig besproken, mede omdat hierin de keuze voor de
matrixorganisatie is vervat. Het aspect 'verrichten' gaat vooral in op de rol van de leiding om de cultuur van
de organisatie te beïnvloeden. Voor DGW wordt die discussie mede gevoed door de uitkomsten van het
HRM-rapport.
Als slotveld is nadrukkelijk gekozen voor het veld 'waardering door maatschappij'. Binnen het traditionele
model blijft dit veld vaak een soort restveld, waarin alles terecht komt wat niet bij de andere velden
terechtkomt. Voor een beleids-DG zou dit het ultieme veld moeten zijn. Dan gaat het niet om het oordeel
van individuele burgers (waar de contacten welhaast per definitie summier mee zijn) of met de vele
belanghebbenden in het veld, maar de relevantie voor de samenleving in haar geheel. Het probleem met dit
veld blijft echter de bewijsvoering. Wat betreft het beschikbare materiaal moet hierbij vooral wordt
teruggevallen op het V en W-brede imago-onderzoek zoals dat recent is uitgevoerd.
Wat gelijk is gebleven zijn:
- De benamingen van de aspecten onder de zgn. organisatievelden,
- De wijze waarop met de invulling van de resultaatvelden wordt omgegaan,
- De scoringsmethode, inclusief de wijze waarop de zogenaamde ontwikkelfasen van het model worden
gehanteerd.
De aanpassingen bleken in de praktijk van de zelfevaluatie geen problemen op te roepen. Integendeel: de
benamingen en de volgorde werden als logisch ervaren. Er waren wel afbakeningsproblemen (moet planning
& control bij werkprocessen of bij beheersprocessen worden besproken), maar deze zijn zeker niet scherper
gevoerd dan bij hantering van het traditionele model. Voor de begeleider is belangrijk dat de vergelijking met
het traditionele model overeind is gebleven. Bij het maken van de profielschets vielen de verschillen
goeddeels weg.
In de volgende hoofdstukken worden de weergaven van de MT-zelfevaluatie, de bijeenkomsten voor
medewerkers en interviews met de buitenwacht gepresenteerd. Vervolgens worden deze gecombineerd in
een hoofdstuk met samenvattende bevindingen, waarin een beeld wordt geschetst van het functioneren van
de organisatie, in INK-termen. In het laatste hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen neergezet.
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2.

MT-zelfevaluatie

In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 2.1 per INK-aandachtsgebied een overzicht gepresenteerd van de
geïnventariseerde sterkten en gebieden voor verbetering, inclusief bijbehorende scores van de zelfevaluatie,
zoals die door de leden van het Managementteam (MT) is uitgevoerd. Hierbij was tevens een
vertegenwoordiger van de OR aanwezig. Per onderdeel treft u een kort commentaar aan van de hand van de
begeleider.
Vervolgens treft u in paragraaf 2.2 een korte weerspiegeling aan in de vorm van een aantal door de
deelnemers geformuleerde 'rode draden' en een korte indicatie van het gewenste ambitieniveau in termen
van het INK-model. Tijdens de zelfevaluatie is geconstateerd dat er nog niet kon worden beschikt over
gegevens voor de verschillende waarderingsvelden. Overeenkomstig met de opzet van de tussenevaluatie
zijn daarvoor bijeenkomsten met medewerkers georganiseerd en hebben er een aantal interviews met de
buitenwacht plaatsgevonden. De weerslag hiervan treft u aan in de hoofdstukken 3 en 4. Voor een
totaalindruk in termen van beoordeling, in woorden en beelden, verwijzen wij naar hoofdstuk 5. In
hoofdstuk 6 vindt u vervolgens de concrete conclusies en aanbevelingen.
In paragraaf 1.3 is de in de MT-zelfevaluatie gehanteerde methode toegelicht. In bijlage I treft u de
zogenaamde scorebladen aan zoals die door de begeleider zijn gebruikt bij het geven van een score.

2.1

Resultaten MT-zelfevaluatie

In deze paragraaf wordt per aandachtgebied een overzicht van uitkomsten gegeven. Tevens zijn deze
voorzien van commentaar van de begeleider. Het is per veld een aanzienlijke hoeveelheid informatie, die
nauwelijks in te korten valt, zonder essentiële punten te verliezen. Hierbij nogmaals de opmerking dat de
geïnteresseerde lezer onderstaande overzichten zeker door moet nemen, maar dat indien nodig, ook volstaan
kan worden met het lezen van de rode draden in paragraaf 2.2. De kern van de rapportage is en blijft
hoofdstuk 6 waarin conclusies en aanbevelingen zijn gepresenteerd.
2.1.1

Leiderschap en strategie

Hoe de leiding de organisatie inspireert tot voortdurende verbetering. Hierbij spelen een rol:
- de visie van de leiding op de toekomstige ontwikkeling en de doelstellingen die daar uit volgen,
- het formuleren van de strategie die nodig is om de doelstellingen te vertalen naar werkende processen
- de structuur en cultuur van de organisatie om de doelstellingen te kunnen realiseren,
• welke faciliteiten en ondersteuning er worden verleend en hoe de leiding daadwerkelijk het goede
voorbeeld geeft.
1. Leiderschap en strategie
a. richten
Sterke punten (ZE):
• de missie heeft een goede basis gelegd (ruim en
gericht genoeg om bij de ontwikkelingen van
afgelopen jaar robuust te blijven);
• medewerkers hebben missie en doelstellingen
goed tussen de oren;
• we hebben voor alle beleidsdoelen de drie Wvragen ingevuld (Wat willen we bereiken? Wat
moeten we daarvoor doen? Wat mag het
kosten?);
• door de opzet van programmamanagement zijn
ambitieniveau van de beleidsdoelen, geld,
planning, mijlpalen etc, per dossier en project

Implementatie:

35%

Voor verbetering vatbaar
• rapportage n.a.v. OR-verslag 09-01 naar aanleiding
van HRM-rapport. door vertegenwoordiger OR.
Belangrijke punten zoals die door
vertegenwoordiger naar voren zijn gebracht:
aandacht voor openheid;
HRM niet onder tafel laten verdwijnen (motor
gaande houden);
behoefte aan rust en reflectie;
cultuur verandering (inhaalactie bij verandering
in werkwijzen);
vraagtekens bij instrumentele oplossingen;
beperkte tijd van DT beschikbaar voor
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ingevuld, het is allemaal geoperationaliseerd;
wat we ons hebben voorgenomen is bijna
geheel concreet opgepakt (het begin ligt er in
ieder geval conform verwachting);
er is meting door middel van maandelijks
werkbezoek door MT (we weten wat er speelt in
onze externe omgeving);
de beleidsmonitor biedt informatie over in
hoeverre beleid landt bij de burgers
(prestatiemeting organisatie in termen van
output).

•

•

•
•

•
•

•

tussentijds overleg (in de week leggen en niet
direct besluiten vormen; te slagvaardig DT?);
mede in reactie op bovenstaande: meer initiatief
voor vrijblijvende gesprekken vanuit DT met
medewerkers;
in gesprekken tussen DT en medewerkers vooraf
nadenken over verwachtingen en deze ook
uitwisselen;
uitwisselen van de beleving bij DT-leden met
betrekking tot uitkomsten van het HRM onderzoek;
punten 2, 4, 5 en 6 uit sheet meerwaarde DCW
(1a-3), behoeven voor het komende jaar extra
inspanning',
koppeling tussen ons beleid en de VBTB en de
doorvertaling daarvan richting andere overheden;
we moeten energie blijven stoppen in het
bevestigen en doorvertalen van beleidsdoelen naar
activiteiten;
visie op het begrip afdeling/kennisdomein ontbreekt

Commentaar: de missie vormt een stevige basis voor wat
men wil, de missie leeft en is naspeurbaar vertaald in
gerichte acties en structuren. Metingen als deze
tussenevaluatie geven aan dat men het systeem lerend wil
maken, vandaar richting 60%. Dit proces is echter nog niet
afgemaakt. In de implementatie worstelt men nog met de
reactie van de medewerkers. Zij lopen in de beleving nog
achter bij wat de leiding wenst. Een heldere strategie om
daar mee om te gaan ontbreekt nog.

1 . Leiderschap en strategie
b. inrichten
Sterke punten (ZE):
• de praktische invulling is consistent met wat we
in 'richten' hebben uitgedacht;
• relaties met provincies en waterschappen zijn
sterker geworden ten opzichte van de tijd van
Directie Water;
• destijds zijn de opties met betrekking tot de
positionering van DCW als MT verkend;
• het beleidsvoornemen wordt binnen DCW min
of meer gezien als een sociaal contract (er
bestaat organisatiebreed veel steun voor);
• steun voor de keuze voor een matrixorganisatie
bij de medewerkers. Niet alleen bij de start, maar
nog steeds.

Opzet:

65%

Totaal:

53%

implementatie:

40%

Voor verbetering vatbaar
• afdelingshoofden van de stafdiensten zijn relatief
veel met de inhoud bezig, is er wel genoeg tijd voor
HRM?;
• afdelingshoofden stafdiensten moeten HRM beslist
in eigen hand houden;
• let op heldere interne communicatie;
• door het verhogen van de verantwoordelijkheid van
medewerkers is er meer capaciteit nodig in de
beleidsondersteuning van de lijn (?). Hoe moeten
we de ondersteunende processen voor de
projectleiders inrichten? ;
• informele contactmomenten zijn schaars doordat we
niet op de Plesmanweg zitten;
• mensen aanspreken op het doorgeven van
informatie met betrekking tot bijvoorbeeld de
locatie waar ze zijn;
• versterken teamwerking binnen de dossiers (tendens
'het wordt steeds beter');
• verder nadenken over het vormgeven van de
driehoek (Beleid, Uitvoering, Inspectie);
• inrichting als apart DG met een 'hoge knip' brengt
een risico met zich mee voor de kritische massa in
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•
•

•

•

relatie tot de taakstelling zo lang dit 'ponds-pondsgewijs' gebeurt;
zorg van de OR dat de matrix 'doorkantelt'
(vergelijk met DGU;
we moeten van het woord 'afdeling' af, om te
voorkomen dat we terugvallen in de oude situatie
(bijvoorbeeld kennisdomeinen);
aanvulling: We moeten eerst (nog) helderder krijgen
wat we nou aanwillen met afdelingen en
kennisdomeinen. Wat is de rol van
dossiercoördinatoren? Dit duidelijk maken voordat
we weer een nieuwe naam of begrip gaan invoeren.
evalueren portefeuilleverdeling Herman/Anita (ter
versterking van de kracht van de matrix) in
combinatie met de operatie van 4 naar 3 afdelingen
(aanpak wordt versneld, moet sneller dan 'eind
2003' af zijn).

Commentaar: hoger dan score 60 ben je ook in de keten
bezig, Er is sprake van een ambitieuze visie voor de
inrichting, maar onmiskenbaar is het menens met de
implementatie ervan - en dat al relatief kort na de
invoering ervan. Losse eindjes worden nog steeds
uitgewerkt op procesniveau, daarom geen
implementatiescore boven de 40%. Belangrijk om te
checken of degenen die er binnen moeten werken het ook
als hanteerbaar ervaren. Daarom checken bij medewerkers
(zie ook reactie OR en HRM-rapport) en bij de
ketenpartners.

1. Leiderschap en strategie
c. verrichten
Sterke punten (ZE):
• er is zichtbaar geïnvesteerd in het helder krijgen
van rolopvattingen en het hieraan verbonden
handelen (rollenspel MT DGW);
• zachtere aspecten proberen we nadrukkelijk in
beeld te houden;
• duidelijkheid door MT naar buiten toe ten
aanzien van de prioriteiten en de beleidsdoelen;
• of we eerlijk en open zijn binnen het MT (naar
jezelf en elkaar) wordt openlijk besproken;
• we houden binnen afdelingen hetzelfde verhaal
als we binnen het MT besproken hebben;
• Jan Jurgen als technisch voorzitter van DT en
MT;
• stijlverschillen tussen Herman en Anita zijn
besproken;
• in de voorfase van de besluitvorming vindt
duidelijk open discussie plaats in DT en MT;
• we zoeken bewust vóór het besluit naar
complementariteit, na het besluit naar
uniformiteit.

Opzet:

35%

Totaal:

30%

Implementatie:

25%

Voor verbetering vatbaar
• het zichtbaar maken van tijdsbesteding door DTleden om gevoel van afstand naar medewerkers te
reduceren;
• als MT ieder individueel en met elkaar nadenken
over de werkstijl en hoe we daarin beter aandacht
kunnen geven aan contact met medewerkers;
• stafdienst dichter in de matrix laten kruipen (beter
activiteiten beleggen bij de afdelingshoofden in de
lijn);
• zakelijkheid tonen, ook in de zin van
professionaliteit van de medewerkers zelf (DGW is
een 'lieve' organisatie, ook in de
informatievoorziening (we zijn soms iets te open) en
ook van onszelf;
• DT en MT moet naar de medewerkers overbrengen
dat er in de voorfase van besluitvorming discussie
plaatsvindt en er dus verschil van mening kan
bestaan tussen de leden van DT/MT;
• Vóór de besluitvorming is bredere participatie
gewenst. Het is ook de verantwoordelijkheid van
medewerkers zelf om discussie te agenderen.
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Commentaar; een duidelijk verschil tussen opzet en
implementatie. Er wordt aan gewerkt, signalen worden
gezocht en serieus genomen, vandaar scores tussen de 20
en 40%.. Er wordt erkend dat voorbeeldgedrag cruciaal is,
maar het moet meer doorwerken en een effectieve aanpak
hiervoor wordt nog ontwikkeld, vandaar dat implementatie
blijft steken bij 25%. Zie ook professionaliseringsprocessen
en waardering door medewerkers. Deze elementen hangen
met elkaar samen.
2.1.2

Beleidsprocessen

Hoe krijgt de beleidscyclus i n h o u d en welke informatie ligt hieraan ten grondslag? Hoe w o r d t het beleid
vertaald naar de gewenste uitvoering en het toezicht daarop?
2 . Beleidsprocessen
a. oriënteren
Sterke punten:
• WB21, Ruimte voor de Rivier, grote projecten,
met een redelijk grote vertakking met partijen
in het veld;
• binnen het ministerie en in mindere mate
interdepartementaal staan we op de kaart,
meer dan in de tijd van.Directie Water;
• er is een positieve ontwikkeling gaande in de
politiek bestuurlijke bewustheid van
medewerkers (te bewijzen bij 7);
• medewerkers gaan steeds meer onderling
overleg voeren over de aanpak binnen
projecten (te bewijzen bij 8);
• groei in pro-actief gedrag door medewerkers
waar te nemen (te bewijzen bij 6);
• maken van communicatie-toolkit om
medewerkers te ondersteunen in o.a.
omgevingsanalyse;
• afstemming op wensen staatssecretaris in een
vroeg stadium;
• lijnen naar bijv FEZ, HDJZ gaan steeds beter
lopen (te bewijzen bij 8);
• het doorvertalen van maatschappelijke
ontwikkelingen in beleidsdossiers, ten tijde van
het vorige kabinet.

2 . Beleidsprocessen
b. creëren
Sterke punten:
• omzetting dossiers van oude Directie Water
naar DGW;
• de invulling en prioritering van de dossier is
voelbaar gemaakt in de beleids- en
ontwikkelagenda tijdens de DGW-brede sessie;

Implementatie:

30%

Voor verbetering vatbaar
•

•
•
•

•

•
•
•

van buiten naar binnen werken (koppelingen
vanuit projectteams met de buitenwereld), met
name voor de kleinere projecten nog niet goed
zichtbaar (contacten die er reeds lagen zijn
ingeteerd);
contacten met provincies en het maatschappelijk
middenveld moeten verbeteren;
doorstroom en overdracht van informatie van vijfde
naar andere etages en vice versa;
politiek bestuurlijke gerichtheid naast de
inhoudelijke gerichtheid in dossiers (wat kan de
staatssecretaris ermee?);
maatschappelijk breder oriënteren dan 'water' an
sich om het onderwerp beter te kunnen wegen ten
opzichte van andere beleidsgebieden;
oriëntatie op Brussel in netwerkverband;
relatie met IVW; tijdig gebruik maken van de
informatie die IVW kan gaan bieden;
ken je dossiers, met name van andere
departementen op het gebied van water.

Commentaar: duidelijk een positieve ontwikkeling. Geen
toeval, is over nagedacht Risico van eenzijdigheid is
benoemd, wordt over nagedacht. Toch nog niet erg
structureel. Meer op basis van energie, dan op basis van
een geborgd proces. Wat is de houdbaarheid? De opzet is
goed, maar het geheel is nog kwetsbaar.

Opzet:

40%

Totaal:

40%

Implementatie:

40%

Voor verbetering vatbaar
• vasthouden aan de gekozen aanpak voor de opzet
van de beleids- en ontwikkelagenda in de situatie
over twee maanden
• dossiers Ruimte & gebruik, Waterkwaliteit, VSE,
Noordzee, EKW/WB21 moeten nog een betere
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ontwikkeling van een internationale strategie;
aan het aspect evaluatie (in de beleidscyclus)
wordt nu invulling gegeven door de monitoring
van de planbureau functie;
taakstelling gericht op basis van inhoudelijke
keuzes (wat kan er worden aangepast op basis
van politieke afwegingen, geen 'kaasschaafmethode');
meer sturingsmogelijkheden voor DT op
beleidsprocessen door de bedachte organisatieopzet (bedacht en toegepast);
medewerkers vaak (wanneer het kan) mee aan
tafel bij de staatssecretaris voor hun dossier.

•
•

•
•
•
•
•

invulling krijgen
we moeten nog beter kijken naar de interactie
tussen de dossiers;
bij de invulling van de taakstelling hebben we een
steek laten vallen in de oorspronkelijke opzet en
organisatie;
afstemmen van activiteiten op verwachtingen van
de specialistische diensten;
het scherp krijgen wat onze prestaties zijn (met het
oog op doelenboom);
scherper doorvertalen binnen de dossiers naar
projecten;
alert blijven op ondersteunende dossiers;
interne terugkoppeling beter verzorgen wanneer
beleidsmedewerkers niet aan tafel gezeten hebben
bij staatssecretaris.

Commentaar: gekozen voor een duidelijke opzet, die meer
dan papier is. Er wordt geëvalueerd. Goede verbinding
tussen inhoudelijke keuzes en prioriteiten (geen
kaasschaaf) als teken van robuustheid. Tegelijk zijn de
verbindingen tussen taakstelling, dossiers en buitenwereld
nog kwetsbaar (zie o.a. uitkomsten HRM-rapport).
Discussie is nog niet afgelopen).

2. Beleidsprocessen
c. implementeren
Sterke punten:
• het redelijk structureel laten meedraaien van
andere partijen (waaronder RWS) in
projecten/beleidsdiscussies;
• we gooien het beleid niet over de schutting
(bijvoorbeeld Ruimte voor de Rivier), maar we
begeleiden het;
• goed op stoom met SNIP en SLA's (acceptatie,
kennis en communicatie verbetert);
• van oudsher sterk gericht op implementatie
vanwege RWS-historie;
• goed netwerk naar de waterschappen (voor
'waterkeren' beter dan voor 'water-beheren'),
daar waar de waterschappen voor ons een
uitvoeringsorganisatie zijn, zijn de relaties goed.

Opzet:

30%

Totaal:

30%

Implementatie:

30%

Voor verbetering vatbaar:
• uitvoeren van SNIP in termen van houding en
werkwijze;
• acceptatie van rollen door RWS in relatie tot DCW
en vice versa (loopt nog door elkaar heen);
• manier waarop wij omgaan met rol RD ( O O M functies), we nebben de rol in relatie tot beleid niet
scherp en nutten hem niet uit;
• delen en uitwisselen van filosofie (ten aanzien van
de aanpak in beleidsdossiers) met RWS (RD's);
• het woord 'risico' valt nog niet vaak genoeg binnen
DGW (van dag tot dag moet het worden gevraagd
door het MT, het moet van nature gaan lopen);
• relatie beleidsuitvoering en inspectie (zit nog een
zwart gat);
• om een goede opdrachtgever te zijn moet je beter
kunnen denken in termen van output of outcome
van beleid (VBTB);
• apart bespreken van benodigde directe contacten
met waterschappen, en hoe je het regelt;
• het BVE-proces;
• de begrotingsuitvoering (zie de grote
onderuitputting in 2002);
• het maken van de slag van inhoud naar proces
(niet meer één oplossing voorleggen maar een
aantal keuzes);
• Denken vanuit de positie van een ander (bijv. hoe
kijkt IRF/Fin. aan tegen noodoverloopgebieden?).
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Commentaar, veel nuttige initiatieven en een houding
waarbij uitvoeringsproblemen serieus worden genomen.
Het geheel nog duidelijk in opbouw, met lacune's
(bijvoorbeeld risicomanagement, verbinding met inspectie).
Coede cyclische inrichting ontbreekt nog. Wel goede
voornemens, maar geen garanties dat er wat zal gebeuren
met signalen uit de uitvoering.

2.1.3

Professionele processen

W a t w o r d t gedaan o m de inzet van medewerkers maximaal te benutten?

3. Professionele processen
a. organiseren

Opzet:

45%

Totaal:

40%

Implementatie:

35%

Voor verbetering vatbaar
Sterke punten (ZE):
er ligt een duidelijke visie omtrent HRM beleid
• is 'goed' goed genoeg voor alle HRM instrumenten
of moeten we 'puntjes op de i zetten';
(is in afdelingsoverleggen aan de orde geweest;
• er is in de huidige fase nog maatwerk nodig op
medewerkers zijn betrokken geweest bij opzet;
individueel niveau;
OR is bij voorbereiding betrokken geweest;
• stimuleren van teamvorming, gelijktrekken van
DGW sessie geweest voor vaststelling;
afdelingen in deze ontwikkeling (maatstaf: is bereikt
concrete instrumenten bedacht en ontwikkeld;
wanneer medewerkers soepel tussen afdelingen
maatwerk voor DGW;
en/of programma's kunnen wisselen);
naar DGW toegetrokken, oppakken beleid naar
• het is een uitdaging om voor elkaar te krijgen dat
aanleiding van VenW brede ontwikkelingen;
medewerkers een eigen verantwoordelijkheid zien
het is een bewuste keuze geweest om een
waar acties ondernomen moeten worden (en daarbij
nieuwe benadering toe te passen;
zelf de keuze maken wie die actie moet
'drive' van medewerkers was aanwezig;
ondernemen) (netwerkniveau, opbouw van
er is geïnvesteerd in elkaar leren kennen (o.a.
allianties in de beleidswereld);
door afdelingshoofden);
• regisseurs kweken, deze zijn nog onvoldoende
afdelingen hebben ook zelf op de 'hei' gezeten
aanwezig;
(op afdelingsniveau geëvalueerd);
• over een jaar moet het 'swingen' (niet meer heel
dit is ook door programmateams gedaan;
veel inspanning op de instrumenten);
kritische selectie in bezetting afdelingshoofden;
•
koppeling uitkomsten POP aan de inzet op dossiers
het is benoemd dat er nog het een en ander
(het waarmaken van afspraken/verwachtingen),
moet gebeuren om te kunnen voldoen aan de
match tussen inhoudelijke doelen en persoonlijke
ambities uit het beleidsvoornemen;
ontwikkeling;
bij bezetting is er een duidelijke afweging
• concretere afspraken maken in POP's, als resultante
gemaakt in het risico of er
van alle besprekingen in de afgelopen maanden;
'ontwikkelingspotentieel' zit in mensen;
• introductieprogramma jonge medewerkers (er is een
er wordt al veel gedaan zonder dat het zo
oplossing voor in de maak);
expliciet benoemd wordt;
• er moet opnieuw worden nagedacht over bezetting
bij de medewerkers wordt impact van
(competentieprofielen) ondersteuning (is in de
instrumenten duidelijk in samenhang gebracht;
maak);
door inzet instrumenten creëren we bewustzijn
• medewerkers in staffunctie kunnen nog niet goed
en stimuleren we ontwikkeling van sommigen;
uit de voeten met competentieprofielen, geen
van begin af aan veel geïnvesteerd in invulling
maatwerk; gaandeweg worden deze profielen
ondersteuning (bezetting);
aangescherpt;
we leveren nu structureel stof aan voor
• verhoging diversiteit in de samenstelling OR;
personeeldossiers (middels HRM
• het scherper benoemen van de kennis die wij van
instrumenten);
medewerkers verwachten (sturen op cursus en
OR samenstelling voldoende, regelmatig
opleidingen).
contact.

12

Zelfevaluatie
door MT DGW

Inleiding

'Kijken over de dijken'
Eindrapportage tussenevaluatie DGW

Evaluatie door
-medewerkers

Samenvattende
bevindingen
Conclusies en'
aanbevelingen

Evaluatie door
buitenwacht

Commentaar: indrukwekkend veel inspanningen en
>
instrumenten - met een in verhouding achterblijvend
rendement. Meer instrumenten op HRM-terrein dan op
welk ander terrein ook, maar ze lijken elkaar niet te
versterken, ondanks zichtbare inspanningen om het niet bij
papieren inspanningen te laten. Instrumenten worden
serieus genomen door het management. Feedback is een
thema dat zeer serieus wordt genomen, wat duidt op
cyclische aanpak. De vraag naar het rendement blijft
spelen.
;

3. Professionele processen
b. investeren

Opzet:
Totaal:

Sterke punten (ZE):
•
cursus Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid, naar
aanleiding van beleidsvoornemen (vorming
béleids-DG);
""•
•
we zijn al bezigrhet het afstemmen van
leerdoelen op elkaar (aanzet);
.
•
DGW-brede sessies;
•
investering in evaluatie vorming DGW;
•
bewust tussentijds evalueren in projecten en
het feedback geven op het individuele
presteren hierin (inclusief rollen);
•
behoeften van medewerkers en het oppakken
hiervan door het afdelingshoofd komt sneller
dan voorheen bij elkaar.

Voor verbetering vatbaar
•
afstemmen van leerdoelen verder ontwikkelen
(doorzet);
•
cursus projectmngt DGW-breed?;
•
DGW-breed opleidingsplan 'nieuwe stijl' gericht op
professionaliteit;
•
structureren MT-informatie inzake opleidingen
medewerkers in verband met opleidingsplan;
•
relatie tussen uitkomsten POP en investeringen in
opleidingen;
•
blijven bewaken van feedback geven (gewoonte
van feedback zodat geïnvesteerd blijft worden in
opleidingen);
•
elke medewerker doet zelf aan
deskundigheidsbevordering die past binnen de
doelen van de organisatie en moet dit blijven doen.

. 50%
42%

Implementatie:

35%

Commentaar: Duidelijk inspanning. Cursus PBO als goed
voorbeeld van het leggen van een relatie tussen
organisatiedoelstelling en opleidingsbeleid. Het initiatief
ligt doorgaans bij de medewerker, maar deze wordt niet
los gelaten. Afstemming tussen diverse investeringen kan
beter.

3. Professionele processen
E. respecteren

Opzet:
30%
^Implementatie: -45%
Totaal:
37%
Voor verbetering vatbaar
Sterke punten (ZE):
• kwetsbaarheid door gebrek aan systeem (we
» de acties en gevoelens zijn in orde;
handelen nu vanuit gevoel);
.
» eigen verantwoordelijkheid van mensen wordt
gestimuleerd;
• waarderen eigen verantwoordelijkheid kan beter;
•
inzicht vergroten in werkwijze medewerkers (door
afdelingshoofden);
•
hechtere verbinding leggen tussen
afdelingshoofden (proces) en directie (inhoud)
onder andere inzake functioneren van
medewerkers in projecten;
• er is geïnvesteerd in het 'wat' en nu volgt de slag
met het invullen van het 'hoe' in het licht van het
ontwikkelen van de organisatie;

door WIT DGW
Samenvattende
bevindingen
Inleiding

'Kijken over de dijken'
Eindrapportage tussenevaluatie DGW

Evaluatie door
medewerkers

Conclusies en
aanbevelingen

Evaluatie door
buitenwacht

•

•

energie investeren in het vasthouden en afmaken;
onder andere door het delen van uitkomsten
POP's, het functioneren van
programmamanagement en het verbinden ervan in
relatie tot DGW-doelstellingen;
gestructureerde 'vlootschouw' houden.

Commentaar: er wordt veel gedaan, misschien wel teveel,
maar het is weinig systematisch en niet geborgd. Dit
betekent dat de leiding nu zichzelf steeds beschikbaar moet
houden voor de medewerkers en dat is nu net het probleem.

2.1.4

Beheersprocessen

W a t doet u om uw middelen optimaal te benutten?

4. Beheersprocessen
a. budgetbeheer

Opzet:
Totaal:

Sterke punten (ZE):
•
in het kader van programmamanagement
hebben we budgetten aan producten
gekoppeld;
•
al het geld dat DGW gaat uitgeven, is helder
gemaakt naar de medewerkers

Voor verbetering vatbaar
•
houding van het DT over de bewuste koppeling
van het financieel beheer en de activiteiten die je
doet;
•
in de processen voor financieel beheer moet er veel
verbeterd worden;
•
systeem van checks & balances;
•
basis voor uitgavenbeheer is in 2002 gelegd, we
moeten nu verder;
•
bewustwording bij medewerkers over geld kan
beter, initiatief hiervoor ligt bij DT. Medewerkers
moeten er wel op worden aangesproken;
•
zorgen dat de visie, die nu in de basis is neergezet,
verder doorgetrokken wordt, zodat de
verantwoordelijke personen dit kunnen gaan
monitoren (ontwikkelen van een PPS);
•
dashboard (de kleine sturing) moet er komen voor
de PIOFAH-elementen;
•
mijlpalen afspreken voor het werkend krijgen van
instrument / de interne bedrijfsvoering (project
beleids- en bedrijfsvoering);
•
het BVE-proces kan meer worden gestroomlijnd.

25%
18%

Implementatie:

10%

Commentaar: wat formeel in ieder geval gedaan moet
worden zal ook gebeuren, maar het geheel is niet doordacht en kwetsbaar. Er wordt geen gebruik ge-maakt van
het budgetbeheer voor de aansturing van DCW. Benadering
erg volgend, alsof geld geen rol speelt.

14

Zelfevaluatie
door MT DGW
Samenvattende
bevindingen
Inleiding

'Kijken over de dijken'
Eindrapportage tussenevaluatie DGW

Evaluatie door
medewerkers

Conclusies en
aanbevelingen

Evaluatie door
buitenwacht

4. Beheersprocessen
b. kennis en technologie (ICT)
Sterke punten (ZE):
•
SLA opgesteld met up-to-date dienstverlening;
•
hoeveelheid geld die hiervoor beschikbaar is.
•
Medewerkers lijken tevreden.

Opzet:

25%

Totaal:

20%

Implementatie:

15%

Voor verbetering vatbaar
•
uitvallen thuiswerkplek;
•
interne digitale archiveringsafspraken;
•
benutten afdelingshoofden voor het nakomen
afspraken over archivering door medewerkers;
•
oppakken internetsite. Er wordt een definitiestudie
gemaakt hierover (intern);
•
bereikbaarheid DGW op internet in
organisatiestructuur V en W.
Commentaar: SLA kan goede basis vormen voor
dienstverlening, maar werkt nog maar net Archivering
onontgonnen terrein. Geen functionerende (eigen) website
(Internet). Vreemd voor een organisatie die
kennis zo centraal heeft staan dat dit aspect zo onderbenut
is gebleven;

4. Beheersprocessen
c. uitbesteding
Sterke punten (ZE):
•
afweging voor wel of geen 'inhuur' wordt
redelijk zorgvuldig gedaan binnen MT;
•
evaluatie van de inzet van externen (wanneer
relevant bevonden).

Opzet:

30%

Totaal:

30%

Implementatie:

30%

Voor verbetering vatbaar
•
wat is 'redelijk zorgvuldig'?;
•
'grote rode draad' voor evaluatie met betrekking
tot inzet van externen is nog zwak;
•
bewustheid over keuze tussen inhuur externen of
inzet eigen mensen kan beter.
Commentaar: de basis is aanwezig. Geen doordacht proces,
maar ook geen willekeur. Proces expliciteren. Een stap
verder en DGW heeft een robuust proces.

2.1.5 Werkprocessen
Dit aandachtsgebied betreft de wijze waarop het organisatieonderdeel alle activiteiten beheert die waarde
toevoegen. De wijze waarop voortdurende verbetering van de bedrijfsvoering plaatsvindt, het ontwerpen,
beheersen, verbeteren en vernieuwen van de hoofd- en ondersteunende processen
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5. Werkprocessen
a. ontwerpen

Opzet:

30%

Totaal:

30%

Implementatie:

30%

Voor verbetering vatbaar
Sterke punten (ZE):
• helderheid in de nieuwe rol als opdrachtgever laat
• 'outline' van de werkprocessen is in het
nog te wensen over (door scheiding beleid en
beleidsvoornemen beschreven, intussen
uitvoering) (is subproces);
vereenvoudigd, omdat onderkend werd dat het
rollenspel te gecompliceerd werd;
• het systematischer vastleggen van de uitkomsten
van onze zoektocht naar de optimalisatie van de
• door ontwikkelen van de werkwijzer zijn de
werkprocessen (doorvertalen in werkinstructies);
ervaringen in de tussentijd gebruikt om een
meer pragmatische invulling te geven aan de
• in beeld brengen welke processen nog moeten
processen;
worden beschreven;
• uitvoerig nagedacht over invulling rollen bij
• integratie tussen DCW-brede bedrijfsvoering met
ontwikkeling beleidsvoornemen;
het primaire proces moet beter kunnen;
• het primaire proces is qua ontwerp helder en het
• dezelfde informatie voor meerdere doelen kunnen
functioneert.
gebruiken (helder en duidelijk);
• evalueren van werkprocessen;
• in de secundaire processen moet er meer helderheid
komen over de gewenste verbeteringen.
Commentaar: de ambitie is om het simpel en helder te
houden, we hoeven niet alles totaal uit te
werken/schrijven. Hierdoor kiest DGW er bewust voor om
een goede V/2' fase speler te zijn, liever dan een
middelmatige 4' fase speler. Voorwaarde is wel dat de
vinger aan de pols wordt gehouden. Geven de processen
de bedoelde steun?

5. Werkprocessen
b. beheersen
Sterke punten (ZE):
• er ligt een doordacht DGW-plan /
Bedrijfsvoeringsplan;
• processen en besluiten worden met enige
regelmaat in MT geëvalueerd;
• actiepuntenlijsten worden consequent
behandeld in MT (acties blijven niet liggen);
• afspraken die gemaakt zijn met de
ondersteuning van de staatssecretaris worden
nagenoeg altijd nagekomen.

Opzet:

35%

Totaal:

35%

Implementatie:

35%

Voor verbetering vatbaar
• de werkwijzer loopt achter bij de beschikbare
overige ontwerpdocumenten (actualiseren,
aansluiting vinden bij o.a. SG-DC contract);
• beter afmaken van activiteiten die gestart zijn;
• betere samenwerking tussen de werelden van 'staf
en 'lijn' (o.a. bij de totstandkoming van het DGWplan);
• afspraken nakomen over aanlevering stukken voor
staatssecretaris (we houden ons niet aan onze eigen
spelregels, de stas merkt er gelukkig weinig van);
• we moeten ons beter houden aan de afspraken en
mijlpalen die we met onze RWS-partners maken;
• tijdig aangeven wanneer we afspraken niet na
kunnen komen;
• anticiperen op inbreng van onze beleidsdocumenten
in RPC/RROM.
Commentaar: kan pas boven de 40 als er systematisch mee
omgegaan wordt, nu nog teveel ad hoc.
Bedrijfsvoeringsplan is basis, maar te abstract om als basis
te dienen voor de keuzes in het dagelijks handelen. Sprong
naar werkprocessen en besluiten te groot. Wanneer zeg je
'nee'?
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5. Werkprocessen
c. verbeteren en vernieuwen

Opzet:

25%

Implementatie: 2 5 %

Totaal:
25%
Voor verbetering vatbaar:
,;.»";,
Sterke punten (ZE):
'.,,,, •.,';'„,:.;.".. C:.-U
• het dossier VSE (er is specifiek ruimte,gemaakt
• de manier waarop innovatie tussen of over de
voor verkenningen etc. in een eigen dossier);
dossiers wordt vormgegeven (kennis-uitwisseling)
> het in groepen laten voorbereiden van
(er is nog geen logische structuur voor);
werkprocessen;
• gevoel van vrijheid creëren om afwijkende ideeën
» we hebben in verband-met de inrichting.van het
aan de directie voor te leggen (onbewuste
uitstraling DT?);
nieuwe gebouw nagedacht over de ,,.
werkprocessen;
.,
.,
,. „..(
• lunchbijeenkomsten, DGW-brede sessies structureel
» dossier kennismanagement in; ontwikkeling;
blijven benutten;
• mogelijkheid creëren om te praten over
» binnen onze organisatieopzet ruimte gecreëerd
halffabrikaten (beleidsplatform, model Anita);
om zelf veranderingen in werkprocessen door te
voeren;
.'.'. • kennis van ervaren medewerkers béter overdragen;
» keuze om DT op vrijdag te plannen;
• twee Kritische Succes Factoren: 1) er moet een
gevoelde noodzaak tot innovatie zijn 2) en er moet
» initiatief genomen om werkwijzen van de
ruimte zijn om er mee aan de gang te gaan;
secretaresses beter te stroomlijnen.
• op natuurlijke wijze 'pikken' van anderen;
• meer gestructureerd meedenken van SD-en;
• nieuwe netwerken zoeken, juist ook op grond van
werkprocessen.
Commentaar: De inrichting van DCW zelf is een voorbeeld
van èen innovatief proces, maar daarna lijkt het te stokken.
DGW is nog nietpro-actief genoeg. Kleine stappen zijn
gezet, maar zeker innovatie is nu nog te afhankelijk van
individuele creativiteit en te weinig een teaminspanning.
Het innovatief verbeteren van werkprocessen is met name
in het bedrijfsleven erg belangrijk en DCW gaat daar nog
opvallend vrijblijvend mee om.

2.1.6 Waardering door de Staatssecretaris
De mate waarin de aanpak voldoet aan de verwachtingen aan de primaire klant: de politieke opdrachtgever.
In de eerste plaats de Staatssecretaris en daarachter de andere partijen in het wetgevingsproces, zoals Eerste
en vooral Tweede Kamer.
De waarderingsvelden 6 t/m 9 zijn ten tijde van de MT-zelfevaluatie nauwelijks ingevuld, mede door een
gebrek aan informatie hierover. In de hoofdstukken 3 en 4 is deze aanvullende informatie weergegeven die
in'een later stadium is verzameld De score die m/de onderstaande tabellen is opgenomen, wordt op basis
van de volgende hoofdstukken bi/gestèld. De diverse commentaren die door de begeleider zi/n geformuleerd
moeten in de tijd (van de AAT-zelfevaluatie) geplaatst worden. Inmiddels zijn de bijeenkomsten met
medewerkers geweest, en de interviews gehouden.

6. Waardering door de Staatssecretaris

Aanpak:
^Totaal:

Sterke punten:
«-"•ƒ•••• Gesprek is gepland; c •'*•?>•" •v^•*•^•>•
•<&.!>';(•<;
vV
'•••'• Mondeling door haar aangegëveh dat zeu' tevreden is; ''"';' '''v "•••'.•••'•'*"•
• Geluiden Kamerleden niet negatief.

10%

Uitkomst en .gebruik:

25%

18%

Voor verbetering vatbaar
•f.

Commentaar: bewuste keuze om de Staatssecretaris als
opdrachtgever centraal te stellen. Maatstaven zijn recent
geselecteerd, maar ze zijn nog niet getoetst. Vermoeden
dat de waardering hoog is, maar kritisch. Wie is de klant
nu echt? Score kan omhoog gaan na meting.

door MT DGW
Samenvattende
bevindingen
Inleiding

'Kijken over de dijken'
Eindrapportage tussenevaluatie DGW

Evaluatie door
medewerkers

Conclusies en
aanbevelingen

Evaluatie door
buitenwacht

2.1.7 Waardering door medewerkers
7. Waardering door medewerkers
Sterke punten:
• relatief laag ziekteverzuim;
• gebruik bestaande informatie Ven W;
• er wordt gezocht naar betrokkenheid van de
medewerkers bij de organisatie;
• steunen totstandkoming HRM-rapport;
• voornemen tot uitvoering meteoor;

Aanpak:

10%

Totaal:

18%

Uitkomsten gebruik:

25%

Voor verbetering vatbaar
• informatie over producten gerelateerd aan
individuen, hoeveel mensen werken aan een
bepaald product?;
• medewerkers betrekken in vaststellen indicatoren;
• suggestie: heel praktisch in nota opnemen wie
meegewerkt hebben aan die nota;
• relatie tussen etages (5e in relatie tot de rest, ook
tussen 'beleidsetages' onderling);
• meten in hoeverre medewerkers zich meer
betrokken voelen bij sturing op bestuurlijke
processen;
• in beeld brengen van acceptatie van de
staatssecretaris als bestuurder van het beleid. Het als
hulpmiddel gebruiken van het materiaal uit de
cursus PBC in dit verband en dit gebruiken in de
POP, opleidingsplan en programmamanagement;
• de betrokkenheid van de medewerkers bij de
organisatie is laag.
Commentaar: enkele indirecte maatstaven, zoals
ziekteverzuim zijn beschikbaar en daar wordt op gestuurd.
Ziekteverzuim relatief laag.
Directe maatstaven nog niet voorhanden, zodat structurele
meting (nog) niet mogelijk is. Het HRM-rapport is geen
initiatief van de leiding, maar deze steunt het wel. Het
rapport geeft een goed beeld van DGW. De uitvoering van
meteoor zal het beeld binnenkort compleet maken. Daarna
rest de vraag: wat wordt er gedaan met de uitkomsten? Op
korte termijn kan er in ieder geval een behoorlijk hogere
score worden verwacht op basis van het feit van de meting
via meteoor zelf.

2.1.8 Waardering door de partners
8. Waardering door de partners
Sterke punten:
•
Analyse taken 2005/2010

Aanpak:

5%

Totaal:

5%

Uitkomsten gebruik:

5%

Voor verbetering vatbaar
• een imago-onderzoek uitsplitsen in veiligheids- en
kwaliteitsvraagstukken (van water);
• boven tafel krijgen van wat de individuele
waterschappen, provincies van ons vinden (imago);
• op agenda zetten om na te denken over hoe we
onze externe performance willen meten.
Commentaar: nog geen maatstaven waarop gestuurd kan
of zal worden. Eerste meting vindt binnenkort plaats. Nu
wel al impliciete beelden: Score kan op korte termijn
veranderen.
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2.1.9 Waardering door de SG
9. Waardering door de SC

Aanpak:
Totaal:

Sterke punten:

Voor verbetering vatbaar
• vertaling naar periodieke managementrapportages

15%
15%

Uitkomsten gebruik:

15%

Commentaar: nog geen maatstaven waarop gestuurd kan
of zal worden. Eerste meting vindt binnenkort plaats. Nu
wel al impliciete beelden: Score kan op-korte termijn
veranderen.

2.1.10 Waardering door de maatschappij
10. Waardering door de maatschappij

Aanpak:
Totaal:

10%
15%

Uitkomst en gebruik:

20%

Voor verbetering vatbaar:
Sterke punten:
• Het imago-onderzoek zoals dat V en W breed is
• een imago-onderzoek uitsplitsen in veiligheids- en
kwaliteitsvraagstukken (van water);
uitgevoerd.
• aandacht vanuit de Kamer voor wateronderwerpen ,
als indirecte indicator voor wat er in de maatschappij
leeft;
• op basis van een imago-onderzoek maatschappelijk
gewaardeerde oplossingen bieden.
Commentaar: imago-onderzoek VW-breed is beschikbaar.
Vertaling naar DGW moet nog gebeuren. Andere manieren
om gevoel voor de waardering van de maatschappij te
krijgen moeten nog worden ontwikkeld. Nu nog.teveel op
gevoel. Bij gebrek aan directe feedback vanuit de
samenleving (burger) kan dat geen overbodige luxe zijn en tegelijk tegenwicht zijn tegen de focus op de directe
opdrachtgever, de Staatssecretaris.

2.2

Rode draden

In dit hoofdstuk worden een aantal rode draden weergegeven zoals die door de deelnemers aan de
zelfevaluatie zijn geformuleerd. Deze zijn aangevuld door een aantal dat door de begeleider is geformuleerd.
De rode draden geven de mogelijke verbanden tussen de verschillende aandachtsvelden weer en trachten
thema's die hiervoor zijn genoemd met elkaar te verbinden. Het zijn nog geen conclusies! Het zijn als het
ware satépennen waarin de thema's geregen kunnen worden. De deelnemers aan de zelfevaluatie hebben de
volgende rode draden onderkend:
Wie zijn we?
- we zijn bezig met focus van technisch naar maatschappelijk denkkader,
- MT doet veel aan implementatie, maar brengt het nog niet goed genoeg over het voetlicht, ..<- inhoud wint het van andere zaken,
- het is een organisatie in opbouw, van een club van 'vrijheid blijheid' naar één met moderne leiding,
- we zijn een club waar veel is opgezet, het gaat nog niet vanzelf verder, we moeten er nog veel energie
in blijven stoppen, anders vallen we terug,
- maken we een leeftijdsanalogie dan is de organisatie 18 jaar oud. Men is enthousiast, heeft leiding
nodig is wispelturig, net volwassen genoeg). Het is wel een leeftijdscategorie met veel
verkeersslachtoffers,
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-

we zijn lief en open, op het naïeve af,
van buiten komt men er niet echt in. We zijn wel klein, fijn en dapper,
veel plannen, maar nog te weinig inburgering,
er is een grote drang om zich te bewijzen.

Wat willen we?
- worsteling om oude routines om te zetten in nieuwe,
- de platheid en de openheid van de organisatie,
- de primaire en ondersteunende processen zijn nog niet goed op elkaar afgestemd,
- we worden nog vaak overvallen door dingen,
- verantwoordelijkheden die we hebben kloppen niet met de middelen die we hebben,
- binnen DGW zijn er ontzettend veel initiatieven, maar wel erg intern gericht,
- waan van de dag heeft nog geen plaats gekregen,
- er is een overload aan intern gerichte informatie,
- het begin van de swing is er,
- het gaat snel, maar het is broos,
- rust en bezinning hebben nog onvoldoende plaats,
- enthousiast met de inhoud bezig, maar de zorg voor de processen moet beter,
- de fijne balans tussen inhoud en de ondersteunende processen is er nog niet,
- het is nog niet zakelijk genoeg.
Wat is onze relatie met de medewerkers?
- de drive van mensen die we moeten vasthouden en stimuleren,
- er zijn ruwweg twee groepen mensen: 1) enthousiastelingen (we zitten te wachten op sturing in de
nieuwe weg) 2) de sceptici (allergisch voor nieuwe instrumenten),
- betrokkenheid van de medewerkers is belangrijk. Er is plezier in het werk, maar het wij-gevoel
ontbreekt,
- er is een discrepantie tussen de wijze waarop medewerkers opereren (enthousiast, chaotisch,
taakgericht) en een organisatie die sterk gericht is op proces en samenwerking,
- er is verschil van perceptie tussen MT/DT en medewerkers (twee keer gemeld),
- een 'druk druk druk' gevoel bij de medewerkers,
- heel veel ambities, koers en enthousiasme, maar nog te weinig verfijnd en afgemaakt in het dagelijkse
werk; (te?) veel aandacht voor het proces en we zijn te lief voor elkaar,
- te taakgericht als individuele mensen opererend.
Rode draden van de begeleider (zoals geformuleerd tijdens de sessie):
- leiding loopt voorop ten opzichte van medewerkers in het naar de volgende fase gaan. Pas op met z'n
allen,
- Jullie zijn leuk maar link bezig. Leuk (vooral intern) en link (intern en extern). De andere partijen in de
beleidsomgeving moeten meer aandacht krijgen. De systemen zijn nog niet voldoende ontwikkeld om
hier bijtijds signalen over te krijgen. De focus lijkt nog primair intern V en W gericht,
- denk na over het tempo waarin veranderingen gebeuren. Dat zal nog een worsteling blijven. Bedenk
dat het ook te snel kan gaan.
In de volgende twee hoofdstukken worden de resultaten van de evaluatie door respectievelijk medewerkers
en de buitenwacht gepresenteerd. In hoofdstuk 5 wordt vervolgens op basis van de zelfevaluatie door het
MT van DGW en de informatie afkomstig van de bijeenkomsten met medewerkers en de interviews met de
buitenwacht een totaalprofiel van de organisatie in IN K-termen neergezet. Op basis hiervan worden in
hoofdstuk 6 conclusies en aanbevelingen gedaan.
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3.

Evaluatie door medewerkers

Op 3 en 4 februari zijn bijeenkomsten met de medewerkers van DGW gehouden. In dit.hoofdstuk treft u de
uitgewerkte resultaten hiervan aan. Beide bijeenkomsten kenden steeds dezelfde werkwijze, waarbij
anonimiteit werd gewaarborgd. Begonnen is met het beoordelen van een aantal voorgelegd stellingen (3.1).
Vervolgens zijn de meest relevante stellingen geselecteerd voor nadere inhoudelijke discussie (3.2). Deze
inhoudelijke discussie is gevoerd door middel van Crouputer, een systeem waarbij parallel en individueel
commentaren op de betreffende stellingen konden worden verzameld (Bijlage 2). De uitkomsten van deze
stellingen zijn plenair besproken en door de begeleiders samengevat (3.3). De belangrijkste uitkomsten van
de discussies zijn eveneens ter plekke aan het einde van elke bijeenkomst aan enkele leden van het MT/DT
voorgelegd, die hierop konden reageren.
Er is voor gekozen om in dit hoofdstuk een samenvatting van de resultaten te presenteren. In de bijlage is
een complete weergave van de reacties opgenomen. Het is sterk aan te bevelen dit overzicht in de bijlage
door te nemen, met name voor hetMT DGW. De reacties uit de middagen zijn meegenomen in de
conclusies. Tevens zijn concrete acties die in deze discussies zijn benoemd, het zogenaamde 'laag hangende
fruit'opgenomen in de lijst met aanbevelingen.

3.1

Beoordelingstellingen

De stellingen zijn beoordeeld op het volgende criterium: 'Welke waardering geeft u aan deze stelling?'(score
aan de hand van een rapportcijfer, een 1 voor absoluut oneens, een 10 voor volledig eens)
De cursief gedrukte stellingen zijn in de sessie van 4 februari iets afwijkend geformuleerd ten opzichte van 3
februari. In deze tabel is de formulering van 4 februari aangehouden.
Stellingen (geconsolideerd + van laag naar hoog gewaardeerd):
Het DT functioneert als één geheel, met een heldere lijn.

Score 10
Pts
2,7

Kennisuitwisseling tussen dossiers vindt voldoende plaats (mensen kennen eikaars dossiers).

- 2;8 ...

De matrixorganisatie functioneert in de praktijk zoals in het beleidsvoornemen is neergeschreven.

. 3 , 1 ' '\

De stappen in de beleidscyclus worden onderling goed verbonden en beheerst door DGW.

3,6

j.

De SG heeft een goed beeld van de bedrijfsvoering van DGW.

3,7

'.

We horen voldoende terug van de overleggen in MT/DT.

3,8

Vernieuwende ideeën worden snel opgepakt.

4,0 .

Het interne budget wordt nuttig besteed.

4,0 ..

De verantwoordelijkheden binnen de beleidscyclus zijn helder.

4,1

Kennis wordt goed verspreid binnen DGW.

4,2

De beleidsdoelen worden goed vertaald in dossiers en projecten.

•

4 3

'

De samenhang tussen de gekozen HRM-instrumenten is duidelijk.

4,4

Er wordt voldoende onderling overleg gevoerd tussen medewerkers over de aanpak van projecten.

4,5

We 'gooien' de producten (o.a. richting RWS) niet over de schutting.

4;6.

:;

Voor zover men er een beeld van heeft, is het beeld van DGW in de samenleving beter dan van andere
onderdelen van Verkeer en Waterstaat.
De samenwerking tussen DGW en de rest van Verkeer en Waterstaat loopt goed.

4,6

:

De uitwisseling van informatie van-beleidsmedewerker naar staatssecretaris en vice versa werkt naar behoren.

4,7 _;;. ' j

. :*?.•„ .j

De samenwerking tussen lijn en staf (CF en BZ) functioneert goed.

4,8

Beleidscommunicatie bij DGW is professioneel.

4,8

DGW reageert voldoende snel op ontwikkeling in de maatschappij.

5,0

We werken duidelijk meer dan vroeger prestatiegericht.

5;0
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Onze samenwerkingspartners vinden ons betrouwbaar.

5,0

Er is voldoende samenwerking tussen DGW en de departementen.

5,1

Het uitbesteden aan derden gebeurt zorgvuldig.

5,2

De internationale ontwikkelingen spelen een belangrijke rol in de beleidsontwikkeling binnen DGW.

5,3

De scheiding van beleid, uitvoering en inspectie heeft tot een positieve verandering in de werkwijze van
beleidsmedewerkers geleid.
De relaties met de waterschappen zijn goed.

5.3
.5,3

Deze tussenevaluatie leidt op korte termijn tot verbetering.

5,3

Ik sta (nog steeds) achter'de'rol en verantwoordelijkheden van het afdelingshoofd.
We kunnen goed 'omgaan met 'de waan van de dag'.

5,3
:5&~-

De missie en beleidsdoelen van DGW zijn bij de medewerkers bekend.

5,5

De inhoudelijke sturing is belangrijker dan financiële sturing bij DGW.

5,6

De balans tussen vrijheid en vrijblijvendheid binnen DGW is goed

5,8

Er is ruime aandacht voor het functioneren en de ontwikkeling van de mensen inde organisatie.

5,9,

De samenleving kan trots zijn op wat wij doen.

'519

We gaan op een goede manier om het 'van buiten naar binnen denken' binnen DGW.

6:0

Beleidsmedewerkers binnen DGW zijn meer regisseur dan specialist.

6,1
6,1

De vier kernwaarden van Verkeer en Waterstaat (dienstverlenend, aanspreekbaar, professioneel en integer)
zijn voldoende verankerd binnen DGW.
Er is ruimte voor vernieuwing binnen DGW, bijvoorbeeld in werkprocessen.
Ik ken mijn-projectbudgetten.
We denken voldoende na over risico 's en onzekerheden in de

beleidsontwikkeling.

Mensen binnen DGW weten elkaar makkelijk te vinden.
Bij ziekteverzuim wordt er snel actie genomen door de leidinggevenden.
Mijn leidinggevende heeft een goed beeld van mijn capaciteiten.
De staatssecretaris wordt door DGW optimaal bediend.

6,1
6,2
6,3

6,6.
6,6
•6,7 —
6,8

Rollen binnen de organisatie moeten scherper gedefinieerd worden.

7;0

DGW is een politiek-bestuurlijk gevoelige organisatie.

7,0.

We kunnen trots zijn op wat we voor de samenleving doen.

7,2

Mijn leidinggevende neenrHRM serieus:

7 , 2 '•••

3;2

Prioritering van onderwerpen

. Hieronder volgt de prioritering van de verschillende stellingen, onderverdeeld in twee dagen. Doel hiervan
" w a s h e t maken van eenselectie van de stellingen die het meest o m discussie vragen. .
"?""'...''' c
Prioritering van onderwerpen op 3 februari
Stellingen: (van hoog naar laag geprioriteerd)

Score 10

_pte_
Rollen binnen de organisatie moeten scherper gedefinieerd worden.

7,0

Rollen binnen de organisatie móeten scherper gedefinieerd worden.

7,0

De beleidsdoelen worden goed vertaald in dossiers en projecten.

6,9
6,9
6,8
6,7
6,7
6,6
6,6
6,3
5,9

Het DT functioneert als één geheel, met een heldere lijn.
Wedenken nog niet voldoende na over risico^s en onzekerheden in de beleidsontwikkeling.
Kennisuitwisseling tussen dossiers vindt voldoende plaats (mensen kennen eikaars dossiers).
We horen voldoende terug van de overleggen in MT/DT,
De stappen in de beleidscyclus worden onderling goed verbonden en beheerst door DGW.
Kennis wordt goed verspreid binnen DGW.
De matrixorganisatie functioneert in de praktijk zoals in het beleidsvoornemen is neergeschreven.
De verantwoordelijkheden binnen de beleidscyclus zijn helder.
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Vernieuwende ideeën worden snel opgepakt.

5;8

Beleidscommunicatie bij DGW is professioneel.

5,8

Er wordt voldoende onderling overleg gevoerd tussen medewerkers over de aanpak van projecten.

• 5,7.'

We 'gooien' de producten (o.a. richting RWS) niet over de schutting.

5,5

De samenwerking binnen tussen DGW en de rest van Verkeer en Waterstaat loopt goed.

4,8

De financiële sturing is belangrijker dan inhoudelijke sturing bij DGW.

4,8

De uitwisseling van informatie van beleidsmedewerker naar Staatssecretaris en vice versa werkt naar behoren.

4,5

De samenhang tussen de gekozen HRM-instrumenten is duidelijk.

4,2

Het interne budget wordt nuttig besteed.

3;5

We werken duidelijk meer dan vroeger prestatiegericht.

2,9

De SG heeft een goed beeld van de bedrijfsvoering van DGW.

2,4

Prioritering van onderwerpen op 4 februari
Stellingen: (van hoog naar laag geprioriteerd)
Rollen binnen de organisatie moeten scherper gedefinieerd worden.

Score 10
Pts
7,3

We gaan op een goede manier om het'van buiten naar binnen denken' binnen DGW.

6,9 '

De matrixorganisatie functioneert in de praktijk zoals in het beleidsvoornemen is neergeschreven.

6,7

De verantwoordelijkheden binnen de beleidscyclus zijn helder.

6,5

De beleidsdoelen worden goed vertaald in dossiers en projecten.

5,8

Kennisuitwisseling tussen dossiers vindt voldoende plaats (mensen kennen eikaars dossiers).

5,8

DGW reageert voldoende snel op ontwikkeling in de maatschappij.

5,8

We 'gooien' de producten (o.a. richting RWS) niet over de schutting.

5,7

De scheiding van beleid, uitvoering en inspectie heeft tot een positieve verandering in de werkwijze van
beleidsmedewerkers geleid.
Onze samenwerkingspartners vinden ons betrouwbaar.

5,5

We kunnen goed omgaan met 'de waan van de dag'.

5,3

De samenwerking binnen tussen DGW en de rest van Verkeer en Waterstaat loopt goed.

5,3

Het DT functioneert als één geheel, met een heldere lijn.

5,2

Ik ken mijn projectbudgetten.

5,2

5,5

Deze tussenevaluatie leidt op korte termijn tot verbetering.

5,1

Kennis wordt goed verspreid binnen DGW.

5,0

De uitwisseling van informatie van beleidsmedewerker naar staatssecretaris en vice versa werkt naar behoren.

4,9

Er wordt voldoende onderling overleg gevoerd tussen medewerkers over de aanpak van projecten. .

4,9

De stappen in de beleidscyclus worden onderling goed verbonden en beheerst door DGW.

4,8

Vernieuwende ideeën worden snel opgepakt.

4,8

De internationale ontwikkelingen spelen een belangrijke rol in de beleidsontwikkeling binnen DGW.

4,2

Het interne budget wordt nuttig besteed.

4,2

Het uitbesteden aan derden gebeurt zorgvuldig.

4,0

Voor zover men er een beeld van heeft, is het beeld van DGW in de samenleving beter dan van andere
onderdelen van Verkeer en Waterstaat.
De samenhang tussen de gekozen HRM-instrumenten is duidelijk.

3,8
3,7
3,6.

We horen voldoende terug van de overleggen in MT/DT.
De SG heeft een goed beeld van de bedrijfsvoering van DGW.

. 3,6

Bij de prioritering werd zeker bij de bijeenkomst van 4 februari sterk aangegeven, dat de prioritering de agenda
van die dag bepaalde. Dit betekent, dat sommige punten mogelijk een hogere prioriteit hebben, maar minder
geschikt om op dat moment te bespreken. Zo wilde men ook wel over de lijn en helderheid van het DT spreken,
maar dan niét DT erbij.
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Op basis van bovenstaande prioritering is gediscussieerd aan de hand van een beperkt aantal, deels
geclusterde onderwerpen. Er is gesproken over de volgende onderwerpen:
Maandag 3 februari:
- Het scherper definiëren van de rollen
- Dossiervorming en projectaanpak.
- Communicatie DT <==> Medewerkers (heldere lijn).
- Inhoudelijke vernieuwing: risicobeleid, innovatie, communicatie.
- Beleidscyclus (extern): verbinden, rollen, verantwoordelijkheden.
Dinsdag 4 februari:
- Matrixorganisatie en Rollen (intern)
- Van buiten naar binnen denken
- Verbinding tussen het beleid en de beheersing
- Innovatie
Voor een complete weergave van de discussie van beide dagen wordt verwezen naar de bijlage. In de
volgende paragraaf is een samenvatting van de resultaten weergegeven.

3.3

Samenvatting van de discussie met medewerkers

Op basis van de discussies per Grouputer (systeem voor anoniem voeren van discussies per computer) is door
de begeleider een samenvatting gemaakt. Deze is tevens de basis geworden voor de plenaire discussies in de
middagen en is tot slot (verkort) weergegeven richting de leden van het DT / MT die in het laatste half uur
van de bijeenkomsten aanwezig waren. Deze hoofdrapportage beperkt zich voor de helderheid zoals gesteld
tot deze samenvatting. Het 'laag hangende fruit' wordt meegenomen in de aanbevelingen. Aan het einde
van dit hoofdstuk wordt bezien in hoeverre de uitkomsten van deze bijeenkomsten leiden tot bijstelling van
de zelfevaluatie.
De onderwerpen van beide middagen zijn hier gecombineerd samengevat in een reeks verbeterpunten:
1) Definiëren van rollen (intern) (matrix)
2) Verbeterde dossiervorming en projectaanpak (kennisuitwisseling)
3) Communicatie met en voor DT (heldere lijn MT vs DT)
4) Beleidscyclus / van buiten naar binnen
5) Inhoudelijke vernieuwing risicobeleid / innovatie / communicatie
ad 1) Definiëren van rollen (intern)
Het is een bekend probleem waar intern veel over gesproken wordt,
- De vraag die steeds terugkomt is: 'wie is er nu verantwoordelijk voor inhoud?',
- De helderheid van de rollen (afdelingshoofd, dossiercoördinator) laat te wensen over. Er is ruimte voor
verschillende interpretaties. Tevens zijn er in de loop der tijd veel veranderingen voorgekomen. Dit is
deels te wijten aan het ingewikkelde concept van een matrix, wat tot onduidelijkheden leidt,
- Er valt een spanningsveld te constateren tussen enerzijds inhoud en anderzijds proces,
- Tevens tussen behoeften om enerzijds rollen te definiëren en anderzijds flexibel genoeg te blijven,
- Ca nu eens aan de slag! Er is al veel bedacht en opgeschreven. Doen!!!,
- Tussen de lagen binnen DGW is niet altijd voldoende vertrouwen,
- Ook de rolverdeling van de DT-leden in relatie tot dossiercoördinator en projectleider is niet altijd
helder,
- De oude en nieuwe manier van werken lopen in de praktijk nog door elkaar,
- Er moet meer bewustzijn over rol in het geheel komen bij medewerkers en DT,
- Teamrollen zijn vast te stellen op basis van competenties, en zijn vaak belangrijker dan functionele
rollen.
ad 2) Verbeterde dossiervorming en projectaanpak (kennisuitwisseling)
- Wie kent eigenlijk alle dossiers? Wat is een dossier (een bruin mapje?) Er valt een versnippering te
constateren tussen de dossiers (nieuwe vorm van verkokering) Zijn er niet te veel dossiers?,
- Bestaat het onderscheid tussen beleidsagenda D ontwikkelagenda eigenlijk nog?,
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-

-

ad 3)
ad 4)
-

Ondersteunende dossiers zijn bij de beleidsmedewerkers nauwelijks bekend,
Rol van het afdelingshoofd is hierin niet helder. Is het een klankbord voorde inhoud?,
Door sommigen worden er twee afdelingen gezien (Herman/Anita),
De indeling in dossiers heeft een spanning in zicht tussen regi, thema, beleidsprioriteit,
Waarom sluiten we de dossiers niet aan bij de begroting (doelenboom),
Het DT moet sturen op dossierniveau? Zij dragen zorg voor de samenhang,
Er zijn nog te veel projecten die door één persoon worden gedaan,
Projectleider MOET samenhang zoeken,
Maak een dossier 'lonend', hierdoor wordt het ook aantrekkelijk om afstemming onderling te zoeken,
Teveel aanspreekpunten / verantwoordelijken, door het concept van de matrix wordt het geheel
minder transparant,
'
Gebrek aan kennisuitwisseling heeft ook te maken met de onderlinge houding; is delen echt zo
'gevaarlijk'?,
' " • • • ' \'
;.
Kijk over de Dijk naar andere dossiers.
Communicatie met en voor DT
Hoe geef je dit vorm?: er wordt niet geluisterd,
Discussie binnen MT/DT is goed, maar wel één geluid naar buiten, wat nu niet altijd het geval is,
De communicatie kan sneller, inspanning wordt wel gezien (DT-verslagen snel en goed),
Tussen medewerkers en DT expliciteren van verwachtingen,
Een regelmatige mondelinge / persoonlijke uitwisseling blijft essentieel,
Dit werkt beter dan communicatie per e-mail,
Maar een terugkoppeling van wat er zoal gebeurd schiet er nog te vaak bij in, bijvoorbeeld als het
gaat om relevante ontwikkelingen in de bestuursraad, en tussen de dossiers,
Er bestaat ook zoiets als een haalplicht van medewerkers; eigen initiatief,
Het is tweerichtingsverkeer, wij moeten ook kritisch zijn en onzekerheden aankaarten,
DT neemt nog te weinig tijd voor informeel overleg, open deur beleid: alleen als ze niet aanwezig zijn,
Wat is de verhouding tussen de tijdsbesteding in de interne 0 externe agenda van het DT?.
Beleidscyclus
Let op de handhaafbaarheid!,
DGW moet haar plek (in relatie tot onder andere RWS) nog bevechten,
Wanneer draag je beleid over naar de uitvoering, waar liggen de verantwoordelijkheden?,
Doelen Beleidscyclus; transparantie en nationaal debat,
Grote waterschappen zijn erg sterk, let op de voor- en nadelen,
De evaluatie van beleid kan beter,
We leven toch met de waan van de dag?D is er nog wel zoiets als een beleidscyclus?,
We moeten meer interesse tonen voor de achterban, voor wie werken we; de burger?,
Laten we eens meer luisteren i.p.v. vertellen (meer respect tonen, niet alles direct dichttimmeren,
Burger wil integraal beleid, duidelijker communiceren (welke fase, budget, interactief),
We doen hierin nog teveel individueel D intern kan er meer afstemming plaatsvinden,
Hoe zetten we de RD en de SD in?,
Hoe werken we meer resultaatgericht (VBTB?).

ad 5) Inhoudelijke vernieuwing / innovatie / communicatie
- Wat is risico? We moeten dit beter definiëren. Het gaat om onzekerheidsreductie, wat meer is dan een
technische analyse,
- Risico's zullen altijd blijven!,
- We moeten interne en externe risico's beter splitsen,
- Er kan meer ruimte voor innovatieftijd èn geld) komen in de organisatie,
- Met het oog op de SD's, zou het doel innovatie moeten zijn (minder dichttimmeren),
- De communicatie interdepartementaal moet verbeteren,
- Politiek / Bestuurlijke gevoeligheid,
. - Wé moeten openstaan voor nieuwe vormen van samenwerken,
- De randvoorwaarden voor innovatie moeten in orde zijn: budget, FTE's,
- Uitvoeren !!! Innovatie is belangrijk, maar moet niet de overhand krijgen,
- SD-en moeten vrije ruimte krijgen voor innovatie.
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Wijziging in score zelfevaluatie?
In de zelfevaluatie.van,het MT zijn diverse organisatiegebieden gescoord door de,begel,eider.,ln,hqev,erre
moeten de uitkomsten van de bijeenkomsten van de medewerkers tot wijziging van deze/scores leiden? Per
saldo kan deze invloed beperkt blijven. Er zijn.tw.ee redenen,voor. De eerste heeft .te,makën,,met,hetifeit dat
via de HR/vY-rapportage en de eigen opmerkingen van de DT/MTMeden het beeld van.de medewerkers ook
in de zelfevaluatie al pregnant is verwoord (de interviews bevatten wat dat betreft meer nieuwe inzichten).
De tweede reden heeft te maken met het feit dat in de organisatiegebieden het vooral gaat om deinzet dan
om het directe resultaat. De effecten van de inzet op veranderingen in de organisatie kunnen doorgaans
moeilijk binnen een jaar worden vastgesteld.
Even zo goed zijn er een' paar kleine bijstellingen gemaakt. Geconstateerd is dat ten,aanzien van.de_werking
van de.matrix de.opzetjwerkelijk nog duidelijker kan (bijvoorbeeld onduidelijke status dossiers).en.dat de
implementatie van de concepten zowel als het.om het richten gaat (1a) als om het inrichten,-gaatj,ïb) nog
niet rond is. Reden om de score net onder de 40 te laten uitkomen, Dit werkt ook door in de scores iyoor
strategie en beleid. Punten als het gebrekkig.ingebouwd zijn van de innovatie en vooral het feit dat de
politiek-bestuurlijke gevoeligheid in de praktijk nog erg afhankelijk is van de inzet van de leiding (zie ook;de t
interviews), maken dat hier de score licht achteruit gaat: Het feit dat de sturing op geld achterblijft bij dé
gehele sturing is pregnanter naar voren gekomen dan tijdens de zelfevaluatie, ook een reden om de score
wat te beperken.
De volgende scorewijzigingen zijn doorgevoerd iri de organisatiegebieden (het betreft hier alleen de.
totaalscores):
.
.
.
1b: van 53 naar 39
1c: van 30 naar 24
2b: van 40 naar 36
4b: van 20 naar 17
De wijzigingen in de scores van de waarderingsgebieden komen aan de orde in het volgendehoofdstuk. Jn
hoofdstuk 5 wordt vervolgens een totaaloverzicht gegeven van de diverse scores, zoals die in,de
hoofdstukken 1 t / m 4 naar voren komen.
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4.

Evaluatie door de buitenwacht

In de opzet van de tussenevaluatie is een aantal interviews met de buitenwacht van DGW opgenomen.
Dit initiatief sluit aan bij de constatering tijdens de MT-zelfevaluatie dat er nog te weinig informatie
beschikbaar is omtrent de waardering van Staatssecretaris, Secretaris-generaal en de diverse partners van
DGW. Met deze informatie kunnen de waarderingsvelden verder ingevuld worden.
In de interviews is op een gestructureerde manier gesproken over het functioneren van de organisatie.
De uitkomsten van de interviews kunnen van invloed zijn op de 'scores' van de resultaatgebieden die
voortgekomen zijn uit de zelfevaluatie van DT/MT. Daarom wordt per waarderingsveld aangegeven wat
de (gewijzigde) score is en het commentaar daarbij van de begeleider. De scores zullen overigens niet
sterk omhoog gaan, vooral omdat het nog (slechts) om een eerste meting gaat en continuïteit in de
meting van belang wordt geacht, juist voor waarderingsvelden.

4.1

Invulling veld 'Waardering door Staatssecretaris'

Het interview met de Staatssecretaris is met enige moeite tot stand gekomen. Er moet rekening worden
gehouden met de korte tijd waarin het Kabinet actief is geweest en haar daarmee samenhangende
demissionaire status. De volgende indicatoren voor dit waarderingsveld zijn opgesteld:
•
•

•
•
•

•
•
•

•

Is DGW leidend op het gebied van Water in Nederland (reactiesnelheid, initiatief) (in hoeverre handelen
stas door DGW beïnvloed?)
Van buiten naar binnen denken:
Goede politieke oriëntatie DGW (weet waar de politiek op wil inzetten)
Oriëntatie op het externe netwerk In hoeverre slaagt DGW erin de interactie in beleid en de
regio tot stand te brengen?
Samenwerking binnen het ministerie, resulterend in een consistent geluid (parallel DGL)
Samenwerking tussen ministeries (VROM/LNV)
Oog voor de beleidscyclus (aandacht voor afzonderlijke delen en het leggen van verbindingen ertussen)
(RWS)
Is er in de beleidscyclus sprake van een optimale inschakeling van de beschikbare kennis (zowel intern als
van derden)?
In welke mate voldoet de dienstverlening (vergelijking gemeenteambtenaren), specifiek:
politieke tijdigheid
kwaliteit
vertrouwen
dagelijkse omgang
Omslag van technische inslag naar een breed maatschappelijk denkkader binnen DGW (toegankelijkheid
technisch verhaal)
Prestatie op vier kernwaarden VenW (dienstverlenend, aanspreekbaar, professioneel en integer)
Algemene tevredenheid over het functioneren van DGW? Mogelijk rapportcijfer
hoe goed vervult DGW haar beleidstaken,
vormgeving samenwerking en interactie met partners
Wat zijn voor het komende jaar de belangrijkste verbeterpunten voor DGW?

In het gesprek zijn bovenstaande indicatoren ingebracht; De uitwerking is, op basis van het verloop van
het interview licht gewijzigd. Op de volgende pagina staat een weergave van het gesprek. Hierbij moet
het voorbehoud worden gemaakt dat vanwege tijdgebrek de staatssecretaris op deze uitwerking geen
commentaar heeft kunnen geven.
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Algemeen
DGW is een leuke, jonge club; niet sleets, nog erg bezig met haar eigen positie. De staatssecretaris heeft
vertrouwen in DGW.
T.a.v. de leidende rol van DGW
Formeel is DGW leidend. Wat opvalt is:
- dat DGW de start van een traject voortvarend oppakt, maar in de doorstart vaak het momentum
verliest. DGW lijkt dan in de problematiek zelf te verzanden, wil nog wachten op de uitkomsten
van onderzoeken, lijkt dan naar zekerheden te zoeken, is met de inhoud bezig, terwijl de
omgeving/het proces verder (vooruit)gaat en DGW als 'leider' inhaalt. Daardoor dreigt DGW als
regisseur achter de feiten aan te gaan lopen,
- dat men de regiefunctie op zich voortvarend oppakt maar als de andere partijen niet leveren, DGW
naar die anderen gaat wijzen i.p.v. de helpende hand procesmatig toe te steken en pro-actief is in
het in het gang houden van het proces en de voortgang,
- dat door onze technische benadering van zaken de stas in haar eigen gedachtevorming en proactiviteit belemmerd wordt,
- dat de Stas vaak zelf moet regisseren,
- DGW niet altijd snel en voortvarend genoeg is,
- Communicatie over politieke boodschappen beter kan: DGW verdiept zich daar nog te weinig in.
Als het gaat om het van buiten naar binnen denken en werken
-

-

-

-

Vraagt en krijgt DGW wel de juiste partijen rond de tafel!
Is de politieke oriëntatie nog wel voor verbetering vatbaar (nota's zijn toch nog te vaak technisch
inhoudelijk georiënteerd en bevatten nog te weinig gevoel voor en inhoud over de context,
Blijft de internationale buitenwacht af en toe nog te veel buiten beeld c.q. zou vroeger naar voren
kunnen worden geschoven,
Stas heeft zelf moeten aandringen om actie in EU-verband voor hoogwater4 (?),
Stroomgebieden zijn voor haar lang onderbelicht gebleven,
Als geheel is DGW nog niet politiek gevoelig genoeg; zo zou zij in de nota's meer aandacht voor
politieke en bestuurlijke gevoeligheden willen zien, zowel in het benoemen ervan als in de
suggesties en adviezen voor de omgang met deze gevoeligheden. Zij ziet dit als een integrale
verantwoordelijkheid van het gehele Directoraat-Generaal,
Waarschuwt de Stas voor te veel interactiviteit; op een gegeven moment moetje als DGW wel
ergens voor staan en moet het 'democratisch' gehalte niet te groot (in de vorm van onbruikbaar)
worden,
Gevraagd naar verschillen in slagvaardigheid werden een aantal voorbeelden gegeven,
• Hoogwater: slagvaardig
• Baggeren: niet slagvaardig
Anita opereert voorzichtiger dan Herman en Bert, die meteen stevig inzetten; de Stas geeft aan
hiermee geen waarde-oordeel uit te spreken: beide benaderingen hun voor- en nadelen hebben

Interdepartementale samenwerking
-

Gaat goed, zowel met VROM, als LNV als OS (ze voelt wel dat dit bij OS ambtelijk niet zo is;
politiek heeft zij geen probleem). Aandachtspunt: DGW moet zichzelf steviger neerzetten; als een
departement iets niet wil, zijn we te snel geneigd ons aan te passen aan de ander > dit moeten we
niet doen.

Of dit feitelijk juist is, is een vraagteken. In ieder geval is het wel de beleving van de Stas.

28

Zelfevaluatie
door MT DGW
Samenvattende
bevindingen
Inleiding

'Kijken over de dijken'
Eiridrapportage'tussenevaluatie DGW

Evaluatie door
medewerkere ".

Conclusies en
aanbevelingen

Evaluatie door
buitenwacht

Samenwerking RWS
-

DGW komt zakelijker over dan RWS,
'
RWS loop (te) vaak op zaken vooruit,
Beiden geven soms verschillende signalen af,
Stas zou het op prijs stellen als voorstellen beter onderling zijn afgekaart (gedeeld worden) voordat
ze bij haar liggen,
Nieuwe vorm van zakelijkheid moet nog verder groeien:
• Uitvoering bepaalt haalbaarheid beleid > uitvoerders dus tijdig betrekken
• De uitvoering moet ook goed door beleid worden geïnformeerd waarom zaken soms door
bijv. de politiek anders lopen dan de inhoud, of de logica gebiedt

Intern overleg/onderlinge samenwerking
-

Het stafoverleg is erg groot; de laatste punten van de agenda worden vaak afgeraffeld,
Het tijdig toetsen van ideeën die bij DGW leven verloopt op zich goed; dit loopt via Bert,
Gevoelsmatig heeft ze weinig brainstormsessies gehad met DGW-ers (wat wel haaf wens was bij
haar start); op zich begrijpt ze dat dit zo is gelopen omdat er veel reeds (lang)lopende processen
zijn; er was minder nieuw op te starten.

Beoordelingen
-

-

Professioneel: ja,
Integer ja,
Dienstbaar en aanspreekbaar: ja, met de eerder gemaakte kanttekening dat we ons te afhankelijk
maken van (de voorgang/prestaties van) externen (dit is voor zowel het functioneren van de
buitenwereld als voor het functioneren van de stas niet goed; DGW moet leiding nemen; niet in de
valkuil stappen van 'we zijn overheid en dus duurt het lang'),
Rapportcijfers: op beide fronten (kwaliteit vd beleidsontwikkelingen samenwerking) een zeven.

Tips voor inwerken nieuwe Stas
-

Selecteer het inwerkprogramma qua onderwerpen op: Wat is urgent en wat kan wachten (neem
een tijdlijn en fiets die af),
Richt je eerst met name op de context en het politiek bestuurlijke als het om de informatie gaat;
technisch-inhoudelijke informatie gaat de eerste weken het ene oor in en het andere uit,
Zorg ervoor dat de próject/subdossierverantwoordelijken een ambitie hebben en formuleren voor
het inwerkgesprek.

Bijgestelde score en commentaar:
Het feit van de meting, ook al is het een eerste keer, wordt van belang geacht. DGW heefbnadrukkelijk
geïnvesteerd in een grotere mate van politiek-bestuurlijke gevoeligheid en daarbinnen in de relatie met de
Staatssecretaris. De uitkomsten zijn in dat opzicht niet slecht, al gaat het hier om slechts een eerste meting
over een relatief beperkte periode. Uit het interview blijkt dat dit nog slechts beperkt is gelukt. De intentie
wordt gezien en gewaardeerd. Eén en ander blijkt nog sterk persoonsgebonden, waarbij direct na het DT
niveau er nog veel te verbeteren zou zijn. Opvallend is de constatering van de Staatssecretaris dat na een
eerste stevige inzet de benadering een stuk voorzichtiger wordt. Dit duidt op een niet voldoende meester
zijn van de eigen interne ambtelijke processen. De aanpak is daarmee onvoldoende effectief en het. : .. ,
gebruik blijft achter bij de mogelijkheden. De score zoals die door de begeleider tijdens de zelfevaluatie is,
gegeven, is door hem oprbasis van dit interview bijgesteld. Zowel de aanpak, als ook de uitkomst stijgen•»=•
van 5% naar 15%. Blijf hier.niet te lang bij stilstaan: in hoofdstuk 5 wordt een totaaloverzicht gegeven ,....
van de diverse scores, zoals die in de hoofdstukken naar voren komen.
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4.2

Invulling veld 'Waardering door medewerkers'

Dit is het enige veld dat geen nadere invulling behoefde in aansluiting op de zelfevaluatie;.Er-konden,, „,..,.
zowel heldere maatstaven worden geformuleerd. Mede dankzij de besehikbaarheid^van het HRM-rapport
is er ook een goed zicht op de te verwachten uitkomsten. DGW. is nog in afwachting yande,üitkomsten
van het Meteoor-onderzoek onder de medewerkers. Dan is het beeld (zeer) compleet:. In onderstaande
tabel is een overzicht opgenomen van de indicatoren die met Meteoor worden gemeten.
Indicatoren:
•
•!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plezier in h e t werk
V o o r taak alles goed georganiseerd
•••'•
W e r k d r u k (passend)
Persoonlijke ontplooiing
C o m m u n i c a t i e doelstellingen en beleid
V o l d o e n d e informatie voor werk
Samehwerkihgop.de.afdeling .
S a m e n w e r k i n g tussen afdelingen
M a n i e r van leidinggeven direct leidinggevende
Leiding en besturen door M T
Duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Algehele tevredenheid
•

Bijgestelde score en commentaar:
De score en het commentaar worden niet gewijzigd ten opzichte van de zelfevaluatie. De bijeenkomsten
met de medewerkers hébben het beeld sterk verrijkt, maar geven (o.a. ten opzichte van het HRMrapport) geen fundamenteel nieuwe wijzigingen in de beoordeling.'Na uitvoering van'meteoor kan de
score nog wél wijzigen'. Vandaar dat-de scores zoals die in dé zelfevaluatie'.voor, dit veld zijn gegeven,
enkel leiden tot een verhoging van de score voor déaanpak, van' '1 0% naar .15 %:. De'score voor uitkomst
en gebruik'blijft'gelijk,'op 25%. Blijf hier niettélang bij'stilstaari: in hoofdstuk 5 w ó f d f een'totaaloverzicht
gegeven van de diverse scores, zoals die in de hoofdstukken naar voren komen.

4.3

I n v u l l i n g veld ' W a a r d e r i n g door dé partners'"^

-••.•' • •"••'••'•••:••>'"*-•-"•••

Vanwege .het karaktervan een tussentijdse evaluatie zijnin.eerste instantie enkel-.de.'nabije',relaties
betrokken. In een volledige analyse (2004) is degemaakte seleetie^aan te.,vullen,imet.meerdere partijen in
deïomgeving van.DGW,. waaronder bijyoprbeeld;NGO^
Regionale
Directies 'van RWS, IPÓ en Stafdiensten van Verkeer en Waterstaat. In de evaluatie van 2003,zijn,.?;
betrokken:
• •'-«.
-<--•••
'>,'. •-••
- -

Gedeputeerden (Brabant, Boelhouwer & Noord-Holland, Wildekamp)'*"'"'7?t'°; r '"•• J • ' ^ « - ^ u ' "
L N V W a n d e r Z a n d e ) -W7;. ; -^w-o*. * ,'•<<• tir^t
,;«r*.« S 'v.v3 <*•*??**•• •?, k->;•-•.' j^iiiv
\ - \ V r ; . \r--..;.,•: •
R W S ( ( H K W , KohsiekyBroeders&RIKZ,.Jorissen/Balfóort.'&;RIZA, Tomson/Stortelder)
Unie van Waterschappen (Kraaij) v , ?i.si«.iv
•• .',p,-;.,v
.>•..•.•••••..«'••
VNG. (Van Kempen) .'
:
•
VROM (Ruimte, Van der Jagt& Milieu, Van der Vlist) .

In deze paragraaf worden per indicator de hoofdlijnen uit de interviews weergegeven. De oorspronkelijke
uitwerkingen van de interviews zijn gebundeld- inde: bijlage. Dit biedt een verdieping van de hier
gepresenteerde geluiden. De gehanteerde indicatoren zijn grotendeels gekoppeld aan het
beleidsvoornemen en kunnen eveneens de basis leggen;voorde:fqrmele evaluatie in 2004, zodat inide
waardering van partners in de tijdverandéringen.waargenomen ikunnen. worden:. .•.'•*
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Indicatoren / vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kennis van missie en ambities van DGW, waar staat DGW voor?
Levert DGW een meerwaarde, t.o.v. het oude Directie Water?
Is DGW leidend (regisseur) op het gebied van Water in Nederland?
Van buiten naar binnen denken als DGW?
Omslag van technische inslag naar een breed maatschappelijk denkkader binnen DGW
(toegankelijkheid technisch verhaal)
In hoeverre slaagt DGW erin de interactie in beleid en de regio tot stand te brengen
Prestatie op vier kernwaarden Verkeer en Waterstaat
Oog voor de beleidscyclus (aandacht voor afzonderlijke delen en het leggen van verbindingen ertussen)
Optimale inschakeling van kennis in de beleidscyclus
Algemene tevredenheid (door middel van rapportcijfer)
Wat zijn voor het komende jaar de belangrijkste verbeterpunten voor DGW?

De hoofdlijnen uit de interviews komen neer op:
Kennis van missie en ambities van DGW, waar staat DGW voor?
Het mag geen verrassing zijn dat de missie bij de partners zelden bekend is. Wel hebben zij een beeld van
de ambities, waarbij wordt geconstateerd dat er door DGW hoog is ingezet. De hoofdlijn van de
gesprekken is dat er in het afgelopen jaar een behoorlijke slag is gemaakt, maar dat er nog veel moet
gebeuren om de geformuleerde ambities waar te maken.
DGW moet staan voor waterbeleid in de meest brede zin. Hierbij wordt kritiek geuit op het feit dat er
binnen de organisatie hoofdzakelijk aandacht is voor die zaken waar geld voor is (prioriteiten). Dé
secundaire onderwerpen krijgen vaak onvoldoende aandacht, mede doordat de DT-leden in de platte
organisatie van DGW, druk bezet zijn. DGW richt zich vooral op het hoofdwatersysteem, waarbij er
minder aandacht wordt besteed aan regionale systemen en waterkwaliteit.
Levert DGW een meerwaarde, t.o.v. het oude Directie Water?
De scheiding van beleid, uitvoering en inspectie wordt veelal als principieel juist gezien. Het is voor de
buitenwereld duidelijk merkbaar dat deze scheiding nog een flinke worsteling betekent, met name in
toewijzen van verantwoordelijkheden in de samenwerking met RWS. Hierbij wordt het RWS-verleden als
ballast gezien in het veranderingsproces. Wanneer in de ontvlechting de rollen niet duidelijk worden ;
neergezet, kijkt iedereen naar DGW. Wanneer zij dan niet het voortouw neemt, schieten partijen (lees:
medewerkers) weer terug in hun oude rollen.
De beoogde meerwaarde van de scheiding wordt wel gezien, waarbij dit op twee aspecten wordt
toegelicht. Enerzijds wordt Water in de beleidswereld beter gepositioneerd, serieuzer genomen (in
vergelijking met DGP, DGG en DGL) dan in de tijd van Directie Water. Er kleeft blijkbaar meer status aan
een zelfstandig beleids-DG dan aan een beleidsdirectie binnen RWS. Anderzijds zit er een meerwaarde in
de verzakelijking van de discussie. Samengevat komt dit er op neer dat er een duidelijke potentiële
meerwaarde wordt ervaren, maar dat deze in de praktijk nog niet altijd goed uit de verf komt. Hierbij
wordt ook een duidelijk gat op HKW-niveau waargenomen (in de landelijke aansturing van beheer). De
Taskforce Water die binnen RWS is georganiseerd vangt dit nog niet voldoende op.
Is DGWjeidend (regisseur) op het gebied van Water in Nederland?
Deze vraag levert sterk uiteenlopende reacties op. Met de kanttekening dat één jaar DGW wel kort is om
deze vraag te kunnen beantwoorden, komt de hoofdlijn neer op dat DGW dit wel zou moeten zijn, maar
dat de praktijk hier nog lang niet altijd op wijst. Door de positie die DGW heeft ben je automatisch dé
aangewezen organisatie om leidinggevend te zijn op het beleidsterrein water. Er wordt geconstateerd dat
DGW meer de leiding zou moeten nemen in de processen. Partijen rondom DGW verwachten heldere en
duidelijke standpunten ('anders dreigt bureaucratisch gepolder'), waarbij DGW wordt gevraagd om 'de
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nek uitte durven steken'. DGW wordt soms autistisch gedrag toegeschreven. De aandacht van de top
ontstaat regelmatig pas in de eindfase van een project en dit leidt soms tot verassende (politieke) keuzes,
waardoor projectleiders som buitenspel.komen te staan. Een ferme positionering van DGWÏh hëfbegirf
van een proces is in deze gewenst. Er wordt gesteld, dat DGW eerst een heldere eigen lijn moet
ontwikkelen, alvorens zij naar buiten treedt.
.-....,,.,.,•<.
Er wordt bij deze vraag tevens een onderscheid gemaakt tussen 'leidend' naar andere departementen en
leidend naar het maatschappelijk veld. Naar andere departementen is DGW nog niet altijd leidend.
(VROM nog steeds regelmatig eigen agenda, die conflicterend werkt). Naar de maatschappij toe is DGW
weliswaar meer 'leidend', maar hierbij beperkt DGW zich nog te veel tot de traditionele netwerken (zie
indicator'van buiten naar binnen denken').
,• ... .'^erVan buiten naar binnen denken als DGW

•. ,;,•-.,-). „;,„••w?p>.s-;}•;./

Het gaat de goede kant op met de externe oriëntatie van DGW, zo constateren de partners. Erïs«duidelijk
verbetering merkbaar ten opzichte van de tijd van Directie Water. Dit w o r d t voor D G W door de partners"
hoger gewaardeerd dari voor andere departementen, maar er is duidelijk nog ruimte voor verbetering.
De relaties in het veld krijgen nadrukkelijk meer aandacht. Echter, dit geldt vooral voor het nationale;'":
netwerk, internationaal w o r d t er n o g onvoldoende progressie waargenomen.
Er w o r d t meerdere malen op gewezen dat het netwerk buiten de overheid uitgebreid moet worden en
tevens meer flexibel kan worden. Het maatschappelijke veld is breder dan Bestaande instituties; b o u w aan
netwerken en niet aan instituties! D G W blijft veel binnen geijkte paden en moet obk andere partijen
durven'te betrekken.
Een belangrijk punt is dat de politieke oriëntatie een stuk beter dan vroeger wordt bevonden, maar dat
deze verbetering zich n o g wel sterk beperkt t o t de t o p van D G W . O p het niveau van de medewerkers
dient n o g een slag gemaakt te.worden o m het beleidsvoornemen waar te maken.
"-'"'•< " "* • ;
De afstemming tussen de partners en D G W wordt bemoeilijkt door de gekozen 'organisatievorm.'' Een''Van
de gesprekspartners schetst het volgende beeld, dat scherp illustreert w a t hiermee bedoeid wordt.' Dit" *
beeld is in.andere gesprekken kracht bijgezet. In de figuur komt t o t uitdrukking dat afstemming vanuit
partners met D G W het niveau van één enkele project te boven gaat, maar hietvoldoendé omvang of '
prioriteit heeft o m door de directie (de volgende stap) opgepakt te worden. Er wordt derhalve gesproken,
over het ontbreken van een de-escalatiefunctie. Er ontstaat ruis in de afstemming die tussen de t w e e ' •
niveaus (projectleider en DT) vallen. Echt cruciale punten liggen bij DT (te weinig.mandaat en vertrouwen
bij medewerkers). In de tijd van Directie Water had je meer aanspreekpunten .
. .;.':#;• ;;;.•;f'

O
O O

DT

Afstemming opdrachtnemerDCW: behoefte aan sterker
midden-management: nu
ontbreekt de-escalatiefunctie

Projectleider extern
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Omslag van technische inslag naar een breed maatschappelijk denkkader binnen DGW
(toegankelijkheid technisch verhaal)
Er wordt een verbetering geconstateerd ten opzichte van de tijd van Directie Water, maar dit is volgens
enkele gesprekspartnersgedeelteiijk maatschappelijk te verklaren (m.a.w. ook zonder DGW was dit
waarschijnlijk veranderd). Aansluitend bij de opmerkingen over de externe oriëntatie is een punt van
kritiek dat de oriëntatie zich hoofdzakelijk op het bestuurlijke niveau richt. De discussie wordt hier echter
wel op een goede manier ingestoken, en goed opgepakt op met name het bestuurlijke niveau.
DGW moet naar de samenleving nog alerter zijn en kansen grijpen. Er dienen meer
communicatiemomenten naar de maatschappij toe gecreëerd te worden, om een heldere boodschap over
te brengen.
In hoeverre slaagt DGW erin de interactie in beleid en de regio tot stand te brengen?
Het spanningsveld van hoofd watersysteem en regionaal watersysteem is een terugkerend item. Tot waar
reikt de invloed van DGW in de regio? Bij grote projecten (bijvoorbeeld Ruimte voor de rivier) slaagt
DGW hier steeds beter in, maar bij kleine projecten komt dit vaak minder goed van de grond. Er valt hier
een wereld te winnen. Op dit moment wordt toch nog vaak geroepen dat de Regionale Directies van
RWS dat maar moeten doen, terwijl DGW de regisseur moet zijn! Hierbij aansluitend, is in de gesprekken
meerdere malen gesteld, dat de rol van de Regionale Directies moet verhelderen. Naar de provincie toe
werkt DGW/RWS nog vaak versnipperd (per project wordt er aangeklopt). Er zou één samenhangend
verhaal gemaakt moeten worden. DGW moet werken aan de integrale functie, om effectief het beleid
over te kunnen brengen.
Prestatie op vier kernwaarden Verkeer en Waterstaat
DG Water wordt absoluut als dienstverlenend gezien. DGW geeft altijd thuis (waarbij het voor de
dossiers met hoge prioriteit beter gaat dan de wat minder belangrijke onderwerpen). De
aanspreekbaarheid is in orde. Voor de beoordeling van de mate van professionaliteit bmnen DGW
kan er onderscheid gemaakt worden tussen hoe DGW overkomt op het niveau van de organisatie
en van het individu. Als organisatie is het in orde, maar op het niveau van medewerkers zijn de
brede rol en politieke oriëntatie aandachtspunten. Er is geen twijfel mogelijk over de integriteit
binnen DGW. Er wordt naar veel partijen geluisterd, waarbij de indruk bestaat dat er redelijk
objectieve besluitvorming plaatsvindt.
Oog voor de beleidscyclus (aandacht voor afzonderlijke delen en het leggen van verbindingen
ertussen)
De scheiding tussen beleid, uitvoering en inspectie is een complex proces, waarbij nog steeds de nieuwe
rollen met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden worden gezocht. De rollen tussen met name,,.-,
RWS en DGW moeten verder professionaliseren, de onduidelijkheden zorgen nunog voor verwarring bij
bijvoorbeeld de Specialistische Diensten. Het verbinden van de drie delen blijft één van de belangrijkste
taken voor de regisseur van de waterkolom; wat DGW zou moeten zijn. Er wordt door diverse partners
gesteld dat de scheiding tussen beleid en uitvoering niet te ver door moet schieten, de eenheid van
Verkeer en Waterstaat moet voorop blijven staan.
De voelhorens voor ontwikkelingen in de maatschappij kunnen en moeten beter. DGW moet haar energie
vooral richten op deze interactie met de omgeving (vanuit het beleidsveld) en RWS de implementatie van
beleid voor haar rekening laten nemen.
De investering in beleidsmonitoring heeft tot waardering geleid. Het sterker aanzetten van deze laatste
fase uit de beleidscyclus, maakt dat er meer structureel geleerd kan worden uit het verleden, wat de . ,
effectiviteit van bestaand en nieuw beleid ten goede kan komen.
Optimale inschakeling van kennis in de beleidscyclus
Over de kenniskant van de beleidscyclus zijn de gesprekspartners niet bepaald positief. De sturing hiervan
wordt nog als troebel ervaren. Op dit punt is nog verbetering te bereiken. DGW organiseert de kennis
nog onvoldoende. Zij ontvangt ad hoc kennis uit projecten, maar benut zij deze ook optimaal? Het zicht
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op hoe je de kennisbehoefte in de gehele cyclus organiseert moet beter kunnen (welke kennis, wie
verantwoordelijk). Het vormen van DGW betekent een ontmanteling van RWS, met name van het
hoofdkantoor. De.Taskforce Water binnen RWS kan dit niet geheel compenseren. Blijf de SD-eri gebruiken, die een duidelijke rol moeten krijgen, intern dan wel externen.
>>
Algemene tevredenheid (door middel van rapportcijfer)
Bij de beoordeling is een onderscheid gemaakt tussen twee aspecten. Ten eerste is de invulling van de
beleidstaken beoordeeld..Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen de invulling voor de
hoofditems van het beleid, waarvoor DGW gemiddeld een 7 scoort. Voor de ondergeschikte
onderwerpen valt de beoordeling met een 5-6 lager uit.
Ten tweede is de vormgeving van de samenwerking en interactie met partners gescoord. Hierbij .wordt
het onderscheid gemaakt tussen enerzijds samenwerking op bestuurlijk niveau,. Met een 7-8 scoort dit
goed. De scope in het netwerk wordt nog wel als te smal.ervaren, met name op het-niveauvan. , r„_....
projectleiders, ook richting de maatschappij. Hierdoor wordt de score naar beneden getrokken, tot een 56. De samenwerking met lagere overheden moet extra aandacht krijgen.
Wat zijn voor het komende jaar de belangrijkste verbeterpunten voor DGW?
•

-

Match tussen individuen en de gehele organisatie moet beter: de top geeft nu overstuur, mensen
draaien nog onvoldoende bij,
Interdepartementaal sterker worden: benut coalities en cofinanciering,
Leggen van efficiënte verbindingen binnen V en W,
Sterker prioriteren, het verleden zit nog in de weg,
Meer contact met maatschappelijke organisaties.

Aanbevelingen
-;
-

Geef 'les' aan woordvoerders van 2' kamer,
Breek eens uit de geëigende netwerkkaders,
,'/'.'•...."'.'-..'.'.'
Bredere oriëntatie buitenland,
Wordt als beleids-DG geen Haagse centrale moloch, blijf B en U verbinden,
Investeer in jonge medewerkers (zij zijn de beleidsprocesmanagers van de toekomst),
HRM insteek voor afdelingshoofden; rol: geen begeleiding in het proces zonder inhoud,
Investeer in mensen en niet in structuren.

Bijgestelde score en commentaar:
Het feit dat het hier om een eerste meting gaat en het (toch nog) om een beperkt aantal geïnterviewde "
personen gaat, beperkt de score voor de aanpak. Ondanks vele kritische commentaren - niet zelden van"
fundamentele aard - is er sprake van'waardering voor de inspanning van DGW en wordt dé inzet bok !relatief hoger beoordeeld dan van vergelijkbare DG's. Tegelijk wordt de scopenóg als beperkt ervarerf»-(belangrijk: men is uitgesproken kritisch over het kennismanagement) en isrhet allemaal nog te vers om*••'
van een geborgd resultaat te kunnen spreken, reden waarom de score voor uitkomst en gebruik onderde
40% scoort.
In vergelijking met de score zoals die in de zelfevaluatie is neergezet door de begeleider wordt er een
sprong voorwaarts gemaakt. Van 5% naar een totaalscore van 25% (onderscheid aanpak 15% en
uitkomst/gebruik 35%). Blijf hier niet te lang bij stilstaan: in hoofdstuk 5 wordt een totaaloverzicht
gegeven van de diverse scores, zoals die in de hoofdstukken naar voren komen. -

4.4

Invulling veld'Waardering door Secretaris-Generaal'

Eveneens middels een interviewis er informatie verzameld om dit waarderingsveld verder in te kunnen
vullen. Hierbij is gesproken met de pSG, de heer Heij, en Laura Plezier (DBS) die de vorming van DGW
hebben kunnen volgen. In een gesprek zijn een aantal indicatoren besproken. In de volgende tabel is een
overzicht van het totaal aan indicatoren opgenomen.
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Indicatoren / vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

»

Bent u op de hoogte van de missie en ambities van DGW? Waar vindt u dat DGW voor moet'staan
Levert DGW een meerwaarde, t.o.v. het oude Directie Water (als deel van RWS) (hoe'komen we over?)
Is er oog voor de beleidscyclus (aandacht voor afzonderlijke delen en het leggen van verbindingen
ertussen)? (o.a. inschakeling van kennis, interactie met RWS)
Beschouwt u DGW als 'leidend' (regiefunctie) op het gebied van Water in Nederland? .
Van buiten naar binnen denken als DGW (politieke oriëntatie DGW, oriëntatie op het externe netwerk
Hoe ziet u de samenwerking vanuit DGW (binnen het ministerie en ook interdepartementaal?
Omslag van technische inslag naar een breed maatschappelijk denkkader binnen DGW (toegankelijkheid
van het technische verhaal
. , Prestatie op vier kernwaarden Verkeer en Waterstaat (dienstverlenend, aanspreekbaar, professioneel, integer)
Heeft DGW zich in een jaar tijd ontwikkeld tot een volwassen, professionele organisatie, hierbij lettend op:
Kwaliteit van DGW (HRM, Bedrijfsvoering, Financieel Managementkwaliteit van de bijdrage in V en W
breed perspectief (positie t.o.v. andere onderdelen binnen V en W)?
Algemene tevredenheid (rapportcijfer) over het functioneren van DGW?
Hoe goed vervult DGW haar beleidstaken?
Vormgeving samenwerking en interactie met (interne) partners
Wat zijn voor het komende jaar de verbeterpunten voor DGW? En wat moeten we absoluut vasthouden?

Niet alle benoemde indicatoren zijn in het (verkorte) gesprek aan de orde kunnen komen. Het totaal aan
indicatoren kan in de formele evaluatie van 2004 wel worden beoordeeld. De volgende reacties zijn in het
gesprek naar voren gekomen:
Levert DGW een meerwaarde, t.o.v. het oude Directie Water (als deel van RWS) (hoe komen we over?)
De Directie Water zat erg verpakt in de RWS. Het is goed geweest om beleid en uitvoering te
ontkoppelen. Overigens hielp het ook wel dat het thema water de laatste jaren sterker dan voorheen
gepolitiseerd is. De politieke oriëntatie is beter dan in de tijd van Directie Water. Het duurde wel even
voordat de bewindspersoon het ook merkte en waardeerde dat er een nieuw beleids-DG voor Water
functioneerde (door een verbeterde stroomlijning van de stukken en kwaliteit van de advisering ging de
ondersteuning steeds vloeiender verlopen). De oriëntatie van DGW is tevens verbeterd.
Is er oog voor de beleidscyclus (aandacht voor afzonderlijke delen en het leggen van verbindingen
ertussen)? (o.a. inschakeling van kennis, interactie met RWS)
De relatie met de uitvoering, met name RWS, is nog niet helder. DGW zou uiteindelijk op politiek niveau
moeten terugkoppelen (voorbeelddossiers: Maas, Haringvliet, Koegorspolder). De indruk bestaat nu soms
dat de verbinding tussen RWS en DGW niet sterk is. Juist in de waterketen is de verbinding in de gehele
keten essentieel. Bij uitvoeringskwesties die politiek gaan spelen is het nu niet duidelijk wie dè lead pakt.
Stuurt !DGW hier wel voldoende op? Waar houdt DGW op en begint RWS èn andersom? De indruk?
bestaat dat DGW de kennisinstituten van RWS nog redelijk vrijblijvend aanstuurt. Door de kennisdiscussie
krijgt dit nu meer prioriteit.
Hoe ziet u de samenwerking vanuit DGW (binnen het ministerie en ook interdepartementaal)?
DGW manifesteert zich duidelijk en is ook sterk gericht op samenwerking met de andere departementen
zoals 1IMV en VROM. Ook richting IPO/VNG/Unie neemt DGW een actieve en op samenwerking
gerichte houding in. Het "wheelen en dealen" in de bestuurlijke omgevingen gaat DGW, in het bijzonder
de dg, goed af (voorbeeld: IBO). DGW is soms wel redelijk gericht op het volgen van de eigen lijn..
Omslag-van technische inslag naar een breed maatschappelijk denkkader binnen DGW
(toegankelijkheid van het technische verhaal)
DGW heeft zich duidelijk het afgelopen jaar ontwikkeld in haar advisering en aanpak van dossiers van
technisch naar meer maatschappelijk gericht.
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Heeft DGW zich in een jaar tijd ontwikkeld tot een volwassen, professionele organisatie, hierbij lettend
op: Kwaliteit van DGW (HRM, Bedrijfsvoering, Financieel Management, kwaliteit van de bijdrage in V
en W breed perspectief (positie t.o.v. andere onderdelen binnen V en W)
De inspanningen op het gebied van HRM en de wijze waarop DGW hiermee omgaat zijn heel goed.
Wordt positief gewaardeerd. Met het geld en het begrotingsproces zit het ook wel goed. Enige verbazing
hebben de recente gebeurtenissen in het kader van het managementcontract in de relatie en
samenwerking met DCO gewekt. Nog steeds niet helder waarom dat nou zo belangrijk was. Mogelijk dat
de fysieke afstand van DGW ten opzichte van de Plesmanweg hierbij een rol speelt. De verbinding met de
beleidskern is er nog niet echt. We komen elkaar niet tegen in de wandelgangen, bij de medewerkers van
andere beleids-DG's is dit wel zo.
Een nieuw DG heeft als groot voordeel dat ze vanaf nul kan beginnen en een nieuw profiel kan
ontwikkelen. Doordat DGW een kleine organisatie is kan deze vernieuwingsimpuls ook makkelijker
worden doorgevoerd. Ook de personen in de top van DGW, naast Bert, zoals Anita die met frisse ideeën
van buiten komen en dynamisch zijn, maken veel uit. Bij DGW is de reorganisatie beter op zijn pootjes
terecht gekomen; een (groot) verschil ten opzichte van DGL.
DGW heeft ook lef gehad om bij de reorganisatie een deel van de mensen op andere dossiers te zetten.
Dit heeft ook geleid tot merkbare verbeteringen in de kwaliteit van de advisering. De kwaliteit van de
dossiers over de volle breedte van DGW wisselt nog wel; de indruk bestaat dat dit vooral aan de personen
ligt die op de dossiers zitten. Hoe actief stuurt het management hierop? De verbindingen met andere
onderdelen van V&W zijn nog wat beperkt. Er zit veel energie, maar deze wordt nog niet altijd goed
gebundeld en gebruikt.
Wat zijn voor het komende jaar de belangrijkste verbeterpunten voor DGW? En wat moeten we
absoluut vasthouden?
Heeft DGW een kwaliteitsborgingsysteem? Het is een goede zaak om cyclisch (zoals nu voor het eerst
gebeurt) de kwaliteit in de gaten te houden bij medewerkers, klanten en de omgeving.
Hoe afhankelijk is de organisatie van het management? Als het management nu zou opstappen, draait de
organisatie dan op voldoende niveau door? Zijn processen niet teveel om sleutelfiguren heen
georganiseerd? De uitdaging is om de veranderingen te internaliseren breed in de organisatie. Het gaat
hierbij ook om zaken als: ervaring goed mixen met vernieuwing, leren van je fouten, creativiteit en
innovatie ruimte geven.
De verbinding met RWS; wie heeft de lead bij uitvoeringsissues die politiek worden?
Bijgestelde score en commentaar:
De (P)SG toont zich in zijn beoordeling positief over de ontwikkeling van DGW, in het bijzonder als het
gaat om het ontwikkelen van grotere maatschappelijke gevoeligheid. Het getoonde lef wordt
gewaardeerd. Er zijn nog veel vragen over de aansluiting met andere onderdelen en het gebrek aan
borging (persoonsafhankelijkheid) van het geheel. Ten opzichte van de score zoals die in de zelfevaluatie
door de begeleider is gegeven (15% totaal), is met name de waardering voor de uitkomst en het gebruik
ervan toegenomen. Deze komt nu op 30% uit. Blijf hier niet te lang bij stilstaan: in hoofdstuk 5 wordt een
totaaloverzicht gegeven van de diverse scores, zoals die in de hoofdstukken naar voren komen.

4.5

Invulling veld 'Waardering door maatschappij

Er zijn ten opzichte van de zelfevaluatie geen nadere activiteiten ontplooid. Er is dus geen sprake van een
wijziging in de score. De verschillende statements van de partners geven wel aan dat de waardering van
de maatschappij goed is, voor zover gevoeld door de samenleving. Over een echte meting wordt niet
beschikt. In de bijlage staat een summier overzicht van mogelijke indicatoren, zoals die in de MTzelfevaluatie naar voren zijn gekomen. Maar hier zal nog verder over doorgedacht moeten worden.
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5.

Samenvattende bevindingen

In dit hoofdstuk wordt op basis van de resultaten van de zelfevaluatie door het MT,.aangevuld metide
resultaten van de bijeenkomsten met medewerkers en de interviews met de buitenwacht, een totaalbeeld
geschetst. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een aantal INK-gerelateerde instrumenten, zoals een
scoreoverzicht, een profielschets en een spinnenweb.

5.1

Overzicht van scores

Leeswaarschuwing (opnieuw): dit puntentotaal betreft een niet (via een audit) geborgde indruk van
DGW op basis van uitspraken door betrokkenen zelf. Dit is gedaan met het oogmerk het relatieve zicht
van de aspecten ten opzichte van elkaar in beeld te krijgen. Aan de scores kan geen absolute waarde
worden toegekend. Zeker mag de score niet worden gebruikt als een rapportcijfer.
Het totaal aantal punten komt na het meewegen van de bijeenkomsten van de medewerkers en de
interviews uit op 246 (ten opzichte van 215 die uit de MT-zelfevalutie volgde). De aanvullende
activiteiten (bijeenkomsten en interviews) hebben derhalve hun vruchten afgeworpen. Een gemiddelde
organisatie in de publieke sector scoort bij de eerste meting tussen de 150 en 250 punten, waarmee dit
DG een normale score heeft. Voor een beleids-DG wellicht een hele goede score, maar daarvoor
ontbreekt vergelijkingsmateriaal.
We herhalen de waarschuwing om een absolute waarde aan de score te hechten. De belangrijkste
boodschap zoals die uit de score blijkt: de organisatie is in een overgang van fase I (activiteitgericht) naar
fase 11 (procesgericht). Er gebeuren veel dingen, waaronder veel goede dingen (keurig in het verlengde
van het beleidsvoornemen). Er is echter nog minstens zoveel te doen.
In overzicht 1 wordt weergegeven hoe dit puntentotaal tot stand komt.
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Voor een grafische weergave van bovenstaande tabel verwijzen we naar de profielschets en hét
spinnenweb hierachter. De hierboven gemelde wegingsfactor heeft betrekking pp de uniforme factor
zoals die binnen Europees (EFQM) verband wordt gehanteerd voor de weging van de relatieve zwaarte
van de aandachtsgebieden. Zo weegt klantgerichtheid (waardering door de Staatssecretaris) zwaarder
door dan inspanningen op het terrein van beheersprocessen (waardering door de'Secretaris-Generaal).
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5.2

Profielschets

De profielschets kan als volgt worden weergegeven. De in de tabel gehanteerde cijfers ( T kolom) staan voor
de vijf organisatiegebieden uit het INK-model: 1) leiderschap en strategie, 2) beleidsprocessen, 3)
professionele processen, 4) beheersprocessen, 5) werkprocessen).
0

ORGANISATIEGEBIEDEN

20
I
Product
georiënteer

40
II
Proces
georiënteer
d

d

60

80

III
Systeem
georiënteer
d

IV
Keten
georiënteer

3

4

100%
V
Totale
kwaliteit

d

1 a richten
1b inrichten
1 c verrichten
2a oriënteren
2 b creëren
2c implementeren
3a organiseren
3 b investeren
3 c respecteren
4a budgetbeheer

r

4b kennis & technologie

<s

—*""*r"

4c uitbesteding
5a ontwerpen
5b beheersen
5c verbeteren en vernieuwen
RESULTAATGEBIEDEN

1

/

2

5

6 waardering door de
Staatssecretaris.
7 waardering door medewerkers
8 waardering door de partners
9 waardering door de SG
10 waardering door de maatschappij

Bij de interpretatie van de profielschets wordt allereerst gekeken naar grote uitschieters naar links of naar
rechts. Deze geven inzicht in belangrijke verbetergebieden, respectievelijk sterkten van de organisatie. Verder
vertelt de spreiding in scores iets over de mate waarin de ontwikkeling van de organisatie beheerst verloopt
of heftige bewegingen kent. Bij DGW zien we een behoorlijke, maar niet extreme spreiding. Het gaat om een
spreiding die redelijk kenmerkend is voor een organisatie die zich nog aan het ontwikkelen is. Per saldo is
sprake van een relatief vrij normale spreiding.
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In de tweede plaats kijken we naar het verloop van de denkbeeldige lijn die door de scores heen kan worden
getrokken. De ideaaltypische grafische lijn vertoont een verloop van rechts boven naar links ónder! pit is
normaal ten aanzien van de ontwikkeling van de organisatie, omdat de ontwikkeling van leiderschap voorop
moet staan ten aanzien van de ontwikkeling van de andere gebieden; DGW lijkt hiervan èerv
•'
schoolvoorbeeld. Leiderschap loopt duidelijk voor op de rest. Dit is eigenlijk opmerkelijk, warit een dergelijk
verloop zien we in de praktijk heel weinig binnen de publieke sector.
Duidelijk is wel een relatief achterblijven van de aspecten die te maken hebben met werkprocessen en
beheersprocessen. In dergelijke situaties is het vaak geen toeval dat dan de resultaatvelden achterlopen bij de
organisatievelden, met als uitzondering de waardering door medewerkers (7). Deze zelfevaluatie is de
aanleiding geworden voor een nadere meting van de waardering van diverse partijen. Deze waardering is
niet slecht voor een DG met een dergelijk complexe taak, maar bedacht moet worden dat het hier om een
eerste meting gaat.
Het profiel is kenmerkend voor een organisatie die nog moeite heeft haar diensten zichtbaar te maken en
waarbij er discussie kan zijn over de bijdrage van de leiding aan de prestaties. Dit is niet direct hetzelfde als
een verwijt aan de leiding, want het kan met een groot aantal factoren samen hangen. Met name het inzicht
in de resultaatgebieden dient uitgebreid te worden. De invulling hiervan in hoofdstuk 4 is een stap in de
goede richting. Bij publieke organisaties zien we bijvoorbeeld dat verantwoordingsvragen de sturingsvragen
overheersen en/of dat de organisatie zichzelf ziet als een professionele organisatie. Dit laatste kan hier zeker
het geval zijn.
5.3

Spinnenweb

Het spinnenweb geeft een overzicht van de scores van de organisatie op de 10 aandachtsgebieden. Het is zo
opgebouwd dat de organisatiegebieden en de resultaatgebieden tegenover elkaar staan. Het spinnenweb
voor de situatie van DGW ziet er als volgt uit:
Werkprocessen
Beheersprocessen

Beleidsprocessen

Leiderschap
& strategie

Professionele
processen

Waardering
door
medewerkers

Waardering
door
de partners

10
Waardering
door
de maatschappij
Waardering
Door de SG

Waardering
door
Staatssecretaris
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We zien nog steeds een verdeling die redelijk 'volgens het boekje' is, met een uitstulping boven de
horizontale lijn en lagere scores onder de horizontale lijn. De actie van de leiding loopt echt voor op de
waardering ervoor. Er is nog onvoldoende inzicht in de resultaatgebieden, en derhalve ook op de waardering
van de activiteiten van de organisatie. De spreiding in de scores is per saldo groot en duidt op instabiliteit. Dit
kan worden verklaard uit het feit dat het bij DGW om een startende organisatie gaat.
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6.

Conclusies en aanbevelingen

In dit slothoofdstuk treft u de belangrijkste conclusies en aanbevelingen aan, startend met de algemene
conclusie (6.1). Deze worden geformuleerd op basis van de verschillende activiteiten die voor deze
tussenevaluatie zijn ondernomen, in het bijzonder de toepassing van het INK-managementmodel. Deze
activiteiten worden kort samengevat, inclusief aanbevelingen voor toekomstige activiteiten (6.2).
Inhoudelijke uitspraken worden bij dit hoofdstuk slechts beperkt gedaan.
De letterlijk honderden verbeterpunten en suggesties die uit de verschillende activiteiten voortkomen,
worden vervolgens per thema samengevat en van commentaar en aanbevelingen voorzien (6.3). Voor de
uitgewerkte analyse verwijzen we naar de desbetreffende onderdelen van deze rapportage. Het commentaar
is afkomstig van de externe begeleider van de tussenevaluatie, Peter Noordhoek. Ditheeft hij geschrevenop
verzoek van het DT en is geformuleerd in.het licht van de INK-benadering. De aanbevelingen per thema"* ;
worden gesplitst in twee delen. Enerzijds worden algemene aanbevelingen genoemd, die afkomstig zijruit
de analyse van twee auteurs van deze rapportage (deze betreffen doorgaans de meer fundamentele punten).
Deze lenen zich eerder voor discussie dan voor besluitvorming. Anderzijds worden in tabellen aanbevelingen
gedaan die direct afkomstig zijn uit de MT-zelfevaluatie en de bijeenkomsten met medewerkers. Deze
omvatten het zogenaamde 'laag hangend fruit', wat relatief eenvoudig te realiseren zou moeten zijn.
Evenzogoed zal hier een strakke prioritering bij nodig zijn.

6.1

Algemene conclusie

De algemene conclusies mag zijn dat DGW ten opzichte van de situatie voor 1 januari 2002 een forse stap
vooruit heeft gezet, iets wat door de buitenwereld wat scherper lijkt te worden gezien dan door de eigen
medewerkers. Er is binnen een jaar veel gebeurd en het is belangrijk dat dit al zichtbaar wordt. Hoe de
waardering voor de leiding verder ook uitvalt, onmiskenbaar is er veel en positieve energie in de
transformatie gestoken.
Een teruggang naar de oude situatie is nu geen optie. Wel zullen er nog slagen moeten worden gemaakt,
sommige van fundamentele aard. Op veel punten is er nog sprake van intenties die gesmoord worden in de
waan van de dag. Er zijn leemtes in de aanpak die op termjjn de mooie visie ondergraven. De afstand tussen
de leiding en de medewerkers is groot en zichtbaar voor iedereen, ondanks alle inspanningen.
Een aantal dilemma's dringt zich nu op. De matrix moet worden aangepast zonder de achterliggende
gedachte geweld aan te doen, de interne organisatie moet worden versterkt zonder afbreuk te doen aan de
gerichtheid naar buiten toe, de beleidscyclus moet worden versterkt onder gelijktijdige versterking van de
beheersorganisatie. Het innovatief vermogen moet worden versterkt terwijl de dossiervorming tegelijk meer
solide moet worden. Elk van deze dilemma's kan niet met hard werken alleen worden opgelost. Het vergt
een verdere doordenking van het concept achter de vorming en het functioneren van DGW. .
Per saldo tuimelen er uit deze tussenevaluatie nog erg veel zaken die nader moeten worden doordacht,
terwijl DGW eigenlijk al volop met de implementatie bezig zou moeten zijn. De uitkomsten van deze
tussenevaluatie zullen het nodige van DGW vragen, van zowel haar leidinggevenden als haar medewerkers,
maar zijn nodig om de bedoelingen van het beleidsvoornemen te realiseren.
Al met al mag met vertrouwen de formele evaluatie tegemoet worden gezien. Het feit van de tussenevaluatie
zelf laat zien dat DGW haar eigen opdracht serieus neemt. De uitdaging ligt in het oppakken van de vele
losse eindjes in de visie en enkele serieuze dilemma's daarachter.

6.2

Conclusies en aanbevelingen per activiteit

In deze paragraaf worden voor per activiteit enkele conclusies en aanbevelingen gedaan, waarbij tevens een
voorzet wordt gedaan.voor de formele evaluatie in 2004.
MT-zelfevaluatie
Gekozen is voor een tweedaagse zelfevaluatie door de gezamenlijke leden van MT/DT van DGW. De
zelfevaluatie is gebaseerd op de zelf geformuleerde intenties en documenten van DGW, in het bijzonder het
beleidsvoornemen. Daarnaast is gebruik gemaakt van het HRM-rapport, inclusief een toelichting van de zijde
van de OR tijdens de zelfevaluatie. Methodologisch is het gedaan op basis van het INK-managementmodel.
De aanbevelingen betreffen primair de methode. De inhoud komt aan bod bij de themagewijze bespreking.
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Aanbevelingen
1. Vergelijking zoeken met andere (vergelijkbare) organisaties,
2. In 2004 herhalen van de zelfevaluatie,
3. In aansluiting hierop uitvoeren van (externe) audit
Invulling waarderingsvelden (bijeenkomsten medewerkers en interviews buitenwacht)
Voorafgaand aan de zelfevaluatie zijn relevante maatstaven en prestatie-indicatoren verzameld die een beeld
zouden kunnen geven van de prestaties van DGW\.Veel van de maatstaven bleken niet relevant, veel van de
indicatoren niet bekend of alleen met veel moeite te achterhalen. Dit met uitzondering.van de informatie op
P-niveau, zij het dat veel van deze informatie niet goed .geordend is.of nog niet hejemaal bekend was.
.Mede-naar aanleiding hiervan is besloten tot het<interviewen van diverse sleutelpersonen, waaronder de.•;,>;.-.
Staatssecretaris, de (plaatsvervangend) Secretaris-generaal en diverse partners;insdeiketen. ,-•.-,..••^atfy-'&;.
Het.beeld dat uit de interviews voortkomt ilaat zien 'dat-de beweging vanrDGW wordt herkend èn;v >;.r. ^.:,
aangemoedigd..
• : • > / ; . ' : - J •••-••'.•••••;.
Aanbevelingen
. . . . . .
4. Vragenlijst uitwerken tot vaste maatstaven per waarderingsveld,
5. Interviews herhalen op regelmatige basis op basis van de uitgewerkte vragenlijst,
6. Selectie interviewpartners uitbreiden,
7. Aanvullen met interviews op dossierniveau.
De uitkomsten van de zelfevaluatie zijn 'gecheckt' in een tweetal bijeenkomsten met medewerkers. In deze
bijeenkomsten kon anoniem en individueel een oordeel worden gegeven over een aantal uit de zelfevaluatie
voortgekomen stellingen.
Belangrijkste.onderwerpen waren de rollenverdeling binnen DGW, in het bijzonder.de communicatie tussen
DT/MT en de medewerkers, de aanpak van dossiers en projecten, de inrichting van de beleidscyclus, de '~:
verhouding tussen staf en lijn. Daarnaast was er aandacht voor het van buiten naar binnen denken en de
maté waarin inhoudelijke vernieuwing, c.q. innovatie mogelijk is. De bijeenkomsten kunnen •worden '
•• "•
aangemerkt als constructief maar ook kritisch. Er is zorg over de realisatie van het beleidsvoornemen en men
vindt dat de inhoudelijke aansturing dientte worden verbeterd.
:
Aanbevelingen
• •
'••
•
•'•'•••.•.•
••;.••'.
:v:
8. Terugkoppelen van de uitkomsten van de diverse activiteiten in het kader van de tussenevaluatie aan
- - d e medewerkers, .-"•
•.'=.-..• .;• ' •, •... •-= >c •
•• :.,:
. •'•^?
'" 9. Gehanteerde computerondersteunde methode bij gelegenheid blijven gebruiken, c.q. binhén V en W
: beschikbaar krijgen voor 20 deelnemers en méér;
• - ••
- i - . ^ •• i ' .;•>.:.-•
10.Medewerkers uitnodigen en ondersteunen bij het invullen van de verbéterpunten die door-henzelf zijn
;
geformuleerd en door DT / MT worden overgenomen; - .•
-,1
•.- ••.-,:•:-!- .;•.•:» -•-v~-

Voorbereiding op de formele evaluatie in 2004
Deze tussenevaluatie moet worden gezien als voorbereiding op de (externe) evaluatie in 2004. De
tussenevaluatie heeft zich gericht óp het bezien of de intenties van het beleidsvoornemen in voldoende mate
zijn gerealiseerd of dat ér bijstelling nodig is. Als zodanig kan het prima de basis vormen van de eigenlijke
evaluatie, mogelijk aangevuld met informatie over de inhoud van de diverse dossiers.
Aanbevelingen
, i 11.Het rapport van de;tussenevaluatie ter kennis.brengen van degenen die de evaluatie verrichten,
12. De tussenevaluatie zoveel mogelijk als basis gebruiken voor de voorbereiding van de evacuatie.
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6.3

Conclusies, commentaar en aanbevelingen per thema

Uit de vele constateringen kan één hoofdthema en een aantal verwante thema's worden gehaald. Allemaal
zijn ze te herleiden tot het beleidsvoornemen en hetgeen op basis daarvan in gang is gezet.
'••"•'"
g. Vorm en inhoud - het hoofdthema is het versterken van de matrix (helderheid en omgang) en de
behoefte aan meer duidelijkheid in de (inhoudelijke) sturing,
Daarnaast komen de volgende thema's steeds terug:
a. Buiten naar binnen - versterken van het buiten naar binnen denken en het tegelijk beter vertalen van
de signalen van buiten naar de interne DGW-organisatie,
b. Beleid en beheer - de beleidscyclus moet in een aantal opzichten nog steeds worden versterkt.
Tegelijk dient er-juist daarom - in beheersmatig opzicht meer te gebeuren,
c. Mens en organisatie - de aandacht voor de HRM-aspecten van het beleidsvoornemen is intens, maar
is niet zo effectief als gewenst,
d. Verbetering en vernieuwing - Ondanks de vernieuwende matrixstructuur is er het gevoel dat
innovatie en kennismanagement onvoldoende uit de verf komen of onderling worden geborgd,
e. Inzet en effect - de inzet is onmiskenbaar aanwezig, maar het effect ervan kan beter in beeld worden
gebracht, zodat het weer inspiratie biedt voor volgende stappen.
Hieronder worden de verschillende thema's nader toegelicht. Er zijn vanzelfsprekend raakvlakken aanwezig
tussen de thema's, maar er wordt hier voor gekozen ze afzonderlijk te bespreken. In hoofdstuk 6 worden ze
van commentaar voorzien door de begeleider en worden een groot aantal aanbevelingen geformuleerd. Het
gaat hierbij om de thema's die problematisch zijn. Het risico bestaat dat daardoor de vele goede punten, c.q.
zaken die goed werken, te weinig aandacht krijgen. De in de algemene conclusie verwoorde grote stap
vooruit blijft onverkort gelden. Nu moet het been worden bijgetrokken - en dan gaat het om de
onderstaande zaken:
Ad a) Vorm en inhoud
Er is één hoofdthema bij deze tussenevaluatie dat in allerlei gedaanten steeds weer opduikt: de omgang met
de matrix. Er is duidelijk behoefte aan verheldering van de rollen, taken en verantwoordelijkheden. Er dient
een versterking van de as (portefeuillehouder-projectleider-beleidsmedewerker) plaats te vinden. Daarnaast
lijkt de discussie zich toe te spitsen op de vraag in hoeverre afdelingshoofden naast hun HRM-taken ook
inhoudelijk sturing dienen te geven aan de medewerkers. Een versterking van de genoemde 'as' en hiermee
een verdere verzakelijking is gewenst
Bij de medewerkers leeft een sterke behoefte aan meer inhoudelijke sturing (wisselwerking), in combinatie
met de behoefte aan meer duidelijkheid vanujt DT/MT over wat er van hen verwacht wordt. Het gebrek aan
duidelijkheid speelt op vele niveaus en raakt ook de diverse elementen van de matrix, in het bijzonder de
status van de dossiers. Met name de rol van dossiercoördinator blijkt bij medewerkers niet helder. ./.,
Uit de interviews blijkt dat de matrix tot een merkbare verbetering van de aansturing heeft geleid (ook in
vergelijking met anderen), maar de vernieuwing bevindt zich vooral aan de voorkant, daar waar DT en
omgeving elkaar raken. De doorwerking naar de rest van de organisaties is onvoldoende zichtbaar.
Aan de zijde van DT/MT wordt de behoefte om de afstand tussen leiding en medewerkers te verkleinen
onderkend, maar om verschillende redenen wordt niet zonder meer aan deze behoefte tegemoet gekomen.
Dit heeft alles te maken met de wens van DT/MT de verworvenheden van de matrixorganisatie vast te
houden en geen terugval te krijgen in de oude situatie. Dit komt echter nog niet voldoende over. Een
verheldering van de werking van de matrix is nadrukkelijk aan de orde. Het doel moet de versterking van de
'as' binnen de organisatie zijn.
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Commentaar begeleider:
Per saldo is er veel overeenstemming in de analyse van leiding en de meeste medewerkers ten aanzien van de
matrix. Men wil niet terug, maar is nog niet tevreden over de feitelijke werking van de-matrix. 'Bij?dé '
medewerkers uit zich dat in een grote behoefte aan meer-inhoudelijke sturing (wisselwerking) en een .grotere
mate van duidelijkheid van de zijde van de leiding. Door de leiding wordt deze.behoefte onderkend -en wordt
er óp allerlei manieren aan gewerkt, zonder de huidige werkwijze op te willen geven.
Waar het misgaat is in de conclusies naar aanleiding van de analyse. Bij de medewerkers lijkt er een
breekpunt aan te komen! Een verlangen naar inhoudelijke rapportage op de oude manier wordt voelbaar
(concreet: terug naar de weekrapportages). Zonder zichtbare inspanning van de leiding zal men zich terug
laten vallen op het eigen dossier, project of afdeling.
De leiding onderkent het probleem, maar er dreigt een patstelling te 0nt2taan.Paard0qx.k0mt.de oplossing
eerder verder weg dan.dichterbij. Verschillende mensvisies en werkwijzen zitten beweging in deiweg-.-de
gedachte dat de medewerkers zich meer volwassen moeten opstellen, de gedachte dat erjangs'dê„•,,;
cultuurkant meer bereikt wordt dan langs de structuurkant, de hoop dat mét goede werkinstructies de ergste
pijn kan worden opgevangen. De bereidheid om alles keer op keer uit te. leggen is aanwezig, maarhet zal
tekortschieten. Hoeveel aandacht de leiding ook aan de interne organisatie besteed; het zal nooit genoeg zijn
want men komt niet met de juiste boodschap en de boodschapper.wordt onvoldoende vertrouwd.
DT en MT van DGW vormen een prettig en in principe complementaire team, hoezeer de aanpak onderling
bok kan verschillen. Onderlinge verschillen van visie worden gemakkelijk geuit, maar het streven naar . ....
consensus leidt daar over het algemeen niet onder. De sfeer is constructief, soms zelfs geïnspireerd. Anders
had men een sprong als deze ook niet kunnen maken. Toch hebben de medewerkers gelijk als ze stellen dat
het DT te weinig als een team naar buiten optreedt (voor het MT lijkt hetzelfde te gelden. Dé twee lijken in
de ogen van de leidinggevenden zelf als een eenheid te fungeren, voor de medewerkers ligt het accent op
het DT). Er wordt aangevoeld dat DT zelf terugschrikt van de consequenties van hét niet goed genoeg .
werken van de matrix. Op het punt van de matrix kan het DT/MT zich geen patstelling veroorloven .Het is.
logisch om vast te houden aan de matrix, maar er moet meer gebeuren dan het uiten van
bezweringsformules als'geef het tijd om te werken'.
Een paar suggesties om de matrix verder door te ontwikkelen:
- Houd vast aan de structuur van de matrix (zie schema beleidsvoornemen), maar vul de relatie tussen
dossier en project veel beter in en stuur daar gerichter op. Niemand maggaan dwalen binnen de
matrix,
'': 'v:- '"'>'.
.- . Neem het'dossier' serieus en verhef de.status ervan. Een dossier heefteen vast omschreven status en
. valt.samen met de verschillende kennisdomeinen van DGW. Het beheren van een dossier isèéri
voorrecht, de focus van de professionele inspanning. Werken met subdossiérs is een opmaat naar hét
werken met dossiers. De dossiêrbeheerder is probleemeigenaar,
' "y'f'"•:'~- -K •'•"'"
- De term 'dossiercoördinator' is onvoldoendeduidelijk en dubbelt te snel met die van 'projectleider'.
Voorde duidelijkheid: benoem 'dossiereigenaren'. De dossiéreigeriaren hebben recht ópeen heldere *'
aansturing; c.q. mandaat en leggen daar verantwoording'over af,
- Projecten zijn randvoorwaardelijke activiteiten voor de verschillende (sub)dossiers. Ze zijn '
multidisciplinair en intra-/interdepartementaal van aard en worden aangestuurd door daarin
geschoolde medewerkers. Het kan in principe niet voorkomen dat slechts één persoon een project
trekt,

-

-

• • ' - •

Over de projecten heen ligt een vorm van programmamanagement die aansluit bij de structuur van de
dossiers. Het DT is verantwoordelijk voor het definiëren van de dossiers en het aansturen van de
programma's. De afdelingshoofden voor het aansturen én aanspreken van de medewerkers binnen de
projecten en dossiers, •
'
-. - . ^i^v..-,
De staf zorgt voor de inrichting van een structuur waardoor de dossiervorming beter'kan worden
gevolgd en waarbij er een verbinding wordt gemaakt tussen dossiervorming en projectmanagement
(inclusief tijdschrijven).
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Aanbevelingen
13. Doordenk opnieuw het beleidsvoornemen ten aanzien van de consequenties van de gekozen
matrixvorm, echter zonder van de matrix zelf af te stappen,
14. Vereenvoudig de matrix en versterk tegelijk de inhoudelijke aansturing,
15. Definieer een aantal hoofdrollen binnen de organisatie (bijvoorbeeld opdrachtgever, projectleider en
beleidsmedewerker) en gebruik deze consequent waarmee de verticale as in de organisatie versterkt
wordt (hiermee voorkom je dat er te veel rollen ontstaan, waardoor mensen door de bomen het bos,
niet meer zien)
Uit de MT-zelfevaluatie en de evaluaties door medewerkers en de buitenwacht zijn nog diverse
aanbevelingen naar voren gekomen, die op korte termijn op te pakken zijn (laag hangend fruit):
Nr.
•1

2

3

4

5

6

7

8
9

Thema
het zichtbaar maken van tijdsbesteding
door DT-leden om gevoel van afstand
naar medewerkers te reduceren;
dossiers Ruimte & Gebruik,
Waterkwaliteit, VSE, Noordzee,
EKW/WB21 moeten nog een betere
invulling krijgen.
stimuleren van teamvorming,
gelijktrekken van afdelingen in deze
ontwikkeling (maatstaf: is bereikt
wanneer medewerkers soepel tussen
afdelingen en/of programma's kunnen
wisselen).
betere samenwerking tussen de
werelden van 'staf' en 'lijn' (onder
andere bij de totstandkoming van het
DGW-plan).
mogelijkheid creëren om te praten over
halffabrikaten (beleidsplatform, model
Anita).
Er dienen DGW-brede sessies te komen
waarin de belangrijkste inhoudelijke
richting wordt uitgezet.
Evalueer regelmatig met betrokkenen of
de ingevulde rollen in de praktijk goed
lopen (bijv. door dit in dossiergesprek
aan de orde te stellen).
Dossiers in aantal verminderen.
Nadenken over rol dossiercoördinator.

Ja/nee

Wie?

Wat / wanneer?

•

Ad b) Van buiten naar binnen
De meerwaarde van de vorm waarin de beleids-DG is gegoten, is gelegen in het feit dat het moet dwingen
tot een meer naar buiten gerichte houding. In één opzicht mag direct van een succes worden gesproken. De
politiek-bestuurlijke gevoeligheid, met name in de richting van de directe opdrachtgevers is merkbaar
verbeterd. De leiding van DGW zorgt er intussen voor dat deze trend zich doorzet, o.a! door opleidingen en
het geven van feedback. Tegelijk kan nog niet worden gezegd dat DGW al echt een organisatie is waar van
buiten naar binnen wordt gedacht. Met name bij het verzamelen van .informatie, voor de zgn.
'resultaatgebieden' bleek dat er weinig zicht is op de relevante maatstaven en prestatie-indicatoren die
daarvoor nodig zijn. De maatstaven en indicatoren die werden achterhaald bleken doorgaans noch erg
relevant noch erg bekend te zijn. Het naar buiten gericht zijn lijkt vooral te worden opgevat als een
individuele opdracht, een kwestie van houding, meer dan iets waar binnen DGW als totaal gericht en
inhoudelijk op wordt gestuurd.
_
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Dit alles raakt ook de werking van.de matrix. Het gebrek aan heldere maatstaven vindt een echo in de door
medewerkers geuite klacht dat het niet altijd even duidelijk is waar men zich op dient te richten. " ' ^ :'.
Dossiervorming en projectmanagement komen daardoor onder druk te staan. Hier ligt een taak'voór zowel
:
directie als de medewerkers van DGW.
'.','•'.'!
^. ^ . ,
De partners van DGW zijn van mening dat het de goede kant op gaat met de externe oriëntatie van DGW,
De relaties in het veld krijgen nadrukkelijk meer aandacht. Er wordt nog wel op gewezen dat het netwerk
buiten de overheid 'uitgebreid moet worden en tevens meer flexibel kan worden. Het maatschappelijke veld is
breder dan bestaande instituties.
Commentaar begeleider '
•
'
;
"
.!,'\..,"...".«!/•'.Zowel uit de profielschets (gebrekkige waarderingsmaatstaven) als uit dè verschillendebijéénkömsténen
interviews komt nog het beeld naar voren van een organisatie die het moeilijk vindt echt van <bü|ten*naar.;
binnen te denken. De inspanningen om meer politiëk-bestuurlijke gevoeligheid te tonen, betekenenieen.--;
echte verbetering en levert vruchten op. Mede door de wat nauwe vertaling richting dè Staatssecretaris is het
echter een kwetsbare strategie. De vraag is of de matrix en het daarbij behorende (interorganisationele)
projectmanagement voldoende wordt benut om signalen van buiten naar binnen te halen. De signalen zullen
meer én meer direct op het niveau van dossier en project binnen moeten komen.
Opvallend is dat de leden van het DT zich merkbaar moeite getroosten om de buitenwereld meer naar
binnen te trekken (bijvoorbeeld door het meenemen van medewerkers) en toch die ontwikkeling ookin de
weg lijken te'staan. Een manier om dat te doorbreken is door nadrukkelijk meer verantwoordelijkheid te
geven aan degenen die verantwoordelijk zijn voor een dossier, in het bijzonder voor de toetsing aan de
opvattingen in de buitenwereld. Daarnaast moeten interviews zoals die nuzijn gehouden met regelmaat naar
buiten worden gebracht,-c.q. met de medewerkers worden gecommuniceerd. Dat is lastig en soms riskant,
maar het DT vormt een te enge sluis naar de omgeving om de omslag van het van buiten naar binnen
denken mogelijk te maken.
.V. ..-"...,, .'
Aanbevelingen
••.•"••;"'
• 15. Uitkomsten interviews (waarderingsvelden) communiceren. Medewerkers confronteren met het feit
dat de gevoeligheid voor de buitenwereld niet groot genoeg is;
16. Waar mogelijk terugtreden van het DT als het om de contacten met de buitenwereld gaat en het
-presenteren van de resultaten;
, . .
„,^-..,. .
1.7. Doorgaan met het 'blootstellen' van de medewerkers aan de eisen van de Staatssecretaris en partners;
In het volgende overzicht staan wederom een aantal mogelijke korte termijn acties genoemd:
Nr.
1:

2

3

4

5
6

Thema
relatie met IVW; tijdig gebruik maken
van de informatie die IVW kan gaan
bieden. •
contacten met provincies en het
maatschappelijk middenveld moeten
verbeteren.
afstemmen van activiteiten op
verwachtingen van de specialistische
diensten.
manier waarop wij omgaan met rol RD
(OOM-functies), we hebben de rol in
relatie tot beleid niet scherp en nutten
hem niet-uit.
meer gestructureerd meedenken van
SD-en in projecten.
een imago-onderzoek uitsplitsen in
veiligheids- en kwaliteitsvraagstukken
(van water).

Ja/nee

Wie?
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7

maatschappelijke organisaties jaarlijks
mee in gesprek gaan en hen pro-actief
vragen om een wateragenda voor het
komende jaar.

Ad c) Beleid en beheer
De kracht van DGW is mede dat het de beleidscyclus zeer serieus neemt en haar organisatie er op heeft
ingericht om zoveel mogelijk elementen van de beleidscyclus af te dekken. De gerichte manier waarop tot
dossiervorming over wordt gegaan is daar een voorbeeld van, de mate waarin dit wordt ondersteund door
HRM-initiatieven een andere. Er is sprake van een verschuiving in de aandacht van RWS naar andere partners
in de beleidsketen, zonder dat dit ten koste lijkt te gaan van de relatie met RWS. Integendeel, deze wordt
zuiverder. De planning en controlcyclus wordt in kwalitatieve zin goed gebruikt. Het maken van
(afdelings)plannen is meer dan een formele exercitie.
Tegelijk zijn er nog een aantal opvallende leemtes. In de beleidsdriehoek ontbreekt nog een heldere lijn met
het toezicht (mede door ontwikkelingen bij het toezicht zelf). Minstens zo opvallend is het beheer van de
financiële middelen in de beleidscyclus. Het goed toerekenen en bewaken van kosten wordt nog te weinig als
een middel voor de verdere verzakelijking gebruikt. In die zin is er nog sprake van een klassieke beleidsclub:
het accent ligt op de inhoud.
Het gaat echter niet alleen om het denken in termen van geld in enge zin. Het ontwikkelen van maatstaven
voor de verschillende resultaatvelden laat zien dat men in feite nog weinig weet over de eigenlijke prestaties
(en de daaraan verbonden investeringen / kosten). De bekende 3-W vragen van VBTB5 kunnen onvoldoende
worden beantwoord. Op een aantal punten is er sprake van 'achterstallig onderhoud'. Dit gaat o.a. over de
beschrijving en hantering van beheersprocessen, de archivering en de zorgvuldigheid in de afweging van de
inzet van externen
Commentaar begeleider
'
Het beleidsvoornemen is nog te weinig in concrete activiteiten vertaald om de beleidscyclus goed vorm te
geven en de medewerkers daarop aan te sturen. Beleid en beheer blijven daarbij twee gescheiden circuits en
dat is een gemiste kans in het kader van de gewenste verzakelijking 6. Met name blijkt dit laatste op het punt
van het budgetbeheer. Het denken in termen van geld loopt echt achter bij wat er nodig is om de
beleidscyclus goed te laten draaien. Dit probleem speelt op het niveau van DT wellicht nog sterker dan elders
en er gaat een slechte voorbeeldwerking van uit. Versterking en integratie van de planning & controlcyclus
verdient daarom prioriteit, inclusief het beter zichtbaar maken van de kosten (integrale kostprijs berekeningen
lijken nog een stap te ver). Een aantal beheerstaken dient nog te worden opgepakt. Nu kan dat worden
geformuleerd als 'achterstallig onderhoud', maar het kan ook worden opgevat als een symptomatisch gebrek
aan discipline. Als dat zo is, dan kan ook de matrix niet werken. Gelet bijvoorbeeld op de goede initiatieven
vanuit de staf (waar veel wordt afgevangen), hoeft dat niet zo uit te pakken. Het lijkt wel verstandig PP dit
punt over enige tijd (jaar?) opnieuw de stand van zaken op te nemen. Bij structurele gebreken nadrukkelijk
gaan werken aan het strak formuleren en hanteren van werk- en beheersprocessen.
Aanbevelingen
18. Versterken van de relatie tussen beleid en beheer. Daarvoor een (vernieuwd) beheersplan opstellen
met de belangrijkste elementen;
19. Gebruiken van VBTB-principes voor aansturing DGW, tot en met dossierniveau;
20. Formuleren van beheersmaatstaven voor de langere termijn.

VBTB, van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording. Met centrale vragen als: 'Wat willen we bereiken?, Wat
gaan we daarvoor doen? en Wat mag dat kosten?'.
Het project B&B geeft op dit gebied momenteel verbetering
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In het volgende overzicht staan wederom een aantal mogelijke korte termijn acties genoemd:
Nr.
1
2
3

4
5

6
7
8
9

10
11
12

13

14

15

16
17

Thema
het scherp krijgen wat onze prestaties
zijn (met het oog op doelenboom).
uitvoeren van SNIP in termen van
houding en werkwijze.
bewustwording bij medewerkers over
geld kan beter. Het initiatief hiervoor ligt
bij het DT. Dit betekent dat de
medewerkers daar wel op moeten
worden aangesproken.
dashboard (de kleine sturing) moet er
komen voor de PIOFAH-elementen 7.
mijlpalen afspreken voor het werkend
krijgen van instrument / de interne
bedrijfsvoering (project B&B).
het BVE-proces kan nog veel meer
worden gestroomlijnd.
voorkomen uitvallen thuiswerkplek.
interne digitale archiveringsafspraken
(herformuleren en nakomen.
benutten afdelingshoofden als het gaat
om het nakomen afspraken over
archivering door medewerkers.
'grote rode draad' voor evaluatie mbt
inzet van externen is nog zwak.
bewustheid over keuze tussen inhuur
externen/inzet eigen mensen kan beter.
in de secundaire processen moet er
meer helderheid komen over de
gewenste verbeteringen.
het systematischer vastleggen van de
uitkomsten van de zoektocht naar
optimalisatie van werkprocessen (en het
doorvertalen ervan in werkinstructies).
integratie tussen DCW-brede
bedrijfsvoering met het primaire proces
moet beter kunnen.
de werkwijzer loopt achter bij de
beschikbare overige ontwerpdocumenten (actualiseren, aansluiting
vinden bij o.a. SG-DC contract).
heel praktisch in nota opnemen wie
meegewerkt hebben aan die nota.
de notitie over de nieuwe rol van de
afdelingshoofden zou verwerkt moeten
worden in het al bestaande document:
Zo werken wij!

Ja/nee

Wie?

Wat / wanneer?

PIOFAH-elementen staat voor: Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering,
Huisvesting.
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Ad d) Mens en organisatie
De aandacht voor HRM-aspecten binnen DGW is overduidelijk. De vele instrumenten worden allemaal in
meer of mindere mate gehanteerd, de tijd die er door de leiding in wordt gestoken is aanzierilijk.'-De' •
bereidheid om te investeren in de medewerkers is er. Van de OR wordt verwacht dat het een partner is in de
ontwikkeling van de organisatie. Sterk is dat een HRM-rapport van de zijde van de OR wordt gemaakt met
steun van de directie, ook al kan men verwachten dat dit kritische commentaren zal opleveren. Mét andere
woorden; dè directie durft zich kwetsbaar op te stellen. Het beeld is dat de verschillende HRM-instrumenten
serieus worden genomen. Er wordt goed op de samenhang tussen de verschillende instrumenten gelet. Er is
brede consensus dat de afdelingshoofden hun HRM-rol moeten blijven invullen. De OR speelt een;positiefkritische rol, wat door DT/MT op waarde wordt geschat. Er zijn wensen over verdere opleidingen, maar de
investeringen zijn behoorlijk. Deze voldoen duidelijk aan een behoefte en passen in het streven van.3hëf * V
vergroten van het van buiten naar binnen denken. Er zijn geen signalen dat het integriteitbeleid tekortschiet.
Is er dan geen schaduwkant? Jawel, het rendement van de inspanningen lijkt nog als te beperkt te worden
gevoeld. Veel daarvan raakt aan de problematiek van vorm en inhoud (matrix), een deel lijkt te maken te
hebben met persoonlijke stijl. Het kan echter ook zo zijn dat er te hoge verwachtingen zijn gewekt met de
inzet van al deze instrumenten en het benadrukken van het belang ervan. De verschillende HRMinstrumenten zijn uiteindelijk niet meer dan voorwaardenscheppend. Het gaat om wat inhoudelijk aan de
orde komt in het kader van de instrumenten en op dat punt moeten volgende stappen worden gezet.
Commentaar begeleider
Volwassenheid. Die term valt behoorlijk regelmatig in de omgeving van DGW. Daarbij wordt er maar al te
vaak bedoeld dat er een gebrek aan (taak)volwassenheid is van de medewerkers. Het gaat dus om het
beïnvloeden van houding en gedrag. De leden van DT / MT zijn zich er goed van bewust dat instrumenten
alleen het gewenste gedrag en de goede houding niet kunnen afdwingen, maar wat dan wel? De
investeringen in communicatie worden steeds gedaan, maar.het is niet genoeg. Integendeel, de medewerkers
lijken in de weerstand te blijven steken. Het besef dat de gewenste cultuurverandering wel eens:lang(er) op
zich laat wachten maakt bezorgd of wrevelig. Het is niet altijd even leuk als men het zou willen maken? -Toch
meer geduld hebben? Ja, deels wel. Daarnaast moet de matrix beter worden ingevuld (zie 1) en moet de
goede structuur aan HRM-instrumenten worden benut voor wat het waard is.
Aanbevelingen
21.Geen nieuwe HRM-instrumenten. Bestaande instrumenten goed (blijven) uitnutten;
' 22.Gesprekken richten op geformuleerde doelen en tegelijk de professionele rol blijven versterken;
23. Via de HRM-instrumenten de buitenwereld goed laten doorwerken.
In het volgende overzicht staan wederom een aantal mogelijke korte termijn acties genoemd:
Nr.
1

2

3
4

5

6
7

Thema
meer initiatief voor vrijblijvende
gesprekken vanuit DT met
medewerkers.
uitwisselen van de beleving bij DT-leden
met betrekking tot uitkomsten van het
HRM onderzoek.
afdelingshoofden stafdiensten moeten
HRM beslist in eigen hand houden.
mensen aanspreken op het doorgeven
van informatie met betrekking tot
bijvoorbeeld de locatie waar ze zijn.
concretere afspraken maken in POP's,
als resultante van alle besprekingen in
de afgelopen maanden.
introductieprogramma nieuwe
medewerkers
verhoging diversiteit samenstelling OR.

Ja/nee

Wie?

Wat / wanneer?

(er is een oplossing voor in de maak).
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Evaluatie door
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8
9

10

11
1213
14

cursus projectmanagement DGW-breed
DCW-breed opleidingsplan 'nieuwe stijl'
formuleren, vooral gericht op
professionaliteit.
structureren MT-informatie inzake
opleidingen medewerkers in .verband
met opleidingsplan.
relatie tussen uitkomsten POP en
investeringen in opleidingen.
inzicht vergroten in werkwijze
medewerkers (door afdelingshoofden). .
tijdig aangeven wanneer we afspraken
niet na kunnen komen.
- afspraken nakomen over aanlevering ; ..
stukken voor staatssecretaris (we
houden ons niet aan onze eigen
spelregels, de staatssecretaris merkt er
gelukkig weinig van (denken
medewerkers)).

• • • . . •

••

'

'

•

•

•

'

'

'

•.

:

•

.

'

.••• •••;•'"•

•

•

•

•

;
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'

.
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Ad e) Verbetering en vernieuwing
De oprichting en inrichting van DGW is een grote en vernieuwende slag. Daarin zou het DG wel eens een
voorbeeldrol kunnen vervullen richting andere beleids-DGs, van V&W en daarbuiten. Er wordt goed. en .
regelmatig geëvalueerd, zie ook deze tussenevaluatie. Kleine en grote voorbeelden van technische innovatie
kunnen worden getoond. De IT-infrastructuur is goed op orde 8 , iets wat minder een vanzelfsprekendheid is
dan het bij DGW soms lijkt.
De aandacht voor kennismanagement en innovatie staat mede als gevolg van prioritering nog op een » •••••• .bescheiden peil. Echter, er mag dan intern voor gekozen zijn de,pijlen in het eerste jaarop andere.zaken <te •••
. richtenen de.interviews worden over.met name het gebrek aan kennismanagement harde noten gekraakt.:De aandacht voor innovatie - of beter gezegd het gebrek daaraan - wordt met name door de medewerkers
nadrukkelijk geconstateerd. Eris te weinig ruimte voor en de ruimte lijkt eerder kleiner dan groter te worden.
Het denken in termen van risico's staat op de agenda, maar staat nog op een relatief laag niveau.
Het lijkt tijd opnieuw te doordenken welke plaats verbeteren en vernieuwen heeft in verschillende processen
binnen de matrix. Kennisopbouw moet sterker verbonden worden met dossierppbouw, indusief.een versterkt
(digitaal) archiefbeheer. Innovatie kan een meer nadrukkelijke plaats krijgenimde beleidscyclus, inclusief het
ontwikkelen van scenario's.
Commentaar van de begeleiden
Innovatie en kennismanagement horen onderdeel uitte maken van de bagage van een goede ;,,;::'
beleidsprofessional. Organisatorisch dient het te wordenïngebed. De matrix is mede hiervoor bedoeld, maar
het komt te weinig uit de verf. Vernieuwing komt bovenal uit DT / MT zelf. Gelet op de bijeenkomsten met
de medewerkers lijkt het er op dat ze in dit opzicht als een deken over DGW.heen hangen-. Binnen DGW is
een persoon die de belichaming van innovatie lijkt te zijn en hij heeft de rol van 'wijze dwaas' gekregen of
genomen. Hij valt buiten de deken. Al met al is er geen sprake van een voor innovatie stimulerend klimaat.
Misschien kan dat ook niet in de huidige politiek-bestuurlijke situatie: wees in ieder geval duidelijk over wat
kan en niet kan. Hetzelfde kan ook gezegd worden over de relatie met de SD's. Deze kan beter, maar.de
yyijze waarop dat beter kan zal concreter moeten worden benoemd..
- •

_ Of dit, ook daadwerkelijk klopt is de vraag, maar het werd tijdens bijeenkomsten met MT en medewerkers niet als
een'issue'ervaren.
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Aanbevelingen
24. Versterk kennismanagement, maak het meer onderdeel van de dossiervorming;
25. Beoordeel opnieuw de mogelijkheden voor innovatie binnen de beleidscyclus en wie daarvoor de
verantwoordelijkheid draagt;
26. Denk structureel na over de inzet van risicobeleid;
In het volgende overzicht staan wederom een aantal mogelijke korte termijn acties genoemd:
Nr.
1

2
3

Thema
het scherper benoemen van de kennis
die wij van medewerkers verwachten
(sturen op cursus en opleidingen).
kennis van ervaren medewerkers meer
structureel overdragen.
meer gestructureerd meedenken van
SD-en in projecten.

Ja/nee

Wie?

Wat / wanneer?

.

,

,

-

.

•.•

Ad f) Inzet en effect
De zelfevaluatie maakt duidelijk dat (de leiding van) DGW een groot aantal activiteiten ontplooit. De
productie is hoog en staat, gelet op commentaren van partners, doorgaans op een goed niveau (met de
nodige kritische kanttekeningen). Als er op een gebied een initiatief kan worden ontplooid dan zal DGW er al
snel toe overgaan. Dat komt deels omdat men moeilijk 'nee' kan zeggen, maar ook omdat er echte interesse
is voor vele zaken, voor de eigen bedrijfsvoering niet in het minst. Toch - of daardoor - is er een
vermoeidheid bij de medewerkers ontstaan als het gaat om door de leiding ingezette acties. De
verwachtingen over het rendement zijn laag. Inspanningen worden gezien en gewaardeerd.
Het in beeld brengen van de effecten blijkt lastiger. Bij het opzetten van deze tussenevaluatie kon er niet
worden voortgebouwd op een bestaand systeem van effectmeting. Maatstaven en prestatie-indicatoren
moeten bij elkaar worden gesprokkeld. Er is (nog) geen traditie om bij de verschillende belanghebbende te
vragen wat het oordeel is. In die zin was het dit keer ook echt spannend wat de uitkomsten van de interviews
zouden zijn. Met deze tussenevaluatie wordt een stap gezet in de richting van iets wat routine moet worden.
'Be good and teil it'. De inspanningen van DGW kunnen beter in beeld worden gebracht (imago-onderzoek)
en gecommuniceerd. Het is vreemd dat internet nog zo wordt onderbenut door het directoraat-generaal.
Commentaar begeleider
Het sleutelwoord voor DGW is 'verzakelijking'. Dat woord wordt gemakkelijk geuit, maar bij gebrek aan
heldere maatstaven of outputcriteria kan het moeilijk worden waargemaakt. Per saldo is er nog teveel sprake
van een sturen op inspanning. Nu is het notoir moeilijk om in een beleidsomgeving strak op prestaties te
sturen. Schijnexactheid ligt al snel op de loer. Toch zijn er mogelijkheden genoeg.
Aanbevelingen
27. Effecten van inspanningen DGW regelmatig in beeld brengen;
28.Communiceren inspanningen DGW, ook als het om effecten gaat.
In het volgende overzicht staan wederom een aantal mogelijke korte termijn acties genoemd:
Nr.
1

2
3
4

Thema
interne terugkoppeling beter verzorgen
wanneer beleidsmedewerkers niet aan
tafel gezeten hebben bij staatssecretaris.
Imago-onderzoek V en W beter
toespitsen op DGW en haar activiteiten.
bereikbaarheid DGW op internet in
organisatiestructuur V en W.
Meten van verhouding tussen
tijdsbesteding intern en extern in

Ja/nee

Wie?
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5

agenda DT-leden
oppakken internetsite. Er wordt intern
een definitiestudie gemaakt.

De resultaten die in dit onderzoek zijn gepresenteerd vallen grofweg uiteen in twee groepen. Enerzijds zijn er
resultaten die aanleiding geven tot acties op de lange termijn (overdenking en uitdieping van het
organisatieconcept) en anderzijds is er zogenaamd 'laag hangend fruit' te onderscheiden, acties die morgen
nog kunnen worden opgepakt. Dit vereist enerzijds een overdenking van het organisatieconcept van DGW.
Anderzijds zijn er concrete acties nodig.
En hoe nu verder? Er is voor deze evaluatie een beroep gedaan op het MT, de medewerkers van DGW en
een aantal partners, die hier energie en tijd in gestopt hebben. Voor het vertrouwen in de organisatie is het
derhalve van belang dat er aantoonbare acties volgen uit deze tussenevaluatie. Op basis van deze rapportage
dient door de leiding van DGW een aantal acties te worden benoemd, waar de komende tijd de aandacht op
wordt gericht. Bij de formele evaluatie in 2004 wordt in beeld gebracht of er vooruitgang is geboekt.
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Bijlage 1

INK-scorebladen

SCORINGSAATWIJZINGEN

ORGANISATIEGEBIEDEN

Nota bene: Br is een duidelijk verschil tussen de scoringsaajrwijzmgen voor de organisatiegebieden en de resultaatgebieden.
Zorg dat u de juiste scoringsaanMiyzingen gebruikt!
De auditor beoordeelt en waardeert de organisatiegebieden op basis van de volgende aspecten:
l'.
opzet
(hiermeewaardeert u hoe men het heeft opgezet)
2.
implementatie (hiermee waardeert u hoe diep en breed het in de organisatie is ingevoerd)
U beoordeelt de organisatiegebieden naar Opzet en Implementatie. Hiervoor maakt u gebruik van onderstaande tabel
'Scoringsverdeling'. Uw beoordeling zal ongeveer overeenkomen met een van de vijf opvolgende beschrijvingen die in deze
tabel gegeven zijn. Uw beoordeling deelt u in bij één van de bijbehorende tussenliggende scoringscategorieen 0-24%, 25-49%,
50-74% of 75-100%. Als u meer dan de tweede beschrijvingscategorie van toepassing vindt voor opzet, dan hoort hierbij de
scorecategorie 25-49%. Binnen die categorie komt u vervolgens tot een genuanceerd oordeel. Dat kan bijvoorbeeld 30% zijn,
maar ook 48%.
SCORINGSVERDELING
Opzet
Af en toe zijn acties gedocumenteerd. Weinig aandacht voor
systematiek. Algemene regels past men min of meer toe, maar
geen vertaling naar toegevoegde waarde.

Soms een planmatige opzet, omgezet in handelen. Aanzet voor
het cijfermatig volgen van acties. Vooral bij moeilijkheden,
probeert men te begrijpen en in te grijpen. Zelden een kritische
houding op de normale gang van zaken.

score

0%

Implementatie
Je komt het nergens echt tegen. Dit blijkt o.a. uir. niet
stelselmatig en systematisch operationaliseren van plannen (zo
die er al zijn); geen vergelijking russen wat men zou moeten
doen en wat men doet; en richtinggevende Informatie is
gebrekkig.

I
25%

Duidelijke verschillen binnen de organisatie hoe men omgaat
met stelselmatig handelen en goede bedrijfsvoering. Meer
persoonsafhankelijk dan structureel en systematisch. Indien er
verschillende onderdelen zijn (business units/regio's) zijn er
grote verschillen.

i
Goede en systematische opzet die ook operationeel gemaakt is.
Redelijk kritisch op eigen handelen en men probeert de
bedrijfsvoering te verbeteren. Kwantitatieve en kwalitatieve
gegevens aanwezig en bekend. Feedback (feiten) zowel in
positieve als negatieve zin. De effectiviteit van acties wordt
regelmatig beoordeeld, ook van verbeteringen. In moeilijke
situaties valt de opzet niet zomaar om.

50%

'
Je komt het overal tegen, maar in verschillende mate van
diepgang. Voor een aantal onderdelen is het vanzelfsprekend,
anderen doen het nog min of meer voor de vorm. Mogelijk nog '
in de inrichting van de organisatie te weinig aandacht voor
gedifferentieerde aansturing. De samenhang tussen de
verschillende bedrijfsonderdelen is duidelijk onderwerp van
verbetering.

'I
i

Overduidelijk bewijs van goede en systematische opzet, die
operationeel gemaakt is en wordt gebruikt als richtlijn voor
handelen. Het werkt ook als verbetersysteem. Er vindt een
doorvertaling plaats van resultaten naar opzet, nog niet altijd
gegarandeerd. Men ieen.ook van anderen en men beoordeelt
acties op waardetoevoeging.

75%

De hele organisatie werkt systematisch en stelselmatig, hier en
daar kan het nog wei beter. Soms nog verschillen in diepgang,
maar toch ziet men een lerende organisatie. Het is duidelijk de
normale manier van werken geworden. Wat men nog als crises
beleeft mag de naam niet hebben.

I
Buitenstaanders zien duidelijk dat alle gemaakte plannen meteen
worden doorvertaald naar operationele meetbare acties. Een
uitgewerkte cyclische opzet, voedend voor iedere nieuwe cyclus.
Men leen. Men beziet steeds hoe adequaat nieuwe plannen zijn,
ook op risico's en lijd, en volgt de omwikkeling kritisch. Men
kan de vergelijking mei ieder ander goed doorstaan. Men werkt
er graag.
. .

• ' : . • . :
Hel is niet te geloven, hei is overal aanwezig. Het abnormale is
hier normaal. Herkenbaar tot in alle werkzaamheden.

100%

Overige aanwijzingen
•
•

om voor Opzet 50% te scoren, moet de deelnemer ten minste één goed voorbeeld kunnen geven dat direct aansluit bij het
betreffende aandachtsgebied
informatie over Implementatie kan waarschijnlijk niet expliciet worden gegeven per onderwerp in het
aanmeldingsrapport. De auditor zal zijn conclusies moeten trekken op basis van alie in het rapport vermeide informatie

(KOOT) Als een essentieel onderdeel van het primaire proces niet volledig is geïntegreerd in het kwaliteitsprogramma, overweeg
dan of dit een groot risico voor de totale bedrijfsvoering inhoudt. Indien dit het geval is, scoor dan niet hoger dan 50%. Als één
of meer van de ondersteunende functies (bijvoorbeeld PZ of F&A) niet betrokken is, scoort u niet hoger dan 75%. Hiermee geeft
u een signaal aan de organisatie.
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SCORINGSAANWIJZINGEN RESULTAATGEBIEDEN
Nota bene.: Er is een duidelijk verschil tussen de scoringsaany/ijzingen voorde organisatiegebieden en de resultaatgebieden.
Zorg dat u dejuiste scoringsaanwijzingen gebruikt! •
.
De auditor beoordeelt en. waardeert de resultaatgebieden op basis van de volgende aspecten:
1.
de aanpak, de manier waarop het bedacht is en hoe de meting in elkaar is gestoken.
2.
de uitkomst en gebruik van de resultaten en wat men ermee doet in de feedback-loop.
TJ beoordeelt de resultaatgebieden naar Aanpak en Uitkomst & Gebruik. Uw beoordeling zal ongeveer overeenkomen niet één
van de vijf opvolgende beschrijvingen die in de2e tabel gegeven zijn. Uw beoordeling valt dus in één van de scorecategorieén :
0-24%, 25-49%, 50-74% of 75-100%. Als u meer dan de tweede beschrijvingscategorie van toepassing vindt voor Aanpak, dan
hoort hierbij de scoreeategorie 25-49%. Binnen die categorie komtu vervolgens tot een genuanceerd oordeel. Dat kah ; ' ""'-::- '*'"'
:
bijvoorbeeld 30% zijn, maar ook 48%.
'
.' '...f :'"; ; '."'

SCORINGSVEKDELING
Aanpak
Er is weinig nagedacht over de opzet voor
informatieverzameling; men wordt voornamelijk geleid door
externe verplichtingen en gebruik. Slechts weinig mensen zijn
op de hoogte.

score

0%

Uitkomst en gebruik
Er zijn geen resultaten en er is geen werkelijk inzicht in hoe de.; A
resultaten tot stand komen. Er zijn weinig doelstellingen en men
ziet niet hoe men afwijkingen moet doorvertalen naar (het
verbeteren) van de betreffende organisatiegebieden..

I
Óver eenaantal resultaatgebieden probeert men enige informatie
te krijgen. De uitvoering van de meting is min of meer aan het
toeval overgelaten als men het zelf doet. Als men van buiten
informatie krijgt aangereikt hangt het er maar van af of en hoe
men het gebruikt. Sommige metingen hebben een relatie met een
of meer organisatiegebieden.

Een duidelijke structuur aangebracht in de resultaten die men
meet Men weet waarom men ze nodig heeft, wat men wil en
hoe men dat goed kan doen. Echter hier en daar vallen er nog
gaten in de aanpak en het gebruik van de resultaten. Op
operationeel niveau worden de resultaatmetingen als bruikbaar
ervaren.

25%

50%

Er is een aantal resultaten aanwezig. Sommige resultaten tonen
een positieve ontwikkeling ten aanzien van doelstellingen.
Sommige processen worden bijgestuurd aan de hand van de
gegevens. De voorspelbare waarde ervan is echter nog een
vraagteken.

•Een groot aantal resultaten beschikbaar. Men plaats .die in. ._, ... ,
perspectief en kijkt naar trends, bereikte doelstellingen en--. • •
samenhang. Een begin van een behoefte om zich met anderen te
vergelijken. Gegevens over de bedrijfstak, concurrenten etc. zijn
er wel, maar worden nog niet systematisch-gebruikL • ' ••

1
T
De aanpak (opzet van de resultaatmeting) heeft een doordachte
opzet. Duidelijke selectie en onderscheid tussen hoofd- en
bijzaken. Men beseft het belang voor de continuïteiten gebruikt
de resultaten ook om de omgeving te beïnvloeden. Doordachte
metingen, zowel in frequentie als Dp relevantie.

75%

T

De aanpak betreft alle aspecten van de bedrijfsvoering, uiterst
indringend, relevant en doorzichtig. Er vindt voortdurend
evaluatie en aanpassing plaats. Verbanden binnen en tussen
resultaatgebieden zijn gelegd en werkzaam. De metingen zijn
geïntegreerd in de normale bedrijfsvoering: Het is normaal.

100%

Een groot aantal resultaten laat een duidelijke positieve trend
zien. Ze worden ook in perspectief van de bedrijfstak,
concurrenten en vergelijkbare organisaties.gesteld.,Men is . • ., .,
veeleisend in zijn doelstellingen en bereikt die ook Men kan de, j
vergelijking met anderen goed doorstaan.',
, .. .
.. .,
*";'
De uitkomsten zijn sterk positief ten aanzienvan doelstellingen," "
trends en vergelijkingen om perspectief te krijgeti^edrijfstaken. •
anderen). Men kan zich niet beter voorstellen./Stélselman'g *** • '
wordt verband gelegd russen deuitkomsten en deorganisatie- inrichting en vice-versa. Men wordt als excellent erkend. '

Overige aanwijzingen
• . Omdat we allemaal nog veel moeten leren omtrent aandachtsgebied 8, Waardering door de maatschappij, zal dit resultaatgebied relatief
moeilijk te benoemen en te beoordelen zijn.
. •*
• past u op goed onderscheid te maken in aandachtsgebied 9 tussen de financiële en niet-financiè'le indicatoren of resultaatgebieden. Er
kunnen gemakkelijk belangrijke gegevens verborgen zijn in andere aandachtsgebieden, bijvoorbeeld in aandachtsgebied 5, Processen.
• om voor Aanpak 50% te scoren, moeten gegevens verzameld worden over meerdere representatieve parameters en hun trend.
• de actuele cijfers zijn van belang, evenals vergelijkingen daarvan met de cijfers van andere onderdelen. Heeft de deelnemer zichzelf.
uitdagende doelstellingen gesteld? . . .
• om hoog te scoren typ Uitkomst en gebruik moeten gegevens beschikbaar zijn over alle relevante gebieden en activiteiten. Indien van
toepassing, behoort het relatieve belang van deze parameters voor klanten, medewerkers, etc. te worden aangegeven.
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Bijlage 2

Input discussies MT-zelfevaluatie

Tijdens de zelfevaluatie hebben discussies plaatsgevonden over de diverse organisatiegebieden uit het INKmodel. Uit onder andere het beleidsvoornemen zijn fragmenten geselecteerd die als input hebben gediend
voor deze discussies. In deze bijlage is deze input weergegeven:
Input 'leiderschap en strategie', aspect 'richten':
Input voor dit onderdeel werd gevormd door een drietal bronnen:
-Een nieuwe waterlijn
.
- het Beleidsvoornemen
- Organisatie- en formatierapport
Tijdens de bespreking van dit aspect werd een rapportage gedaan over de bespreking van het HRM-rapport door een
vertegenwoordiger van de OR.
Input'leiderschap en strategie', aspect'inrichten':
Hierbij is gelet op de definitie van het werkveld en de formulering van de hoofdlijnen van de werkwijze en
werkprocessen
Ten aanzien van het werkveld is het volgende geformuleerd. Het gaat om:
•
Gehele beleidscyclus op het gebied van water;
•
Organiseren en verzorgen van de politieke besluitvorming;
• Samen met uitvoering entoezichtde beleidscyclus / driehoek vormend;
•
DGW is onderdeel van de-beleidskern en kan daarmee relatief klein blijven.
Ten aanzien van de daaruit volgende structuur zijn de volgende managementdoelstellingen geformuleerd:
•
Ontkokeren van de organisatie;
• Verhogen accountability;
• Verhogen vermogen prioriteiten te stellen:
- Aandacht zwakke schakels beleidscyclus;
- Vormgeven van beleidsregie;
- Deskundige opdrachtgever richting uitvoering;
•
Beter ontwikkelen van medewerkers;
• Van buiten naar binnen kijken.
Naar binnen toe betekent dit voor de hoofdlijnen van de structuur:
Matrix van afdelingen en projecten;
Directieteam: DG, 2 directeuren + 2 stafdirecteuren;
Afdelingen van 15-20 medewerkers;
Afdelingshoofden die zich met name richten op hun HRM-taak;
Beleidsmedewerkers en projectleiders;
:
Beleidsprocesmanager;
•
•
Staf. .
(gekozen is voor 4 lijnafdelingen. Mede vanwege de taakstelling wordt dit teruggebracht tot 3)
Naar buiten toe betekent dit voor de hoofdlijnen van de structuur:
'poolen en sharen' met departement;
beheersmatig opgehangen aan SG;
mee in budgetcyclus departement;
werken in (project)tearnverband;
huisvesting op één locatie, liefst zo dicht mogelijk tegen de kern aan.
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Input 'leiderschap en strategie', aspect 'verrichten':
De geformuleerde kernwaarden van het ministerie zijn,.(waar.DGW,zich bij aansluit):
. 1. Dienstverlenend
2. Aanspreekbaar
'3.
Professioneel
4. Integer
De voor
1.
2.
3.
• 4.
5.
6.

DGW noodzakelijk competenties zijn benoemd als:
Regisseren
Omgevingsgericht
Anticiperen
Oplossend vermogen
Plannen
'Organiseren

•...,"-.

•>•-. *

In het verleden werd de formule "alles weten van water?" + procesvaardigheden (communicatie en innovatie) =
regisserën.gehanteerd. Met het beleidsvoornemen is afscheid 'genomen van inhoudelijke kennis als noodzakelijke
randvoorwaarde voor de regisseursrol. Is dit de praktijk?
•
'
••
Input'beleidsprocessen', aspect'oriënteren':
In Beleidsvoornemen geformuleerde intenties: :,
:
Extern gericht zijn, van buiten naar binnen werken en denken: ook buiten de waterkolom;
Scherp luisteren naar de behoeften van alle belanghebbenden;
zorgen voor een helder onderscheid tussen taken, rollen en verantwoordelijkheden ten opzicht.van RWS en
IVW (behandeld onder 1b en 2b);
.
.
Een goed samenspel waarborgen met uitvoering en toezicht (behandeld bij 2b);
Meer politiek bewustzijn opbouwen;
Zorgen voor een goede beleidsagenda en deze vroegtijdig afstemmen;
DGW leidend maken en profileren (behandeld bij 1a);
Binnen de bestuurskern samenwerking zoeken en investeren in een VenW breed netwerk.

Van buiten naar binnen
denken en werken

56

'Kijken over de dijken'
Eindrapportage tussenevaluatie DGW

Input aspect 'beleidsprocessen aspect creëren":
de beleidscyclus en de matrix
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Input 'beleidsprocessen', aspect 'implementeren':
•
•
•

DGW verantwoordelijk voor de beleidsimplementatie;
Geformuleerde meerwaarde DGW:
Meerwaarde 1: DGW biedt de uitvoeringsorganisaties uitvoerbaar beleid, dat helder en concreet is, duidelijk
gekwantificeerde doelen kent en is afgestemd op de behoeften (sturen);
Meerwaarde 2: tevens biedt DGW beleidskaders, prioriteitstelling en de benodigde beleidsinstrumenten die
nodig zijn bij de uitvoering, zoals bijvoorbeeld kennis, financiering en wetgeving (ondersteunen).

Input: professionele processen, aspect 'organiseren':
Summiere informatie uit Beleidsvoornemen:
•
Een 'hoge knip'
- plaatsing / sociaal plan
•
Matrixorganisatie met:
- werken in projectteamverband
- programmamanagement
- kennismanagement
- benoemde competenties
•
Er dient sprake te zijn van een ontwikkelbenadering
- formele en informele feedback: aanspreken met respect
- meerdere instrumenten en kansen
Reacties
•
•
•
•

uit HRM-rapport (p.6)
Laten we gaan toepassen
Pleidooi voor aandacht voor de proceskant
De aanpak is te instrumenteel en te weinig op contact gericht
Pleidooien voor een andere aanpak

Gebruik van diverse instrumenten:
•
Gesprekken met afdelingshoofd
•
360 graden feedback
•
Competentieprofielen
•
POP en Individuele Werkplan
•
Coaching en MBTI-profielen

Input: professionele processen, aspect 'investeren':
•
•
•

Kernwaarde: biedt aan medewerkers de ruimte om hun talenten te ontwikkelen en in te zetten;
"alles weten van water"?: wat is de rol kennis en deskundigheid?;
inzet: "Kennis en deskundigheid op het gebied van waterbeleid en waterbeheer op peil en toegankelijk"
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Input: professionele processen, aspect 'respecteren':
Enkele kenmerkende uitspraken uit het HRM-rapport:
•
"'De mens centraal' is een soort overcompensatie geweest voor het gebrek aan aandacht in de oude
situatie ";
•
"Het streven is er misschien wel, maar het functioneert niet overal voldoende";
•
"Bereikbaar zijn is niet alleen een kwestie van vijf minuten of een kwartier in je agenda vrij te maken ";
•
"Sommigen kunnen het niet bijbenen. Dan krijg je het heel moeilijk";
•
"Het streven om zoveel mogelijk vrijheid te geven staat haaks op de verplichtende manier waarop we met
HRM-instrumenten aan de gang moeten gaan.

Input 'Beheersprocessen', aspect 'budgetcyclus':
Beheersprocessen: budgetcyclus
•
Geen passages in beleidsvoornemen over budgetbeheersing
»
Ontwerp SLA regelt afspraken met RWS CX over p&c en administratie;
•
Budgetcyclus is departementale begrotingscyclus.
•
VBTV criteria komen er langzaam in (risico-analyse).

Input 'Beheersprocessen', aspect 'IT en kennis':
•
•

SLA enige document
Indruk dat het werkt

Visie op kennismanagement:

Missie Benodigde
Visie
•*
&
Doelen
Beschikbare
Strategie
Kennis

Input 'Beheersprocessen' aspect 'uitbesteden':

•

Intern: SLA
Extern?

Input Werkprocessen algemeen:

Ontwerpen
keuze: professioneel of procesmatig?
normeren en presteren
interfaces
betrouwbaar en rechtmatig
Beheersen
doelmatig en doeltreffen

Bronnen:
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programmamanagement
projectontwikkeling
Verbeteren en vernieuwen
kennisontwikkeling
innovatieklimaat
bijdrage aan processen

Beleidsvoornemen
Werkwijze, 11-12-2002
DGW-plan 2003
SLA

Input 'Werkprocessen', aspect 'ontwerpen':
Werken in (project)teamverband
Lijnorganisatie
Staforganisatie
Werken met programmamanagement
Dossiers
Subdossiers
Project
Klussen

portefe uillehouder
interne opdrachtgever
interne opdrachtnemer
interne opdrachtnemer

Input 'Werkprocessen', aspect 'beheersen':
Insteek: omgaan met overleg:
Proces: de 10 gouden regels
Overleggremia:
DT, MT, OOR, Staf St, Routine St.
Taken en verantwoordelijkheden projectleider / beleidsmedewerker en bestuurszaken / secretariaat
Parlementair
Plenair
- Kamervragen
Vragen VC
- Vragenuurtje
Overleggen: Nota-, wetgeving-, AO, BO, Hoorzitting, M O , Overleg VC VW
Post en archief
Inkomend
- Uitgaand
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Input 'Werkprocessen', aspect 'verbeteren en vernieuwen':
Flexibiliteit gevraagd. Aanpak komt echter niet altijd flexibel of persoonsgericht over;
Communicatie over doel, opzet, samenhang;
Balans "alles weten van waarde" versus proces- en communicatieve waarden
Omgang met innovatie.
"we maken niet bewust tijd en ruimte voor innovatie en creativiteit. Dat sneuvelt als eerst, ook bij ons.
(citaat HRM-rapport)
Werklast innovatief benaderen?

Input Waardering door maatschappij:
Imago directie
Bijdrage aan imago departement
Bijdrage aan imago overheid
Beïnvloeding prioriteiten bij politiek en burger
Zichtbaarheid:
Aantal artikelen
Aantal voordrachten
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Bijlage 3

Complete weergave van de bijeenkomsten met medewerkers

Op beide dagen is van deze discussieleen samenvatting gemaakt tijdens de discussie. Op 3•februari is hiervan
een verkorte weergave qpgenpmën r 'in Grouputer. Sommige punten :staan;h'ier riiêtïbij.omdat deze deel
uitmaken van wat we dè 'epiloog'' noemden. Het is dus een grove samenvatting.'^'
Discussie over stellingen op 3 februari
Onderwerp 1:

Het scherper definiëren van de rollen.

Samenvattende opmerkingen op dit onderwerp:
-

Het is een bekend "probleem
-,;:.i.....' .,...
*
Helderheid verschillende rollen (niveau)" veel veranderingen complexe matnxorganisatie, ruimte voor
interpretatie
„
« ^
'.
„••
Inhoud <==> proces
""
"^
i
'
*•
;*?\'T;)
DOEN: er is al veel u
Spanning versus sturing en speler en regisseur
Vertrouwen (in eikaars rol).,
"'
Rol naar boven//naar buiten
- . Oüdé en nieuwe manier van werken door elkaar heen
•Meer bewustzijn over eigen rol.
Teamrollen en competentierollen (specifieker)
Resultaten discussie (directe weerslag):
•
De rolverdeling tussen DG, directeur en Stas is onduidelijk: wie stuurt er op wat?
•
Afdelingshoofden moeten een veel duidelijkere inhoudelijk rol krijgen.
•
Onze rollen zijn te weinig gericht op inhoud..
•
Goede aanzet is reeds gedaan in het document 'Zo. werken wij'„ welke te vinden is op de G-schijf.Jammer dat.er.nog
wel veel p.m. in staat.
•.;,'"'
'''•".".
' •• .,.,..,_,:,
. •>
•
Ik denk dat de rollen van beleidsmedewerkers .duidelijk: zijn.. ..„.•••......,.,..
......\1":'^ST!',.J -., ..
•
Onze rollen kunnen meer gestuurd worden door onze competenties/ talenten-.
•
Afdelingshoofden moeten dichter op de inhoud zitten.
:""'•....
•
In het beleidsvoornemen wordt gesproken over teams en de rol van de teamleider.>ln de huidige praktijk praten we
allen over dossiers en dossiercoördinatorenwaarvan'de rol onduidelijk is. Er is dus'geen relatie tussen
beleidsvoornemen en huidige PR.
• • -De notitie over de nieuwe rol van de afdelingshoofden zou verwerkt-moeten worden in het al bestaande.document:
Zo werken wij.
'"' '"•••"* • '"
* " ~
' *"
•• ' • 'Dossiercoördinator moet een.inhoudelijke verantwoordelijkheid/krijgen yqpr het.hele dossier.,,,.,...,t„„ <,;....;•
•
We-hebben nog geen eenduidig beeld over rol projectleider, directeur en afdelingshoofd,,.K) .;;*!,-.,,»-,,,„..•.,.,
•
NA/ie.is naast de-medewerker nu verantwoordelijk ypqr.de kwaliteit van die nota; portefeuillehouder of ^
afdelingshoofd? '
" ' . . ' • ' • •
&W\.-;..--,-ii -; •>• ..,.»;>!•..'•• Behoefte aan. duidelijke rol van dossiercoördinator.,. ...-,.,.,,, ..... . ; ;„, ',_r.i-i.-.,. .-,• .• j s . « . C " ' - - ^ ' ? ^ ' " - K : ^ . " .-'
•
Ik.zou er niet .aan moeten denken als de afdelingshoofden ook nog eens inhoudelijk gingen-meesturen!;. .
•
Behoefte aan duidelijke rolbeschrijving van de projectleider.
. ... . , v ,-, : .->.->.>-. c« . ;ï-t.ti-:..
•
In het beleidsvoornemen staat dat afdelingen worden ontclustert. De huidige dossiers zijn de oude clusters en
bevinden zich nog steeds binnen de afdelingen i.p.v. breed over de afdelingen. Er is 'dus niets veranderd!!!
•
Er dienen DGW-brede sessies te komen waarin de belangrijkste inhoudelijke richting wordt uitgezet.
• • Waar stopt de bemoeienis van de portefeuillehouder tav HRM zaken.
. . . . . .: '
•
We moeten niet naar eenhiërarchische. organisatie zoals de RD's. ledere, medewerker heeft zijn taken en rol, als dat
niet goed gaat moet er iemand zijn om hem/haar daarop aan te spreken, dat is het wel denk.ik.... v .
•
Heb ik een afdelingshoofd of een.HRM'er die mij helpt?
..,..'..
,-.,.„.-;.:, ,.«.,..
•
Ook de rol die we als DG Water willen spelen (t.o.v. RWS, IVW, LNV/VROM),iSïniet altijd-hèldeR.•**«*.••.
•
Belangrijk is ook om meer verantwoordelijkheid te geven aan verantwoordelijk projectleider/medewerker
•
Staat de portefeuillehouder gelijk aan de.interne opdrachtgever?
. ...f'.-S'v^^1'
•
De vraag is allereerst met welke dossiers houden we ons bezig?
.-...'
•
Directeuren moeten meer vertrouwen hebben in medewerkers.
-, •
•
•
Onze rol naar andere departementen moet scherper en innovatievér: stuur op synergie van onze doelen!
•
Het is een goede zaak dat afdelingshoofden zich nu ook wat met de inhoud bezighouden. Dit is noodzakelijk om de
al bestaande taken goed uitte kunnen voeren.;
..' •
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Tja wat is nu de rol van de HR manager. Het beleidsvoornemen is daar vrij helder over, maar de praktijk laat anders
zien
Belangrijk is om van ieder dossier/project een expliciete opdracht te geven: Hou dit in de lucht of bouw dit af.
Als we ons richten op wat er in de buitenwereld moet gebeuren, gaat het vrijwel altijd om processen. Dus we moeten
van projectleiders af.
Wat is nu precies de rol van de stafafdelingen bestuurszaken en CF?
De legitimatie van de rol ontbreekt.
Wat dacht je van de rol als speler in plaats van regisseur?
Als de rollen eenmaal helder gedefinieerd zijn, moet er aan gewerkt worden dat deze ook goed verinnerlijkt worden
binnen DGW.
De buitenwacht heeft ander beeld van onze rol.
Zo weinig mogelijk lagen in de organisatie, verantwoordelijkheid bij de medewerker
In de 360 garden feedback ronde kwam ook scherp de problematiek van het onvoldoende definiëren van de rollen
naar voren...
Een rol vervul je., daar praat je minder over!
3 bazen in een matrix is gedoemd te mislukken, en wij lijken wel meer dan 3 te willen hebben
De rol van samenwerker...?
Timmer niet alles dicht; anders wordt het zo een verantwoordelijkheden discussie en gaat de aandacht voor de
inhoud verloren.
We worstelen al met wat een functie danwèl taak is in een matrixorganisatie. Komt daar nu ook nog een rol bij.
Medewerkers moeten ook meer lef hebben om duidelijkheid over rollen te vragen bij directeur of dg.
Het best kunnen we een ambassadeursrol gaan invullen: overal contacten leggen en wat we leuk vinden uitzetten.
De ware rol: schep ruimte (en vul de ruimte niet te snel in!).
Het gaat om teamrollen, minder om functionele rollen!
Maak een echte matrix, alleen DT, geen afdelingshoofden die werk van Freek afnemen, maar alleen HRM doen en
horizontale teams van mensen.
Rol die we naar buiten van groter belang dan het interne proces: daar is het speelbord en zijn de spelers
Maak helder onderscheid tussen rollen/verantwoordelijkheden en de kwaliteiten van mensen en hoe daar optimaal
gebruik van te maken.
Wat ik in de samenvatting nog vind ontbreken is het belang van verinnerlijking van afspraken.
Wat doet MT/DT?
Betere roldefinitie.
Wie beslist op basis van welke informatie?
Heeft het afdelingshoofd ook een inhoudelijke rol?
Afdelingshoofd versus portefeuillehouder.
We moeten ons niet dood definiëren. Er moet ruimte zijn voor invullen van de rollen uit het beleidsvoornemen al
naar gelang van de competenties van degenen die de rol moet invullen. Ik denk hierbij ook aan de rol van
dossiercoördinator.
ledere afdeling zou een plan moeten maken waarin ze de rollen en functies van de afdelingsleden vastleggen
Beslist Bert K. gewoon op gevoel?
Projectleiders zijn eindverantwoordelijk; (sub)dossierhouders moeten alleen coördineren en geen leiding geven aan
projectleider.
De rol van de dossiercoördinator wordt heel verschillend ingevuld. Ik zie sommigen als een tussenlaag functioneren
en ik vind dat het DT/MT deze mensen moet terugroepen, omdat de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de
organisatie moeten zitten.
Een duidelijke rol of waarbij iedereen hetzelfde beeld heeft.
Laten mensen zelf aangeven hoe ze hun rol interpreteren.
Volgens mij is er sprake van dubbele sturing.
Rol van het DT m.b.t. beslissingen in projecten: wanneer inschakelen en voor wat?
Discussies over rollen wekken de indruk dat alles 100% te controleren/voorspellen is: rollen (port. houder,
afdelingshoofd, projectleider zijn op zich helder, invulling verschilt per individu.
Dus niet van bovenaf definiëren en vervolgens nooit meer kijken naar wat we opgeschreven hadden
Rollen zijn er om toegepast te worden
Niet eikaars kaas van het brood af willen eten
Moet rol dossiercoördinator wel duidelijker, of leggen we ons neer bij dichterlijke vrijheden
Rolverdeling stafafdelingen versus beleidsmedewerkers? •
Dossierhouder: een papieren taak of ook inhoudelijk? En wat doet dan de portefeuillehouder? en wat MT/DT en wat
deDG?Stas?
Ik kan die-oude rolbeschrijvingen nooit terugvinden.
Door een duidelijke rolverdeling en vastlegging ontstaan er minder misverstanden in de organisatie: de juiste mensen
worden aangesproken op de juiste dingen. Efficiëntie en effectiviteit ten top....?
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Onduidelijkheid over rol van afdelingshoofd en dossiercoördinator. Beide lijken aan te sturen op kennis en inhoud en
daar tussendoor loopt ook nog de portefeuillehouder. Iswénselijk om daar afspraken over te maken. Wie stuurt wie
waarover aan?
Bij het project KRW/WB21 moet de rolverdeling tussen Anitaen Herman duidelijk worden gemaakt aan de hand van
de praktijk en niet aan de hand van het bedachte model. Is een inhoudelijke rol wel te scheiden van een.procesrol?
In theorie of in praktijk?
'
.
Ook de aard van het pakket is mede bepalend voor de invulling van de rol!
Rollen moeten pok kunnen wijzigen.
•
Rol van afdelingshoofd : HRM. De 3 DT-leden hebben teveel op hun bord: gezicht haar buiten, opdrachtgever voor
projectleiders d.w.z. wat vroeger de afdelingshoofden aan coachen deden. Afdelingshoofden hebbengeendagtaak
aan HRM, maar wat dan wel?
Wiens rol is het om door te geven of financiële afspraken met bijv. SD's afgerond zijn en welke afspraken riog niet
gemaakt.zijn?? '
'
'-" '
'"'
"'. - '
Ik ben tegen rollenpatronen.
.
•
•
•
Wat is de rol van Bert bij dossiers waar hij geen portefeuillehouder van is?
Rollen vastleggen werkt alleen'als de medewerkers.ook volgens.dèzë rollen'willen werken: er moét'wéldraagvlak
zijn.
Je'hebt ook themarollen, wees je bewust van je eigen'teamrol.
De taakverdeling tussen Herman en Anita is niet duidelijk.'
Rol moet geenkeurslijf zijn.
De taakverdeling tussen Bert, Herman, Anita en de rest is niet duidelijk! '
Dossiercoördinator moet faciliteren, niet tussenlaag zijn tussen projectleider en opdrachtgever.
ANeen Herman en Anita? Was het maar zo'n feest.
De rol van DGW in de maatschappij?
De rol van DGW t.o.v. van RWS kan beter.
Wat doet bestuurszaken eigenlijk? W e l ' vragen om bijdragen voor BSR' maar er komt nooit iets'terug
Het is goed als het afdelingshoofd zich wel verdiept in de inhoud (zonder beslissingsbevoegdheid).
Omdat hij anders niet kan coachen e.d.
Als rollen overlappen moet dit kunnen en anderen niet rigide reageren.
Rol afdelingshoofd begint goed vorm te krijgen. Is een zinnige vernieuwing. Zo houden. •
Het afdelingshoofd vervult voor mij een duidelijke, rol (B&l), maar ik merk uit opmerkingen van anderen dat dit niet
voor iedereen zo is.
Door matrixorganisatie mensen uit de afdelingen op andere beleidsvelden werkzaam dan op beleidsveld van afdeling.
Hoe kan betreffende afdelingshoofd dan weten waar je mee bezig bent. Is'HRM manager generalist op alle
!
terreinen?
•
.
'•'
' ' - " ' •••'"•- ••--'••'•
••-•>?•
Bepaalde rollen zijn.absoluut niet duidelijk omschreven. Met name die van dossiercoördinator'en afdelingshoofd. Het
zou goed zijn om daar eens goed over na te denken. Ook-de rol van'CF met betrekking tbt beleidsproces is
onduidelijk.
Afdelingshoofden alleen HRM laten doen, 3 voor heel DGW is genoeg.'""•
' \"
"
Iedereen heeft meerdere rollen.
'
Water is zo helder als glas, maak de rollen niet moeilijker'dan ze.al zijn.
Evalueer regelmatig met betrokkenen of de ingevulde rollen in de praktijk goed lopen (bijv. door dit in
dossiergesprek aan de orde te stellen).
Eens met evalueren van rollen, dit dan ook met alle spelers bespreken en niet in allerlei bilateraaltjes.'
Het maakt de buitenwereld niets uit!
"
"
.
'
'
.

Onderwerp 2:

Dossiervorming en projectaanpak.

Samenvattende opmerkingen op dit onderwerp:'.
Wat is een dossier?
Doelformulering (buitenwereld) / / time-out
- - Beleidsagenda <==> Öntwikkelagenda
. . . • ' . - . , . . '
Dossiers maken "lonend" ?
Overzicht en opbouw van dossiers'
Houding naar elkaar toe: "is delen echt zo erg?"
Weinig echte teams ==> 1 dossier?
Vaardigheden,instrumenten,'communicatie
. . , • ' .
Per dossier aangeven welke vaardigheden nodig zijn!
Dossier is bindend element (kennisuitwisseling, samenwerking, teamvaardigheden inzetten, afstemming)
dossier schrijft nota.
Resultaten discussie (directe weerslag):
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in de praktijk hebben we nu meer verschillende eigen winkels dan in de oude situatie.
dossiers werken desintegratie in de hand.
in de projecten wordt m.i. goed samengewerkt en afgestemd, teams.werken goed, men is op de hoogte van wat
men doet.
Willen we niet te graag baas spelen en te weinig medewerker zijn? Hoeveel mensen werken aan verschillende
dossiers (of wil iedereen toch z'n eigen project).
' ; "' . '"
afstemming tussen de verschillende dossiers en projecten moet sterk worden verbeterd.
Wat is een dossier? In het beleidsvoornemen staat dat de rode draad van de interne werkwijze van het DGW is het
werken in (projectHeamverband. Is een dossier een projectteamverband????
Basale kennis ontbreekt.
In dossiers voel ik me verbonden door de gezamenlijke kennis.
Maak werk van het vieren van successen en het leren van succesvol opereren.
Dossiervorming is vereenvoudiging van de werkelijkheid: ordening brengt geen output.
Probeer niet alles te weten, maar probeer te weten waar het te vinden.
Dossiers: minder macht, minder sturing op geld, meer op inhoud en samenwerking!
We moeten vaker een time-out nemen. Moeten we dit nog wel doen, en hoe? Gemakkelijk is om erfenissen mee te
slepen.
In wezen zijn alleen de 2 directeuren verantwoordelijk voor de afstemming tussen de projecten en dossiers, dat is
binnen de organisatie een vrij zwakke schakel
Lijn van (deel)projecten naar subdossier dossiers en doelenboom is niet helder. Met andere woorden doelen van
projecten zijn niet altijd helder te linken aan een doel uit de doelenboom.
In de dossiers definiëren we onze eigen problemen die we problematisch oplossen
Er wordt te weinig van elkaar geleerd, bijv over MERren. De beleidsvisitatie was een leermoment, dat moeten we
vaker doen.
Kennismanagement: minder techniek meer menselijk contact, geen intranet maar samen koffiedrinken
Dossiers.... maar betrokkenheid mag ook, hoor!
Afstemming tussen dossiers moet niet door directeuren maar door medewerkers gedaan worden
Een goed dossier loont niet
De oude afdelingshoofden hadden een beter overzicht over het DGW werkveld dan de nieuwe directeuren
Ben jij ook zo bezig, dwars door alle afdelingen heen?
Wanneer is een dossier een dossier, een project een project en een team een team?
Hou de taart bij een vieringsmoment er in!
Je komt niet los van een dossier.
We worden meer afgerekend op operationele, individuele zaken, dan op strategische zaken of op samenwerking.
Communicatie tussen de projecten en dossiers is zwak.
Waarom hebben we überhaupt nog afdelingen?
Kennisuitwisseling moet als werk beschouwd worden. Werk is meer dan producten opleveren.
Is jouw beeld van een dossier niet te ambtelijk...?
Informeel contact belangrijker dan goed dossiervorming
Huidige werkwijze is wel erg bureaucratisch.
Stellen we wel voldoende vragen binnen dossierkaders...?
Ik werk daar niet mee.
Soms lijkt het of goed niet goed genoeg is.
De tijd en energie die we steken in interne afstemming is niet altijd productief.

We typen teveel en lezen te weinig!
De stekker eruit!
Wil Zalm opstaan...?
Een dossier is-toch zo'n bruin mapje?
Het begrip'dossier'is een mentaal begrip dat staat voor samenwerking...!
Beleid bestaat uit veel ad hoc zaken.
Relatie tussen oorspronkelijke stellingen en deze discussie is mij volstrekt onduidelijk.
Afdelingen opheffen, inhoudelijke samenwerking in minder dan 15 dossiers.
Verkiezing nota van de week.
De terminologie maakt draaierig. Het gaat toch.om plaatsen van ontmoeting, gesprek en integratie?
DGW is een politiek gestuurd bedrijf dat inhoud datt.g.v. slecht beleid veel brandjes geblust moeten worden wat
veel te veel energie kost.
Hoe zou het werken met 10 inhoudelijke afdelingen en 2 HRM managers?
Iedereen dan maar een leergang schriftelijk rapporteren?
Komen we met al die amendementen en moties nog wel aan strategievorming toe?
Een goed dossier is goed'beleid en loont dus wel.
Nota's met passie.
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Niet meer dan 10 nota's per dossier per jaar.
Wat is het verschil tussen dossier 'en project.
Gaat het nu beter dan vroeger?
Projectmatig werken moet ECHT worden ingevuld voor DGW. Iedereen denkt dat hij/zij in projecten werkt, maar aan
geen van de voorwaarden voor projectmatig werken wordt voldaan.
Wie heeft het overzicht een DC of PL?
Meer standaardisering in projectaanpak (met ruimte voor maatwerk).
Dossiers dreigen de nieuwe schotten te'worden. Maak ze per definitie tijdelijk óm tussenlaag te voorkomen.
Opdracht voor een project moet helder worden' gemaakt door de opdrachtgever of portefeuillehouder.
Kennis is nog'steeds macht! Bewust of onbewust.
Meer samenhang creëren in de projecten binnen een dossier (is leerproces: nu al in gang gezet, zalen kan steeds
beter als het op'dé agenda blijft):
Voor de buitenwereld (alles buiten DGW). is het niet te begrijpen/bevatten? Gaat het om woorden of.heefthét echt
betekenis?
' ' . . ' .
.
'
• - ••* • • ^
Bij ieder project moet interne communicatie plaatsvinden, niet alleen iets op de G-schijf zetten, maar onderscheid
maken tussen haal en breng informatie. '
."* - • ' • • • ' • '
''.".'."'
Het totaalbeeld. Ook als anderen denken dat ik dat niet nodig héb. Ik heb het graag.
Ik heb het idee dat regelmatig het wiel wordt uitgevonden, terwijl iemand twee deuren verder dat deze morgen al
heeft gedaan, gebruik elkaar nou eens!
Wat zijn we nu opgeschoten?
Kijk over de'dijk dus ook naar andere dossiers.
Aandacht voor professioneel archief(digitaal).
De buitenwereld denkt niet in dossiers en projecten.
Generalisten kunnen op verschillende plekken worden ingezet, meer flexibiliteit
Een projectteam is vaak een harde werker met wat klankborders om hem/haar heen.
Aan het begin van hetproject moet tijd (veel tijd) besteed worden aan de doelstelling en hét te bereiken resultaat.
Dit doen we nu bijna nooit, en dit ergert mij mateloos. Je krijgt altijd eén half resultaat met een.halfslachtige aanpak.
Tijd reserveren om bij begin van project/dossier probleem, doelstelling resultaat etc goed af te stemmen...Wat is nu
. het probleem en wat willen we bereiken? Voor wie en met wie? Nu nog teveel ad,hoc!
Er moeten minder specialisten maar meer generalisten komen. ..
...
.. .
Gebiedsgerichte dossiers en thematische dossiers: verzin een ' list' om dié aan elkaar te koppelen, bijv'doqr.projecten
- in gebiedsgerichte dossiers te definiëren, die een 'uitwerking zijn van beleidsrichtingen' uit een thematisch :dössier.
De projectleider verzamelt informatie binnen de afdelingen (projectteam) en stemt af met andere départementen etc.
De dossierhouder kijkt naar een gemeenschappelijk aspect van de projecten en coördineert waar nodig (dus niét per
project afzonderlijk).
• '
' '"
"'"'
••••-••
•,......
Wie is'verantwoordelijk voor een project of een aantal projecten? ' '" "
'.
'" '"'"'
'
Neem tijd en ruimte om na te denken over de organisatie en afstemming van'projecten; dit levert veel op.
Het team (de projectleiders en medewerkers in een dossier) kunnen zelf kijken wat in hun dossier handig is. Dit kan
per dossier verschillen. Niet 1 rol definiëren voor dpssiercoördinator. '
••.-..•:•••
••.•-..
Het lijkt er op alsof het systeem heilig is verklaard en de inhoud minder aan bod komt.' We zijn veel tijd kwijt aan de
interne organisatie!
. . • • • • . • . . - ' • ,-, ••;.•< .-.•;(--•.-v..--,!:<. .
Blijf uitvoeringvan beleid koppelen aan evaluatie en inhoud voor nieuw beleid (hele) beleidscyclus: hoe dat te doen
;,:
als men steeds weer begint over: dit is uitvoering en moet dus naar RWS.•'" •--''•-' ; ' '
Dossiers zijn van belang voor samenhang, coördinatie en visievorming.Wlaar over de bestaande dossiers 'als'{' •
samenbundelend instrument is onvoldoende nagedacht. Hetstartpuht is daarmee warikèl.'Dossiérsgaah ook' •'-'"
fungeren als nieuwe schotten.
•
••.••.:.,•.•.,•••...
Ik zou graag meer in teams willen werken, maar op dit moment heb ik de indruk dat er weinig echte teams zijn,
iedereen heeft het druk met het werk en is vooral veel buiten de deur bezig.
In het overleg DT met PL is de rol.van DCongewis en onbekend.
Dossierhouders zijn geen tussenlaag tussen portefeuillehouders en projectleiders, maar hebben wel een zekere
samenbindende rol: voorkomen van fricties tussen projecten en dubbel werken, en bevorderen van synergie. Denk
ook aan rol bij planningsproces.
Stafafdelingen zijn ondersteunend maar worden mondjesmaat en veelal te laat betrokken bij de dossiers-en projecten.
Wat zorgt ervoor dat mensen hun dossier bij zich houden: is delen echt zo eng? Ooit eens nagedacht over wat je
kunt bereiken .door met elkaar in.discussie te gaan over inhoudelijke en procesmatige aspecten aan het werk?
Keuzen durven maken over wel of niet iets oppakken. Nu wordt.nog vaak.gezegd: dat doen we'EVEN.
Er moet geen dossieroverleg zijn, sommige dossiers zijn daarvoor veel te groot en uitgebreid-(zoals Rijn) en hebben te
veel issues.
.
.
.
. . . . . . . .
.....
DGW moet niet teveel willen doen dus minder dossiers en projecten.
Informatie moet beschikbaar zijn als.je ernaar.zoekt. Niet over de muur gegooid worden om zelf te bewaren, straks
hebben we allemaal een.flexplek en geen kasten meer... dat wordt lachen.
. .
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•'
•
•
•
•
•
•
•

Zorg voor evenwicht tussen dossiers: het ene dossier is supergroot (leres heeft veel geld), andere zijn klein. Ook
kleine klussen zijn belangrijk, maar ze krijgen relatief weinig aandacht.
' Wat wil je bereiken?' moei centraal staan en dan pas hoe organiseer je het. Je kunt perfect georganiseerd de
verkeerde dingen doen en daar heb je niks aan.
Beter 8 projecten goed als 10 slechte projecten.
Prioriteren door DT moet beter.
Die ouwe weekrapportages waren zo slecht nog niét. Of opnieuw instellen of een reëel alternatief neerzetten.
Ik mis de verdeling beleidsagenda en ontwikkelagenda. Bestaat dat nog? of al ter ziele?
Bij projectaanpak/dossiervorming aandacht schenken aan oplossingsmogelijkheden in de nationale EN internationale
context.
Ik vond de weekrapportages nuttig. Ik vind niet dat het maken ervan meer tijd in beslag neemt; je moet toch
terugmeldingen maken voor je betrokken collega's, dus een weekrapportage zou in een minuut of 5 aan editing
gereed moeten zijn.

•

Schaf het woord dossier af.

•
•

Lunchlezingen meer serieus en regelmatig organiseren.
Eerst stilstaan en dan gaan hollen.

•

Dossiervorming is een instrument voor interne structurering.

•

Laten we om te beginnen het beleidsvoornemen in een bruin mapje stoppen, dan samen de kroeg ingaan en.dan
zullen we nog eens bekijken wat samenwerking is.
Ik ben het niet eens als het gaat om de kwaliteit van de nota's. Die van mij en Anouk zijn wel afgestemd en
kwalitatief goed! Wil je ze zien? (Silvia)
Projectleiders zijn het haasje in de organisatie.
Er zijn vele soorten nota's: informerend, alarmerend, lerend.
Dossier = thema.
Een dossier bestaat alleen in je hoofd.
Je moet scheiding aanbrengen tussen ad hoc en de onderstroom.
Dossiers zijn geen paradigma.
Archiveer per dossier!
Je moet ook niet alles met iedereen willen afstemmen.
Weinig uitwisseling tussen dossiers en stafafdelingen.
Achter het opgestelde kroegbeleid zit natuurlijk het idee dat mensen eerst eens moeten beginnen met elkaar te
praten en niet meteen met oplossen of met vingers wijzen.... Hoe allergisch ben ik ook alweer?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onderwerp 3:

Communicatie DT <==> Medewerkers (heldere lijn).

Samenvattende opmerkingen op dit onderwerp:
Hoe gaat het? Er wordt niet genoeg geluisterd. Wel inspanning waarneembaar. Open deur-beleid !?
Vertrouwen in en op mondelinge en persoonlijke overdracht (wandelgangen, koffiecounter, e.d.).
Communicatie via email.
Verslag DTkomtsne! (kwalificatie goed niet helemaal gedeeld):
Wat? Bestuursrol, dossiers, werkoverleg.
Haalplicht medewerkers (als je het niet krijgt moetje het halen).
Te weinig tijd DT voor de informele communicatie (hoezo opendeur beleid).
Kunnen kijken in de agenda van DG. (intern,en extern)
Wie gaan er naar buiten? DT en/of medewerkers?,-••.-.
Resultaten discussie (directe weerslag):
•
Expliciteren van verwachtingen.
•
Het verslag van MT/DT staat een dag later op de mail en te vinden op Intranet.
•
Terugmelding van afdelingshoofd van MT/DT werkt goed.
•
Terugmelding uit DT en MT en staf Stas loopt best goed.
•
Er meer tijd en rust en ruimte voor nemen.
•
Acties worden persoonlijk uitgedeeld en mondeling toegelicht.
•
Bert we zien je nooit in de wandelgangen.
•
Als je iets op de mail zegt wil dat niet zeggen dat het dezelfde.dag gelezen wordt. Als je iets belangrijks te-melden
hebt moet je de persoon.benaderen.
•
Gesprek van Bert K met de afdelingen vind ik al een goede manier om op de hoogte blijven.
•
Bijeenkomsten met dossiergroepen over hoe het in de praktijk gaat.
•
De discussie, overleg en overwegingen tussen medewerker en DT kan beter.
•
Posten bij het'koffiezetapparaat, dan komen vanzelf alle medewerkers langs voor een praatje.
•
Betere mondelinge communicatie tussen DT en medewerkers achteraf.•
Kwestie van prioriteit is tijd aangeven.
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We neigen er toe om-te wijzen naar het DT. Vaak terecht! Maar...ook wij hebben hierin een taak: kritisch naar elkaar,
vragen stellen, onzekerheden aankaarten', kortom bouwen aan een relatie moet van 2 kanten komen!
Ik mis bijvoorbeeld terugmeldingen uit Bestuursraad. De lijn die Bert in zijn.hoofd heeft is bij mij niet altijd duidelijk.
Vragen helpt natuurlijk wel, maar bij wisselingen van ideeën loop je wel eens achter.
DT/MT leden hebben de continue plicht de medewerkers te informeren óver belangrijke besprekingen, zeker
wanneer het om externe ontwikkelingen gaat.
'-,'.'"'.'•
DT luistert te weinig, komt te snel met mening zonder dat voldoende gebruik wordt gemaakt van de binnen DGW
aanwezige kennis.
Medewerker geeft zijn grenzen aan. ' " . ' ' • • '
Over organisatievraagstukken kun je natuurlijk ook bij de OR leden terecht. •
Communicatie: meer lezen,-beterluisteren, vragen stellen... doen we dat voldoende?
Leg ook eens uit waarom iets niet worden overgenomen. Of waarom iets anders loopt.
Je kunt ook zelf actief op zoek gaan naar informatie en wacht niet af of er wat naar benden komt.
' Weekverslagen of iets anders verbetert communicatie.
' ' '
DT wil alles weten, maar doen ze er echt wat mee...? •
.,..„.
Als je tegenwoordig iets snel wilt weten van DT, moet je vaak via mail reageren. Op zich werkt dat wel, .maar je.mist
de interactie waardoor je soms ja of nee als antwoord krijgt, terwijl je de achterliggende reden dan weef'mist.
Terugkoppeling vanuit DT naar medewerker (formele en informele overlegsituaties) kan beter.
Gooi niet alles over de mail maar doe het wat persoonlijker.
Ook hier geldt; je hoeft niet alles te weten als je het maar'weet te vinden (maar dan moet het er wel zijn).
Bij de Kamerverkiezingen heeft water geen rol gespeeld, nu bij de Provinciale Statenverkiezingen wel. Hier moet de
'discussie óver gaan.Ik lees veel over e-mailen. Inde Intermediair stond laatst dat dit een van de belangrijkste kritiekpunten is van
medewerkers op de staf. Onpersoonlijk delegeren.
Epiloog: meer aandacht voor externe communicatie.
Ook voor communicatie geldt; in de beperking toont zich de meester.
Communicatie is-tweezijdig.
Moeten we niet naar 3 inhoudelijke directeuren en 2 HRM managers?
• De verhoudingsgewijze grote tijdsbesteding aan intern overleg van DT komt rechtstreeks voor uit de
matrixorganisatie. Dit moeten we nu niet terug willen draaien.
- . ' ' • ' "
Niet alleen DT meer de deur uit, ook de medewerkers zelf meer de deur uit om van buiten naar binnen vorm te
geven. ' •
• ' •
.'
'"'"*''"."'
Heel DGW moet meer naar buiten.
• -.
'
.
Niet lullen maar poetsen.
Kijk over de dijk - durf te delen.
Snel doormailen besluitenlijstje DT/MT (in begrijpelijke taal) naar alle medewerkers.
Ik wil niet al die mails ontvangen, de terreur van de e-mail!
Communicatie DT - medewerker kan veel directer, er zitten teveel lagen tussen.
In het beleidsvoornemen: de communicatieve organisatie als uitgangspunt nemen. .
Ik wil dat na ieder MT of MT/DT er op dezelfde dagof de dag erna het verslag voor iedereen beschikbaar is (dus
mailtje van de verslaglegger waar het op de G-schijf te vinden is).
'Er'ontbreekt een aantal mensen om deze discussie goed te kunnen voeren (nl. de MT/DT-leden).
Terugmeldingen vanuit MT zijn helder en snel.-.
•.•
Gaat goed in 80% van de gevallen: goede terugmelding door afdelingshoofd vindt al plaats. Terugmelding van port.
houder wisselt. Meeste onduidelijkheid rondom toekenning BVE geleden: kan volgend jaar beter door deadlines en
terugmeldmomenten af te spreken.
Voor communicatie heb je tenminste twee personen nodig.
- • •
DT/MT moet aanvoelen welke besluiten een doorwerking hebben op de inhoudelijke activiteiten/zoals verschuiven
in de financiële reeksen!
. , - . . . . .
. . . . . .
• ' . . - '
Ik vind dat niet alleen het DT of MT de verplichting heeft terug te koppelen. Ik vind ook dat de medewerker de
verplichting heeft bij het uitblijven van informatievoorziening, deze actief op te zoeken, te halen, te vragen en te
eisen. .
'
Het is gemakkelijk om per e-mail van alles naar DT leden te sturen. Vergeet dan niet ook andere betrokkenen in de

CC te zetten.

-

De melding 'het staat op de G-schijf' is natuurlijk de dood in de pot.
Neem tijd om te communiceren.
Hóe wordt de agenda voor het MT/DT bepaald voor inhoudelijke onderwerpen?
Het moet duidelijk zijn wanneer je als beleidsmedewerker een MT/DT-lid moet betrekken.bij een beslissing.
CCen is niet gelijk aan communiceren!
' ;
Wees zelf bewust na gesprek,met DT-lid voor wie.het-bericht mede van belang kan zijn (geldt trouwens ook voor
externe contacten)..
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•
•':
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Communicatie kan beter, maar wel positief dat DT(-leden) zich altijd openstellen voor commentaar, kritiek e.d. Ze
doen er misschien te weinig mee, maar basisattitude is goed.
Probeer niet alles meteen over de schutting te zetten.
Volgens mij is een woord weggevallen bij mijn vorige melding: ik vind de informatievoorziening dus een taak voor
zowel DT als MT als medewerker.
Wederzijds vertrouwen tussen deze partijen is zeer belangrijk.
Communicatie hoort net als inhoud, personeel en financiën onderdeel uit te maken van een project en/öf dossier.
Ik wil dat mensen hun mails gerichter maken; dus duidelijk beschrijven wat ze van de geadresseerden willen (reactie,
ter info, actie uitvoeren, overnemen van taken etc).
De dossierhouder moet aanvoelen welke besluiten/intenties/gedachten van belang zijn voor de inhoudelijke positie
van de medewerkers. De medewerkers zijn immers het contact met de buitenwereld, dus betrek de medewerker
vooraf en achteraf.
Mis vooral info over V&W brede (bijv BSR) gemaakte afspraken of lopende discussies: meer inzicht over wat er in
BSR speelt.
•
' : '
Een open deur wil niet altijd zeggen een open houding.
'
Discussies binnen MT en DT zijn goed, maar naar buiten toe moet men op hoofdlijnen mét 1 mond spreken. '•'
Neem tijd voor elkaar zowel op inhoudelijk als op sociaal vlak.
De deur is open omdat men niet aanwezig is. De deur is dicht als ze wel aanwezig zijn.
Er moeten verslagen (kort) komen.van de afdelingsoverleggen. Voor B&l zijn die er nu niet. Er is dan geen ; :
terugkoppeling uit het MT/DT van de week ervoor.
Communicatie met DT / M T gaat goed. Bert K. vooral via e-mail goed bereikbaar. Je krijgt snel antwoord. Anita en
Herman lopen al wat vaker over de gangen, dat is goed. Bert K. bij afdelingsoverleg aanwezig is een goede zaak.
Betreft dan lange termijn zaken.
Mooie verhalen oké, maar implementeer ze ook.
Strategische overwegingen van DT zijn niet altijd duidelijk. Wel de vraag of alles goed kan worden gecommuniceerd.
Een open deur-cultuur is belangrijk, maar er moet dan ook wel iemand aanwezig zijn achter die deur.
Besluitvorming van DT en MT niet altijd even transparant.
Hebben alle afdelingen wekelijks een afdelingsoverleg en staat daarbij op punt 1 op de agenda terugkoppeling van
DT of MT-overleg? Zo niet, zorg dan dat dat gebeurt als je daar behoefte aan hebt.
De afdelingen op dezelfde manier, termijn infomeren en op dezelfde manier communiceren
Reactie op overleg van afdelingen: er is niet een wekelijks overleg, maar het is een keer in de twee weken. Bovendien
is niet iedereen er altijd bij. Daarom moeten de terugmeldingen niet alleen besproken worden tijdens het overleg,
maar ook kernachtig worden opgeschreven.
Van buiten naar binnen is iets voor alle niveaus! Ook DT-leden moeten geluid van buiten laten horen.
Afdelingshoofden wellicht meer bij inhoud betrekken ter ontlasting van directeuren
Moeten DT/MT-leden meer of minder tijd besteden aan interne communicatie??
Afdelingshoofden niet met inhoud belasten! Dan gaan we terug naar vroeger...
Het huidige concept heeft zijn/haar langste tijd gehad!?
Reactie op: DGW moet meer naar buiten. Sommige mensen zijn 3 van de 5 dagen extern aan het werk. Lijkt me ook
niet goed.
Reactie op conceptopmerking: volgens mij hebben we het nog niet eens helemaal geïmplementeerd en uitgewerkt.

Onderwerp 4:

Inhoudelijke vernieuwing: risicobeleid, innovatie,

communicatie.

Samenvattende opmerkingen op dit onderwerp:
Wat is risicobeleid? (reductie van onzekerheden, risicoscan)
Wat is risicobeleid? ==> Reductie van onzekerheden, technische analyse
Risico's blijven bestaan. Differentiatie risico's: beleidshsico's, natuurlijke risico's,
Innovatie: ruimte (tijd en geld), uitvoering, SD's (doel = innovatie), ideeënbus,
Communicatie: Profileren van beleid
Communicatie: regionale verankering (provincie en waterschappen), STAS'+ DG
Resultaten discussie (directe weerslag).
•
Waar hangt de ideeënbus?
•
Eigen smoel nodig?
•
Een eigen smoel gaat verder dan een eigen ingang.
•
Standaardformats verbieden.
•
Uit het HRM rapport blijkt dat de medewerkers.het te druk hebben. Als het te druk is gaan innovatie, samenwerking
en communicatie als eerste verloren. \
•
De politiek wil niks, heeft ook weinig gereageerd afgelopen week en het niet aangegrepen-om zwakke schakel
problematiek op de agenda.te zetten dus het zal wel stil blijven.
•
Creëer koesterruimtes voor innovatie: geld, middelen en tijd.om kinderziektes te boven te komen en laten bloeien.
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Dg water is te reactief in communicatie.
Ontwikkel'glazen bol' trajecten:
Schrijf prijsvragen uit.'
De maatschappij heeft niks aan eigen smoel van DGW, ik weet ook niet welke DG's erbij SZW zijn en hoef datook
. niette weten.
Reserveer expliciet tijd en geld voor innovatie, anders gebeurt het niet.
_
,,,. ..-'„.,.
Vraag de jeugd (je weet wel, die heeft de toekomst) ééns naar hun ideeën.
Schep orde in het departementale overleg.
Steken we niet te veel tijd in profileren van Stas en DG?
Beleidsinnovatie is nog te incidenteel,'de borging kan beter. Idee: zullen we items van onzekerheden (inhoudelijk,
zoals noodoverloop/veiligheid) nu eens open via een innovatieplatform, samen met onze watérpartners, vormgeven
'(innovatieplatform water).
• Water is een zaak waar iedereen wat van vindt, maak helder wat DGW er zelf van vindt
'.
Mona heeft het toetje van de maand, waaróm hebben wij niet het idee van de maand?
Meer contact met regio en waterschappen,
,..,.Een uur in de week de computer uit en de jioorn naast de haak en nadenken maar.
Juist ideeën waar veel weerstand tegen bestaat moeten verder worden uitgewerkt.
Risico is dat nu het economisch minder gaat er geen geld is en dat er dus geen innovatieve ontwikkelingen meer
mogelijk zijn in het water.
'.
Meer integratie met andere beleidsvelden t.a.v. inrichting landelijk gebied is nodig voor een betere
waterhuishouding.
Maak innovatie meer resultaatgericht. Geen innoveren om het innoveren.
Ik schrijf nota's van 1 kantje korte nota.
Komt de innovatie nu uit de linker hersenhelft of uit de rechter.
.. Innovatienota water??? Discussieforum met universiteiten? Kwetsbare beleidshiaten. Themagew'ijs aan de orde
. stellen? Wonen aan het water? Forensisch bouwen? Locaties in zee?
Ontwerpend plannen als nieuwe vorm van gezamenlijk beleid maken?
Communicatie moet onderdeel uitmaken van het project/dagelijks werk.
Interne en externe communicatie is onlosmakelijk met elkaar verbonden.
DGW heeft geen geld (over) voor innovatie. Dus toch maar bewust prioriteren?!
., Neem de tijd om ervaringen met anderen te delen en van elkaar te leren.
.....
.••....
Wat verstaat DGW onder communiceren? Zijn dat boekjes, brochures of evenementen of debatten? , . . • . .
We moeten meer oog krijgen voor alle onzekerheden in het beleid en daar ook op gepaste wijze over communieeren
met buitenwereld.
Communicatieve organisatie als kernwaarde in het beleidsvoornemen opnemen.
Innovatie is geen doel op zich! het gaat om maatschappelijke vraagstukken, wat is het probleem eigenlijk, van wie en
zijn we in staat tijdig goede ideeën op te pikken, te stimuleren.
Meer naar buiten gaan, nu nog teveel intern. Conceptvan buiten naar binnen .verankeren.'Openstaan voor nieuw
, samenwerkingsverbanden.
•
.
,,. ,
. .,'...- ..'
Wat vooral van belang is dat de resultaten van anticiperend onderzoek ook bij ons op het bureau komen. En dat op
dat onderzoek ook niet wordt bezuinigd.
Iedereen communiceert maar is het altijd wel op de goede wijze.
Wat is risicobeleid/-management? Dat zouden we eens DGW-breed moeten uitwerken.
Meer mensen .van buiten V&W rekruteren, geeft nieuwe impulsen aan DGW. '
Innovatie is belangrijk, maar mag niet de overhand krijgen. •
Beleid = managen van onzekerheden. Paradox: dit vraagt lef en een rechte rug.
Lange termijn denken: kansen en risico's in kaart brengen is-hierbij belangrijk in de beginfase maar ook in een later
stadium blijven monitoren.
. . . . - • ,
We hebben meer dan genoeg goede plannen voor interne.communicatie: maar volgens mij is de doorsnee-DGWmedewerker zich daar niet zo van-bewust en wordt het nut van de inzet van moderne technologie om deze interne
communicatie te vergroten niet gezien.
..
Intranet is het medium voor communicatie, innovatie en kennismanagement.
Bij ieder project een risicoanalyse doen en ook gedurende.de looptijd van een project (of subdossier) de risico's in de
gaten houden.
';•;.
Ken de risico's van de beleidsmaatregelen en probeer dit van te voren in te schatten.
•Meer aandacht hebben voor krachtenveld (analyse).
.
Met risico' s kun je scoren, bijv. met als onveilig getoetste waterkeringen. Gebeurt niet, te risicovol (?)..
• Ik.kijk bijna nooit opintranet, het isdus nog geen algemeen medium-voor,communicatie.
Men moet intranet gaan gebruiken, want zolang ze niet zien wat het voor het werk kan betekenen blijven ze achter
de feiten aanlopen. Wil je verbetering? Gebruik het net dan!- '
'
Hoe ga je om met de politieke kleur van de Stas?
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Houdt ruimte in dossiers voor innovatie: spijker niet alles dicht, maar geeft binnen BVE bewust een stuk vrije ruimte
aan bijv SD-en en vraag.ze om een scan uit te voeren ten aanzien van innovatieve ontwikkelingen bij universiteiten
en markt
Vanaf nu heeft projectplan een communicatieparagraaf inclusief de benodigde financiën.
Op zoek naar goede ideeën van buiten i.p.v. alles zelf uit te zoeken als VenW..
Luisteren naar de geluiden uit de regio. Ikzelf heb bijv. informeel periodiek overleg opgestart met provincie en
directie Zeeland. Zo verneem je ook de onderbuikgevoelens.
Geen paragraaf, dan ook geen ondersteuning.
Ik wil meer creativiteit in het werk toepassen. Niet een extra cursus creatieve technieken, maar geïntegreerd in de
dagelijkse werkzaamheden.
Meer aandacht voor mogelijke slachtoffers in veiligheidsbeleid (groepsrisico e.d.) en niet alleen kijken naar potentiële
schade.
Intranet moet het belangrijkste interne communicatiemiddel worden.
Innovatie richten op ' meer rendement van schaarse middelen'in tijden van bezuinigen.
Ideeënbus lijkt me inderdaad zeer waardevol.
Iemand die intranet niet gebruikt moet verplicht op cursus communicatieve vaardigheden.
Met goede ideeën moet iets gedaan worden. Het ontbreekt ons niet aan goede ideeën, maar het ontbreekt ons aan
de uitvoering van ideeën.
Betrek creatieve personen in je projectteam.
Niet denken maar doen!
We hebben teveel het gevoel dat we onmiddellijk moeten kunnen oogsten (op ons eigen terrein) in externe arena's:
staat lange termijn samenwerking met andere partijen in de weg (je moet halen, maar ook brengen).
Verplichte weekrapportages die niet naar de Stas gaan, want interne communicatie.
Voor elk project geldt bezint eer ge begint.

Onderwerp 5:

Beleidscyclus (extern): verbinden, rollen, verantwoordelijkheden.

Samenvattende opmerkingen op dit onderwerp:
Handhaafbaarheid
SGW ==> plek bevechten
Verdeling / overheveling van beleid
Doelen beleidscyclus: transparantie, nationaal debat
Grote waterschappen ==> erg sterk (voor- en nadelen)
Evaluatie (kan) beter
Waan van de dag: is er nog een cyclus in het beleid ?
Ontwerpend plannen?
Resultaten discussie (directe weerslag):
•
Verantwoordelijkheid nemen bij het testen van de uitvoerbaarheid van beleid.
•
De ramp uitnutten.
•
Om ontvlechting te laten werken is nauw overleg met HK en IVW noodzakelijk.
•
Wanneer komt nu eindelijk eens een nationaal maatschappelijk waterdebat?
•
Zijn we nu bezig met het implementeren van de 4e nota waterhuishouding?
•
Komt er een Nota Waterhuishouding (5)? Zo nee, wat komt daarvoor in de plaats. Want we missen dan wel ineens
een gemeenschappelijke focus... een focus van synchronisatie, innovatie, bezinning, etc.
•
Niet alleen nadenken over rol als opdrachtnemer (richting Stas) maar ook als opdrachtgever richting SD's
•
Doen wij aan monitoring van beleid?
•
De Staatssecretaris veel meer lintjes laten doorknippen.
•
Meer aandacht voor waterbeheerder en provincies.
•
Kijk eens in de regio hoe de uitvoering van ons beleid gaat, daar valt veel van te leren voorlopende, processen.
•
Evalueren we het beleid voldoende? En zo ja, is de kwaliteit van die evaluatie niet te statisch..'.?
•
Hoe minder water schrappen, hoe minder draagvlak. . .
•
Om stap 7 8 en 9 van de beleidscyclus te latenwerken is innige samenwerking met HK en IVW noodzakelijk. Zijn we
-'-•• ons hier voldoende van bewust?
.••'•.':..»',
•
Uitvoering WB 21 verloopt traag.
•
Wie weet in welke fase van de beleidscyclus hij momenteel aan het werk is?
•
Wie neemt nu eens de verantwoordelijkheid dat probleemdossiers structureel beter bemand gaan worden om aan
strategie ontwikkeling te doen, iets waar nu geen tijd voor is t.g.v. de brandblusacties t.g.v. de nazorg van de
onsamenhangende activiteiten.
•
Overigens... is een beleidscyclus nog wél sequentieel? Of is het gewoon verworden tot een partijtje sjoelbakken...:
reageren wanneer een schijf blokkeert...
• . DWG komt met verkenningen en voert daar maatschappelijke debatten over.
71

'Kijken over-de dijken' .
Eindrapportage tussenevaluatie DGW

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Elke projectleider is integraal verantwoordelijk voor de totale cyclus
Kies enkele prioriteiten waarmee je je als DGW wilt profileren en zorg datje öp deze onderwerpen leider bent.
Bij beleid meer aandacht voor implementatie en uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.'Dus actief uitvoering'en
toezicht inschakelen bij beleidsontwikkeling, meer dan nu.
Bij DGW wordt beleid gemaakt. We'houden ons niet bezig.met de uitvoering en toezicht.
Risico nu: te grote afstand tussen DGW en RWS als-uitvoerder.
. .'
In de regio verbindende rol spelen; op thema's leider zijn. Waar beiden elkaar overlappen: ambassadeursrol met
verve spelen!
;
Risico is dat we een te grote broek aantrekken. Het speelveld is behoorlijk groot en divers, dus kies bewust waar je
wilt excelleren.
.
.
.
.
.
Beleid, uitvoering en toezicht staan los van elkaar, maar we moeten niet rigide mee omgaan.
Contact houden met de uitvoering is belangrijk (dus niet via RWS) maar de uitvoering zelf ligt niét bij DGWI
Internationale arena moet goed op het netvlies staan van DGW' ers, ook bij externe contacten binnen NL".
Beleidscyclus proces transparant maken, ook haar buiten toe. Wanneer beslis je over iets, met wie.etc? Zowel bezien,
öp beleid als uitvoering als handhaafbaarheid.
,. , ..".. t i
...
DGW maakt beleid voor alle wateren in NL, niet allen voor de rijkswateren. Waarom trekken we dat nietidoör haar
de financiering (implementatie van beleid in regionale wateren).
'•
Eenheid in prioritering boven en benden het rhet elkaar eens zijn.
Overheveling van DGW naar VROM of departement. Fysieke leefomgeving serieuste overwegen. „ . . .
Houdt contact met uitvoering en handhaving! Haalbaarheid en uitvoerbaarheid van beleid is belangrijk: hiervoor heb
je ook info uit regio (RWS, waterschap, provincie) nodig: wat werkt, wat werkt niet en waarom niet?
Onduidelijkheid in de verantwoordelijkheden van DGW en DG RWS t.a.v. RWS-dnderdelen.
Evaluatie benutten voör'.aanscherpen van probleemstelling i.p:v. ' de roze wolk'.
DGW is een klein DG, maar we zullen onze-plek moeten.bevechten.
Je kunt niet met iedereen contact houden, verbinden en communiceren. Een van de valkuilen is dat we te iang blijven
praten. DGW moet verantwoordelijkheid nemen voor het nemen van tijdige beslissingen. •
HKW RWS benutten als overlegplatform voor inbreng rd's van RWS.Integreren internationale dossiers in normale werkprocessen. Met behoud van een lichte facilitatie / coördinatie.
'. Nw4 kent de thema's verdiepen, versterken en verbreden'. DGW moet in ieder geval de-samenwerking verbreden en
nieuwe verbanden uitdiepen.
' ' • • : • '
-"• '••
Water staat niet erg hoog-op de politieke agenda. Dus wat willen we dan? Moeten we eerst'de politiek gaan
bewerken? Of toch maar ons netwerk op meer ambtelijk niveau benutten en groter maken? Of .zitten-we in een
soort 4 jaarscyclus..
Duidelijk zijn in verantwoordelijkheid.'Waar sta je voor als DGW? Inderdaad verantwoordelijkheid nemen. Nu nog
een beetje naïef. Vindt ook de buitenwereld.
.

Extra: Praktische tips
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Weekrapportages maken, ook voor M T - e n DT-leden!
, .. • .,
N.a.v. de evaluatie enkele speerpunten vaststellen en daar concrete afspraken over maken, vervolgens moet Bert (ens
natuurlijk iedereen) op de naleving ervan toezien.
. . , . : •
:•;,•••.'•:. i-.C
Niet alles willen doen maar 1 punt uit deze evaluatie uitvoeren bijvoorbeeld intranet structureel gebruiken. .'.-„
Maak een top drie en ga daarmee bewust aan de slag, hou elkaar daaraan. Kijk na.zes maanden:,waar we dan staan ,
',.. en wat het heeft opgeleverd..
- /-...-,.' Tussenevaluatie moet zo concreet mogelijk geschreven zijn, met veel voorbeelden uit.dé.praktijk. Ook de tips van de •
medewerkers, MT/DT en de externen moeten erin staan, maar niet algemeen gemaakt worden, anders.kun je er niet
veel mee.
Concrete actie: voor alle projecten de communicatiekalender invullen.
Verzin geen nieuwe dingen, maar richt je op uitvoering van het beleidsvoornemen.
3 concrete acties afspreken: 1 = weekrapportages op intranet 2 dit geldt ook voor de DG 3 DGW organiseert
• jaarlijkse waterdag.
, ' • - ' .
Kijk elke dag minstens 1.x op Intranet.
(1) ideeënbus (2) weekrapportages via intranet (3) jaarlijkse retraite per afdeling.
Op grond van tussenevaluatie'enkele punten oppakken om uit te werken, zodat beleidsvoornemen echt gestalte gaat
krijgen.
Niet alles willen, maar kiezen, intranet promoten. Dat is het beste medium voor interne informatievoorziening. ..
Ophouden met alles off line aanbieden. Zo komen we er niet.

Discussie over stellingen op 4 februari:
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O p 4 februari werd door een geringer aantal deelnemers slechts met 1 computer gewerkt. Er is die dag ook
geen samenvatting gemaakt met Grouputer.
,
Onderwerp 1:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matrixorganisatie en Rollen (intern)

Wat doet een afdelingshoofd?
De matrix hebben we niet doorgevoerd; de afdelingen zijn nog aparte kolommen.
Matrixorganisatie werkt niet voor een opdrachtgever.
En wat doet zo'n man of vrouw niet?
Tussenlaag er uit
De rol van de dossiercoördinator is onduidelijk.
Op papier: matrix. In werkelijkheid: een lijnorganisatie met 2 afdelingen.
Ik vind de aansturing door de afdelingshoofden onduidelijk.
Te veel dossiers.
Horizontaal in matrix niet helder: dossiercoördinator bestaat niet.
Volgens mij hangt iedereen nog te vast aan zijn afdelingen.
Werd al vanaf het begin gezegd dat een matrixorganisatie niet zou werken.
We moeten een keuze maken: of de matrix een kans geven en hier ook naar handelen of de matrix verlaten
Matrix onvoldoende flexibel.
'
Vervanging bij afwezigheid is slecht geregeld bij het management.
Afdelingshoofd kan beter aan zijkant van matrix.
Ik ben erg blij met een afdelingshoofd die aan HRM doet en die ook inhoudelijk aanspreekbaar is als klankbord.
2 directeuren sturen al snel ruim 20 dossiercoördinatoren en projectleiders aan, dat is vragen om moeilijkheden.
HRM is stafbureau.
Matrix: onvoldoende samenhang.
Nog veel onvolkomenheden, moet nog kansen en tijd krijgen. Wel aandacht aan blijven geven ter verbetering, leder
moet op zijn rol worden aangesproken, als dat niet gebeurt krijg je vage, ontwijkende situaties.
We hadden afgesproken om projecten over de afdelingen heen te organiseren, maar dat komt niet van de grond.
Geen 2 afdelingshoofden meer; ofwel een projectleider, ofwel een hoofd.
In elk project zou iemand van elke afdeling moeten zitten.
Afdelingen opheffen?
Oorspronkelijk doel om door matrix kennisvelden/afdelingen met elkaar te verbinden werkt in praktijk niet.
Directeuren leggen verantwoordelijkheid niet laag genoeg in de organisatie; versterkt verkokering in de matrix.
Lijn verantwoordelijk voor de inhoud maken.
Afdelingen opheffen lijkt mij geen oplossing, want dan krijg je één grote chaos.
Die chaos is er al.
Dossiers in matrix zijn essentieel, maar vormen geen organisch iets (dossierkeuze op grond van regio is niet
functioneel).
De rollen van de MT- en DT-leden moeten duidelijker en dit moet op de werkvloer ten uitvoer worden gebracht; het
moet duidelijk zijn welke beleidslijn het MT-/DT-lid volgt; dit moet een eenduidig DT-standpunt zijn. •
Dossiers sluiten niet aan bij begroting.
Als je de afdelingshoofden ontslaat, wie zorgt er dan voor HRM (met wie heb je dan o.a. je functioneringsgesprek)?
Rol MT-leden in matrix volstrekt onduidelijk.
Wie weet er eigenlijk alle dossiers op te noemen?
Wie kent er meer dan twee?
Ik.
Er zijn te veel teams voor te weinig medewerkers: ergo, we moeten accepteren dat wij vooral in onze omgeving
projecten aansturen.
Projecten hangen aan portefeuillehouders: ph behapt 100 projecten; dat is ondoenlijk.
Tegelijk verbindingen tussen dossiers.
Onduidelijkheid tussen bèleids- en stafdossiers.
Waarom is er een MT en een DT en is dat niet gewoon een club, scheelt overtollig overleg.
Regiodossiers opheffen.
Dossiers dus duidelijk in aantal verminderen.
Nadenken over dossiers: ze hebben geen fte's en budget. Die zitten op projectniveau.
Blijkbaar is er meer duidelijkheid nodig over waar de verschillende dossiers van de staf voor staan.
Dossiers beperken tot thema's begroting.
Kiezen voor inhoudelijke dossiers: aansluitend op de begroting betekent dit: veiligheid.
Droge voeten en ecologisch gezonde stroomgebieden.
Goed communiceren over de uiteindelijk gekozen dossiers ook naar stafafdelingen.
Dossiers indelen naar thema's en deze per regio behandelen.
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Thema-overstijgende dossiers inbedden in de dossiers.
Binnen elk dossier aandacht voor: internationale, bestuurlijke en instrumentele aspecten.
Nadenken over rol dossiercoördinator: mag geen extra laag worden! Dossiercoördinator = portefeuillehouder? (dan
andere rol directeuren: meer extern gericht dan intern!!!).
Binnen elk dossier aandacht voor de beleidscyclus.
Binnen elk dossier niet alleen inhoudelijk verantwoording afleggen aan interne opdrachtgever,, maar ook financiële
verantwoordelijkheid.
.'•"'.
. '_,,,
Directeuren zijn teveel in detail bezig met projecten. •
Kies primair voor thematische dossiers (veiligheid kust, veiligheid rivieren, droge voeten (WB21), ecologische kwaliteit
(KRW) d.w.z. incl. chemische waterkwaliteit, gebruiksfuncties en R.O..
Kies voor thematische dossier. Denk goed na over de dossierovérstijgende samenhang en organiseer dit.
Is het een optie om de afdelingshoofden verantwoordelijk te laten zijn voor de inhoud? Minder dossiers voor de
overzichtelijkheid. Aansluiten op de begroting. ;
Het aantal dossiers en dus ook de dossierhoudérs moet tot zo'n 4 a 5 worden teruggebracht.

Onderwerp 2:

Van buiten naar.binnen denken-

• • - . ' . '

•
•

':'

Publieke participatie serieuze plek geven.
Wat/wie is buiten? Toch vooral de Stas! Hoe combineren we Stas en maatschappij/waar belangen vaak verschillend
liggen?
•
Niet alleen.de interne DGW-beelden verkennen; parallel hieraan externe inzichten meenemen.
•
Weten welke partijen je rond de tafel wilt hebben, en welke bevoegdheden ze hebben.
•
Werkt alleen goed als je. eerst intern goed vastgesteld hebt welke strategische insteek je gaat kiezen en vervolgens •
veel in de buitenwereld opereert (en terugkoppelt).
•
Contacten met waterschappen, provincies, gemeenten en belangengroepen proberen te intensiveren. ••
•
Duidelijk moet blijven wie de beslissingen neemt. Niet u roept, wij draaien!!!
•
Van buiten naar binnen werken gebeurt nu veel te impliciet. Om dit belangrijke aspect ook DGW breed op de
agenda te krijgen is het van belang om hiervoor iets te organiseren.
•
Buiten is vrijwel altijd bij overleggen bijvoorbeeld de regionale overheden, veel anderedubs worden er-vaak buitengelaten.
•
Weten dat koepelorganisaties, die aan tafel zitten vaak niet de achterban vertegenwoordigen.
' •<-•>•. -'-, - J '
•
Relatie met buiten wordt vaak bepaald door geld. men wil gelden van het rijk. Hoe kunnen we bereiken dat geld het
slot is en niet steeds vooraan staat?
• . • We communiceren.intern veel te weinig over wat we extern horen (en hoe we daar vervolgens mee omgaan).
•
Soms je eigen wil even uitschakelen en luisteren.
•
Concreet kan dit bijvoorbeeld door maatschappelijke organisaties jaarlijks mee in gesprek te gaan en hen pro-actief te
vragen om een wateragenda voor het komende jaar.
•
In diverse stappen van de beleidscyclus is de rol van de " buitenwereld" anders.
••
•
Van buiten naar binnen denken vind ik zo logisch dat ik er feitelijk geen woorden aan wil besteden.
• ; ; i - ; Gebruik de.mogelijkheden van,'oog-en oorfunctie'!.
.
.. '
••'
•
Hoe bereik je dat veiligheid door buiten als belang.wordt gezien op momenten dat het water weer gezakt'is? ••
•
Wie is onze klant? Volgens mij is dat in eerste instantie de burgers van Nederland.
•
.Communicatie is meestal gericht naar buiten toe..
•
Communicatie krijgt gelukkig steeds meer aandacht. Verbetering zit hem in de waterbrede communicatie t e '
organiseren met alle stakeholders.
•
Waarom is nooit eens breder binnen DGW onze insteek m.b.t. NOG besproken (misschien hadden we beter
voorbereid kunnen zijn op kritiek, of .andere lijn gekozen).
•
Probeer je in buiten te verplaatsen. . . .
•
Betrekken van burgers versus het algemeen belang kan botsen.
•
Door tijdsdruk geen tijd om van buiten naar binnen te werken?-.
•
Luisteren in plaats van zenden-, daar zouden we ons meer op kunnen richten.
•
Hoe kunnen we buiten bedienen in komende 8 jaar .wanneer er absoluut geen geld is. Kunnen we buiten op
visionaire wijze benaderen?
•
Er komen meer dan voldoende signalen vanuit de maatschappij, maar vanwege het politieke bestel kunnen ideeën
vaak niet worden uitgevoerd omdat die niet overeenkomen met de punten .uit een regeerakkoord.
•
Vereist respect voor je gesprekspartners: hebben we die altijd in voldoende.mate?
• - De partijen van buiten die-je betrekt moeten wel de.achterban vertegenwoordigen.
•
Binnen DGW nu echt gaan prioriteren en niet meer alle ballen in de lucht blijven houden.
•
Hoe doen we ons werk zonder beleidsdoelen die de burger echt aanspreken? Waar is de sense of urgency? Zijn we
geen bezighoud-^ambtenaren??
.
. . .
•
We houden teveel alle ballen in de lucht, waardoor voor buiten nauwelijks duidelijk is waar we nu echt voor staan:
roep om meer regie.
• • . ' . . .
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Integraal denken nastreven.
De burger is in eerste instantie geïnteresseerd in het gebruik van het water, niet in de randvoorwaarden voor het
gebruik.
Weten we wel wat de maatschappij wil?
Hoeveel tijd besteden we aan sonderen?
Kent buiten de koepelorganisatie buiten (bijvoorbeeld de burger) ons wel?
Hebben we eigenlijk wel genoeg geleerd van optreden van V&W/RWS m.b.t. 1953 en het daaropvolgend handelen?
Hoe gaan we de communicatie rondom 1953 herdenking goed benutten?
Zijn we op termijn ook nog interessant? nuttig?
Wat is de ervaring met de OWN? Hier valt m.i. veel uit te leren.
Waar zijn de waterschappen?
Van begin tot eind durven open te staan voor afwijkende meningen.
Managen van verwachtingen aan de start van het proces is cruciaal (met spelregels).
Goed communiceren over het genomen besluit tijdens en na afloop proces.
Betrekken van partijen is belangrijk, maar ze geen onduidelijke worst voorhouden.
Besluitvormingsprocessen helder brengen bij interactieve besluitvorming.
Je kwetsbaar durven opstellen maakt sterk, maar ook wees niet naïef, want uiteindelijk gaat het om de verdeling van
de taart.
OWN pro-actief benoemen i.p.v. reactief zoals nu vaak gebeurt.
Van buiten naar binnen lukt alleen wanneer er vertrouwen is. Vertrouwen is waarmaken watje suggereert. Vaak
hebben we teveel ambities die we niet waar kunnen maken. Lagere ambities?
Van buiten naar binnen op een goede manier vormgeven kost capaciteit. Willen we die daarvoor vrijmaken
DT werkt ook op haar niveau van buiten naar binnen, maar blijft vaak daar hangen.
Leren van hoe ze in het buitenland de publieke participatie oppakken. Daar zijn ze veel verder!
Op dit moment is er geen sprake meer van integraal Rijksbeleid, (meer dan de som der delen). De burger heeft maar
met 1 overheid (1 rijk) te maken. Hoe gaan we hier mee om?
Is de individuele burger echt een doelgroep voor een open planproces.
Goed communiceren met de maatschappelijke reorganisaties en zowel hun als de eigen rol in de besluitvorming
duidelijk maken.

Onderwerp 3:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verbinding tussen het beleid en de beheersing

Interne opdrachtgever spreekt de projectleider aan zowel op inhoudelijke voortgang als op de financiële voortgang.
Beleid zal nooit goed uit de verf komen zonder goede beheersing.
Beheer wordt teveel-over de schutting gegooid.
Projectbudget wordt verspijkerd bij RWS. RWS rapporteert via DG-RWS d.w.z. dat vraag te laat in jaar bij DGW
komt.
*
De interne opdrachtgever spreekt de projectleiders binnen 1 dossier aan op de samenhang binnen de beleidscyclus.
Beleid maken is leuk; denk ook even aan de proceskant.
Ik wil wel eens weten op hoeveel geld ik kan rekenen de komende jaren voor Herstel en Inrichtingsprogramma.
Niemand kan mij een antwoord geven.
Kan iemand mij nu eens uitleggen hoe dat nu echt werkt met dat geld.
Veel beleidsmedewerkers hebben geen idee van beschikbare budgetten, volgens welke regels dat moet worden
uitgegeven.
DGW heeft tussentijds (in de loop van het jaar) geen mogelijkheden om bij te storten naar RWS.
Betrek control op tijd dus vanaf het begin dan krijg je je geld ook.
Hebben we na een lange tijd een BVE-programma, blijkt er geen geld te zijn!
Interesse verder doortrekken dan je eigen werkveld.
Hoe kan het toch dat we dit jaar opeens nauwelijks budget hebben, terwijl in het verleden alles wel kon? Heel veel.
Als een projectleider ook financieel verantwoordelijk is, dan moet hij/zij ook budgetverantwoordelijke zijn.
Hoe kan een projectleider nu inhoudelijk verantwoordelijk zijn, maar geen idee hebben hoe het met zijn budgetten
zit?
. - , - . . .

•

Incorporeer het beheer in de afdelingen (en niet alles naar de portefeuillehouders).

•

Clusteren, clusteren.

•
•

Beleidswensen groeien alleen maar zonder na te denken over herprioritering.
Er zal 1 informatiesysteem moeten komen waarbij een inhoudelijke projectleider eenmalig informatie'kwijt kan voor
diverse vragen (begroting, verantwoording etc).
Bij verantwoording over beleid behoren allerlei voortgangsrapportages. Lastig dat dit ervaren wordt als al weer een.
Op DT-niveau worden budgetten toegewezen aan projecten: ondoenlijk! We zitten op.te laag detailniveau: clusteren
waardoor meer flexibiliteit-Wel rapportage per project.
Nieuwe staf is als nieuwe beleidsmedewerkers: ze creëren hun eigen werk.
Moet een onderwerp, van regulier overleg zijn tussen portefeuillehouder(s) en(beleids)thema's uit de begroting.

•
•
•
•
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•
•

•
•
••

Er moeten personele en financiële middelenbeschikbaar worden gesteld.
Indien een nieuw beleidsstandpunt wordt vastgesteld, moet het betreffende afdelingshoofd, dit in MT-verband
terugkoppelen naar het stafafdelingshoofd, die moet zorgdragen voor opname in de begroting, de financiële raming;
deze laatste zorgt voor een ..
Binnen de staf is een onduidelijke rolverdeling.
DT moet meer sturen op hoger abstractieniveau (primair gericht op de beleidscyclus).
CF werkt hard en goed, en toch,blijf ik het lastig.vinden hoé het nu echt moet (en wat ik als projectleider moet
doen).

• • • • , . . . ' • • ' .

•
•
•
•
•
•

Staf.zit vaak klem tussen beleidsmedewerkers en de top.
'"
Ervaring en deskundigheid op dit terrein wordt niet of onvolledig benut.
Wat is verschil tussen financiële toets bij DGW en FEZ?
' . " ' " • '
'
Het zou goed zijn als beleidsverantwoordelijken ook iets weten van welke budgetten e.e.a. betaald gaat worden. '
Onze core-business is niet bedrijfsvoering, maar het halen van de inhoudelijke beleidsdoelen.
We. hebben-geen prioritering!' '-.
• • • - • • •••
- •' ..••••"
•:**•' "

•

Niet wanneer al een standpunt is vastgesteld de staf erbij betrekken; al veel eerder om hen de kans te geven ha te
denken over financiële wijzigingen.
'"•'•'•''
•-*...•>•
,:.<•.-x.:-.
We kunnen;niet kiezen!
• ''''
'•
.•••••••:•«•••-••
We doen van alles een beetje i.p.v. een heldere prioritering.
Bestuurszaken is vaak een afvalbak voor alle klussen waar we echt niet meer van weten waar dat te plaatsten;
Bedrijfsvoering is een hulpmiddel. Wat wel steeds belangrijker is,-is of we effectief en efficiënt de beleidsdoelen
bereiken.
BVE is een ramp!
Als jij niet kan kiezen wie dan wel.
Samenwerking met RWS is cruciaal maar loopt niet optimaal (ze hebben nergens meer tijd en geld voor'door onze
eigen acties).
• ..-•.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DT heeft geen feeling met financiële processen.
Tweede Kamer vraagt om VBTB: in hoeverre halen we.de doelstellingen en hoe effectief en efficiënt is het
belastinggeld ingezet?
Wat valt er van bestuurszaken überhaupt te verwachten voor een beleidsmedewerker?
"
Wat verwacht men nu eigenlijk van de dossiercoördinator op dit punt.
Aansturing van de uitvoering is geen hot-item. Maar we bereiken alleen de doelstellingen als de. uitvoering de juiste
dingen doet.
'•
.
Wie maakt zich druk om projectoverstijgende zaken zoals kennisontwikkeling?
* Aansturing van de uitvoering is NIET GELIJK aan BVE-öndersteuning.
Degene die er procedureel vaak het meest een zooitje van maken bij financiën is het DT.
SLA-proces is ook onduidelijk.
Waar zijn de zaken die tussen RWS en DGW zijn gevallen?
Prioriteer op basis van doelenboom.
*" Maak besluitvormingsprocedure kort. •
DT moet beslissing over budget bij dossiercoördinatoren en projectleiders neerleggen.
Prioritering op basis van KBA doelenboom.
.......
Projecten echt schrappen en geen kaasschaaf!
Onderken zelfstandige kennisrol van.SD-en en reserveer daar budget voor (naastdirecte aansturing).
Voldoende geld overhouden om kennis te onderhouden en beleidsproducten te blijven maken, dus korten op de
uitvoering.
Communiceer met buitenwereld over onze budgetten.
We doen nog veel te veel ' soft'werk. Veel kritischer zijn!
Er dient (net zoals voorheen) op een constructieve en respectvolle wijze met de SD's gewerkt worden aan het
opstellen van een BVE programma.
DT moet keuzes maken bij een taakstelling. Projecten kunnen worden geschrapt of gekort, maar altijd in overleg met .
de projectleider, die inzicht heeft van de consequentie.

•

Meer aandacht voor VBTB-doèlen: hoeveel geld hebben we voor het halen van welk doel over. CF take the lead.

•
•
•

Prioriteer, priorteer ECHT (geen kaasschaaf).
Bezuinigen op aanleg en niet op onderhoud.
. _
De afdelingshoofden moeten samen met de dossiercoördinatoren de prioriteiten in de doelen stellen. Indien het.DT
op budgetten kort, moeten de dossiercöördinatoren daarvan op de hoogte worden gesteld:
Leer van de ervaring met BVE (waar niemand tevreden mee is) definieer een HELDER en kort proces.

•

Onderwerp 4:
•
•

Innovatie

. . .

Budget en fte's voor vrijmaken.
Onderken de innovatieve rol van SD-en. Organiseer daar en genereer budget
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Verkenningen moeten worden omgezet in de volgende stap in de beleidscyclus: strategie.
Zorgen voor ondersteuning op hoogste niveau of van'buiten.
Waan van de dag; innovatie krijgt geen voorrang.
In de huidige tijdgeest js er even geen tijd (prioriteit) voor innovatie.
Alle " waterverkenningen" inbrengen in DT en keuze voorleggen wat we ermee doen.
Innovatie vereist: ruimte, tijd en sfeer van fouten maken mag.
Organiseer de buitenwereld (buiten naar. binnen) en gebruik dat voor de innovatie.
Bij taakstelling kan ik me voorstellen dat we even pas op de plaats maken m.b.t. nieuwe ideeën: laten we eerst het
"oude" uitvoeren.
Zorgen voor Kamervragen.
Koester kritische medewerkers, laat hun ideeën door anderen uitwerken.
Rust en reflectiemomenten inbouwen.
Functionarissen, die een innovatief idee hebben, moeten dit via hun afdelingshoofd in het werkoverleg brengen.
Indien dit idee wordt geaccepteerd, dan moet het richting MT/DT worden gebracht. , .
Innovatie vooral o.g.v. HOE i.p.v. WAT.
Maak goed gebruik van eerdere innovatieve ideeën. Het probleem is het ermee omgaan, niet om ze te genereren.
Innovatie bereik je alleen als je buiten de deur met anderen aan iets nieuws mag/durft te werken.
In ieder geval moet de ontmoetingsruimte in KK4 er volledig komen.
Probeer een bewindspersoon te organiseren die open staat voor creativiteit!
Wie heeft een innovatief idee om de praatcultuur om te zetten in een doe-cultuur?
Innovatieve ideeën inbrengen vergt ook datje bij blijft bij nieuwste ontwikkelingen.
Durf een medewerker tijd en geld te geven om buiten de deur een innovatief idee uit te werken.
Rust en reflectie is sowieso belangrijk.
Geen zuilen.
Innovatie is aanjager van beleidscyclus. Niet schrappen dus.
Voldoende tijd en middelen voor verkenningen en innovatie.
Intranet is de beste mogelijkheid om dingen te veranderen, stroomlijnen etc.
Ben ik het niet mee eens.
Te sterke sturing en afrekening vanuit de top smoort innovatie in de kiem.
Belang van innovatie bij iedereen benadrukken; geeft in feite als ik het goed begrepen heb je bestaansrecht.
Rol wordt steeds belangrijker, is communicatiemiddel bij uitstek. Veel handige dingen kunnen via intranet worden
opgezocht.
Liever een goede DGW-site die voor iedereen bereikbaar is in plaats van een intranet site
Eens.
Ik heb meer aan een goede collega dan aan een goed schema:
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Bijlage 4

Complete weergave van de interviews met partners

In de evaluatie van 2003 zijn betrokken: .
•

•

.•'

•
•"
•

Gedeputeerden
Brabant
Noord-Holland
LNV

(Boelhouwer)
(Wildekamp)
(Van der Zande)

Rws'
HKW
.
- ' RIKZ
.-• RIZAUnie van Waterschappen
"VNG
VRO/vf " " "
Ruimte
Milieu

(Kohsiek/Broeders).
(Jorissen/Balfoort)
(Tomson/Stortelder)
(Kraaij)
(Van Kempen)
' •' - w ' ' - ^ '
(Van'der Jagt)
(Van der Vijst)

'..''''

Verslag interview met dhr. Gedept. Boelhouwer (Brabant)
27 januari 2003
Namens DCW

Joost de R u i g / Bart de Mooij

Vragen zijn vrijwel allemaal aan de orde gekomen, zij het niet in voorgenomen volgorde. Essenties van Boelhouwers
antwoorden worden hieronder weergegeven.
Waar moet DCW voor staan?

. /.,

. ,c,

s

-,.-. \

Waterbeleid-wordf doorrneer departementen gemaakt.,DGW,moet daarbij de i;egienemen, meendan.nu het geval is. Nu.
wordt er te weinig met één rijksmohd beleid. Zie bijvoorbeeld de woordenwisselingen in Stuurgroep Benedenrivieren,
waarbij LNV moeilijk doet.
...
Kortom; DCW neem deleadü Neem desnoods afstand van andere meningen en neem afwijkend standpunt in, maar wees
daar duidelijk en leidend in. Wees een autoriteit in goede zin van het woord. Laat zien dat we.met waterveiligheid en overlast spreken over een cruciale basisvoorziening, waar we veel minder geld aan uitgeven dan -pak weg- HSL of
Betuwelijn.
LévertDCW meerwaarde en zo ja wat is dat? Wat kan beter?
DCW slaat inderdaad een beetje de goede richting in t.o.v. het recente verleden. Geldt vooral m.b.t. luisteren naar en
interactieve beleidsvorming met de regio en m.b.t. politieke oriëntatie.
Beter kan met name hei alert zijn óp kansen die zich altijd voordoen. Vooral ook een kwestie van snelle en juiste
communicatie. Voorbeelden:
Studie n.a.v. de Elbe-overstromingen: Verkeerde boodschap in persbericht en vervolgens kans laten verlopen.
Studie Enne de Boer: Deze TUD-er (die nergens goed ligt) kan volledig zijn gang gaan, zonder dat DGW reageert. Goed
dat DGW (lees RWS) niet in zijn oude, defensieve fout vervalt om meteen te zeggen dat het onzin is, maar helemaal je
mond houden is ook. niet goed. Boelhouwer vindt dat hij nu zelf in de regio moet uitleggen hoe hef echt in elkaar zit,
terwijl hij de kennis ook niet (helemaal)'in pacht heeft. ER is een groot verschil tussen de situatie van' Rijn-Waal enerzijds
en Maas anderzijds, en hieraan gerelateerd een mogelijk verschil in maatregelen. Die communicatie moet meer door DG
Water worden opgepakt.
In beide voorbeelden worden conclusies m.b.t..de Rijn ook heel makkelijk generiek gemaakt, terwijl het voor de Maas
werkelijk anders ligt.
Scheiding tussen uitvoering en beleid is o.k., maar zorg dat RWS als kenniscentrum en vooruitgeschoven post niet
ontmanteld wordt. Wordt als DGW geen Haagse centrale moloch. Blijf beleid en uitvoering-verbinden.9 •

Boelhouwer is vooral gevoed door gesprekken met Dir. NB, maar heeft dit geluid ook op andere plekken gehoord
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Heeft DCW voldoende oriëntatie op externe (regionale) netwerk?
Ja, gaat steeds beter; provincies worden goed betrokken. Hangt ook samen met werkwijze Boelhouwer, die bij.problemen
direct bilateraal gesprek aangaat. In dergelijke gesprekken luistert DGW (en RWS) goed.
Slaagt DCW in de verandering van technische inslag naar maatschappelijk denkkader?
DGW moet techniek in beelden van mensen vertalen. Da's essentieel en cruciaal. DGW moet uitvoerbaar en praktisch
beleid maken en dat kan nog beter. Zie boven: vooral alert zijn en kansen grijpen. Gebruik nu bijv. de '53 herdenking. Het
overstromingsgevaar is er immers nog. Benadruk meer ruimte voor water maken. Goed dat daarbij risico en kansen
gebruikt worden, maar vertel het in de taal van de mensen. Leg verband met andere (kleinere) risico's, zoals-brand: in je
huis. Gebruik hierbij meerdere communicatiemomenten. Het leeft geweldig in de maatschappij, benut dit! Mbt de toon
van het verhaal', druk gegevens simpel uit, liefst in geld.
Nog een verbeterpuntje:
_. 3l. •
DGW/RWS werkt versnipperd. De ene keer komen ze langs voor Ruimte voor de Rivier, de volgende keer voor IVM,
Noodoverloop etc. Maak één samenhangend verhaal en bepaal vervolgens de prio's. De scheiding van beleid en'"1,...
uitvoering kan alleen goed werken wanneer de integrale functie wordt vervult (ook met LNV en VROM). Nieuwe kans ligt
in het Deltagebied. Visie voor hele gebied ontbreekt ook daar. Delta in Zicht ligt er nu wel, maar ondertussen slibt
Hollands Diep vol, waardoor ondermeer berging vermindert.
Hoe kan DGW water meer onder de aandacht krijgen van de politiek?
Boelhouwer is geschrokken van gebrekkig kennis van woordvoerders van 2' kamer (zie interviews in De Water). Daar is
nog veel winst te halen door het geven van een training aan kamerleden. Geef 'les' in elementaire zaken. DGW: zorg dat
2' kamerleden geïnformeerd zijnW
Het eerste dat in 2' Kamer aan de orde moet komen, is welke waterkeuzes er nu gemaakt moeten gaan worden: First
things first!: niet eerst met Noodoverloop komen.
Overall cijfer voor DGW?
Een 6,5 voor vormgeving samenwerking en interactie met partners (cijfer stijgt);
Een 5 voor het vervullen van de beleidstaken.

Verslag interview met mevr. Gedept. Wildekamp (Noord-Holland)
12 februari 2003
Namens DGW

Joost de Ruig / Bart de Mooij

Waar vindt u dat DCW voor moet staan? Levert DCW een meerwaarde? Waar vertaalt zich dat dan in? Beschouwt u
DGW als'leidend'op het gebied van Water in Nederland?
DGW zou zich veel meer moeten opwerpen als een leidend en coördinerend departement voor het Waterbeleid. DGW als
hoeder voor de landelijke wateropgaven. DGW moet zich hier veelbewuster van zijn!
Voorbeeld: KRW: Mevr. Wildekamp houdt haar hart vast hoe dit gaat werken of beter gezegd: niet gaat werken. In
theorie klopt de organisatie en werkwijze. In de praktijk wordt het heel ingewikkeld en loop je een groot risico dabhet
verzandt in bureaucratisch gepolder. Vaststellen van het regiem lukt natuurlijk nooit wanneer 17 partijen tot 1 definitie
moeten komen (zie ook het geneuzel bij GGOR of bij de Natuurdoeltypen). De provincie kan haar spilfunctie hier niet
waarmaken; ook niet wanneer het gaat om koppeling van.hoofd- en regionaalsysteem, zoals bij WB21.
Een baas ontbreekt en dat zou DGW moeten zijn! Mag best een beetje directief! Heb lef! Wees strakker in aansturing!
Overigens: Voor de kust kan de provincie wel de regierol vertolken en heeft dit ook bewezen.
Van buiten naar binnen denken als DGW:

, .

'Nederland leeft met Water'zal meer verdiept moeten worden naar onze omgeving.
Verder moet DGW meer uitleggen hoe het watersysteem in elkaar zit. Daar is zo veel onduidelijkheid en weinig overzicht
over, dat weinig draagvlak voor acties zijn. Zie bijv. stand still problematiek IJsselmeer/Markemeer. Partijen kunnen
doordoor eigen (en verkeerde) plan trekken.
Aansluitend bij eerste punt: zorg als DGW dat je het proces goed doordenkt, voordatje er regie op zet.
Wees niet te aarzelend in interactie met de politiek. Die heb je nodig als ondersteuning voor je proces. Wees actief naar de
Tweede Kamer. Onbekend maakt immers onbemind, waardoor je weinig draagvlak voor je beleidskeuzes krijgt.
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In hoeverre slaagt DGW erin de interactie in beleid en de regio tot stand te brengen?
Zie hierboven. Aanvulling: met geen enkel departement is het zó.goed.samenwerken ais met V&W-DGW.
De maatschappelijke oriëntatie van DGW kan beter. Ligt in verlengde van vorige punten. Het gaat om luisteren,
uitleggen en overtuigen. Bouw meer netwerken op dan de geëigende én maak er werk van.
Maak het verhaal ook inhoudelijk niet te ingewikkeld. Dat leidt ook tot onnodig.gepolder. Het gaat'om het leidend.
motief, en dat is vaak de veiligheid'. Bijv. afslaglijn'langs de'kust centraal.stellen: daarmee kan je een heel'beléid kantelen.
'Gebruik de provincie, maar niet vrijblijvend. Sluit bijvoorbeeld prestatiecontract af.

<

Blijf de RD-en van RWS benutten. Samenwerking in Noord-Holland loopt prima,.maar is wel sterk afhankelijk van
personen. Met Brouwer en Dronkers gaat dat prima: blijf ze maar.benutten. Over scheiding DCW en RWS-NH merkt
Wildekamp niets tot weinig. Gaat goed zo.
. .
Algemene tevredenheid over het functioneren van DGW.,Mogelijk rapportcijfer.
a) hoe goed vervult DGW haar beleidstaken:
1.
-'"""'
b) vormgeving samenwerking en interactie met partners: 8.'""'' ••.

'

••••..'.
-. •. = •

Verslag interview met de heer Van der Zande (LNV)
31 januari 2003
Namens DGW

Anita Wouters / Bart de Mooij

Bent u op de hoogte van de missie en ambities van DGW? Waar vindt u dat DGW voor moet staan?
Schets van dilemma's:
•
Integraal <—> veiligheid
Nationaal <—>• internationaal
'
Hoofdwatersysteem <—>• regionaal watersysteem
...
••••
Neiging om te kiezen voor zaken waar we geld voor hebben. Te weinig voor.zaken waar overtuigingskracht.het
basisprincipe is.
'
'
•' '
.',...•'.'.
i,'- :•...".^:\.,:.-. •
Levert DGW een meerwaarde t.o.v. het oude. Directie Water (als deel van RWS)? Waar vertaalt zich dat in?
De scheiding tussen beleid en uitvoering is principieel juist. Je moet de lijn beleid naar uitvoering wel herkenbaar
terugzien. Dit gaat met sprongen vooruit. Kenniskant nog troebel.
•-... 0
,,»:••*•
Scheiding moet leiden tot emancipatie van uitvoeringstent. Zij moeten ook kritiek durven uiten op dé beleidskant. RWS
beroepstrots moet nog groeien in samenspelmet DGW (beleid).'Er is-een beter werkend.systeem van checks&balances
nodig.
.Waar zijn.de lobbyisten vanuit het.waterveld naar.DGvV? Hetwateryeldis verambtelijkt. Met een te.zwakke oriëntatie op.>
maatschappelijke organisatie.
' '
•
"
.',v.-v4••••-»• i» • .%,;;;••';.*,.,
.-. . ' >.;">••'• « .-Ui-.
Beschouwt u DGW als 'leidend' op het gebied van Water.in Nederland?
Goede samenwerking wordt.als kwalijke overlap gezien.-.(SG-notitie):tMiddencategorie.water. Teveel op de'procëdurélerrol
internationaal.gericht.-'Bij coördineren.;hoort ook positiebepaling.-. .'.•
,•*:••".».•
;
Goed:
zorgvuldig overleg, maar gaat traag. .
Flets: .' inhoudelijke scherpte, te veel respect, te weinig smoel.
Voorzichtigheid troef -> ook ambtelijk je nek uitsteken.
Verkeer en Vervoer meer smoel/scherper dan water.
Van buiten naar binnen denken als DGW:
- goede politieke oriëntatie DGW (weet DGW waar de politiek op wil inzetten)
- voldoende oriëntatie op het externe netwerk
- hoe ziet u de samenwerking binnen het ministerie, resulterend in een consistent geluid
VenW heeft consistent verhaal naar buiten. Unisono -> tunneldenken? Technisch georiënteerd departement. Dilemma's
blijven binnenshuis. Is kracht, maar ook zwakte.
Internationaal moet er beter afgestemd worden. Het samenspel met DGIS (BuZa) is te zwak. Zie je bij natuur én landbouw
én water. Bijv. WWF-overleg in Brussel - niemand van ons erbij terwijl Brussel denkt over EG-standpunt.
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Omslag van technische inslag naar een breed maatschappelijk denkkader binnen DGW (toegankelijkheid van hét
technische verhaal)
Communicatief moderniseren is positief.
Oriëntatie iserg op bestuurlijk niveau gericht.
Wil tot maatschappelijk contact is er, maar het doen is nog niet goed genoeg.
Van water als vijand -> naar water als vriend.

T
te dominant
Kansen worden onvoldoende benut (hierop terugvallen in tijd van noodzaak voor geld.
In taalgebruik is er een sprong voorwaarts gemaakt, maar het is nog niet goed genoeg
Te ambtelijk jargon wordt gebruikt in nota's. Te weinig "water is f u n " .
In hoeverre slaagt DGW erin de interactie in beleid en de regio tot stand te brengen?
Rond grote projecten goed, maar met name in de kleinere projecten minder:
Bij reconstructie moest LNV uitnodigen!.p.v. dat VenW aan de deur klopt.
Prestatie op vier kernwaarden Verkeer en Waterstaat (dienstverlenend, aanspreekbaar, professioneel en integer)
De termen zijn erg zwaar: je merkt de last van historie. Te weinig speels. Water is fluïde/springend.
Dienstverlenend:
Aanspreekbaarheid:
Professioneel:

Integer:

ja (erg maatschappelijk)
kan beter. Je doet waar je verantwoordelijk voor bent, maar dat is niet persé
toegankelijk zijn.
beleid maken is een vak. Het op de agenda plaatsen van zaken in
de samenleving. Dat gebeurt nog te weinig. Niet als oplossing neer te leggen
(politieker/beleidsgevoeliger).
geen twijfel.

Oog voor de beleidscyclus (aandacht voor afzonderlijke delen en het leggen van verbindingen ertussen)
Onderdelen van de cyclus:
Beleid uitvoeren en evalueren is top/in orde.
Beleidsontwikkeling/-vorming/agendering/voelhorens is in ontwikkeling, maar kan beter.
Bij VenW (net als bij LNV) te lange beleidstermijnen. Dat gaat je opbreken (modulair maken).
Emotiedemocratie maakt snelheid nodig.
Snelheid en wendbaarheid van het maatschappelijk debat moet beter.
Scheiding primaire proces (het doen/RWS) en maatschappelijk proces (Beleid/DGW) én verschillend bespelen.

_•. ".

Is er in de beleidscyclus sprake van een optimale inschakeling van de beschikbare kennis (zowel intern als van derden)?
Kennis is overkill. Er wordt te lang gestudeerd (soms kun je met 70% beslissen). Beleidsmatige aansturing van de kennis is
te zwak (indirect). Ouderwetse stijl. Daardoor instituten te weinig bij de tijd. Moeten beter in de markt, meer visionair.
Update komt bijv. bij Alterra vandaan.
Pas op: gooi het kind niet met het badwater weg. Directheid moet toenemen. Meer prikkels/losser. Sociaal
cultureel onderzoek is te zwak ontwikkeld = lacune (gamma- dimensie). Kan elders worden afgetapt. .
Algemene tevredenheid over het functioneren van DGW.
Mogelijk

rapportcijfer
a) hoe goed vervult DGW haar beleidstaken
b) vormgeving samenwerking en interactie met partners

A) = 7
B) = 6 (Bestuurlijk een 8 Vi, maar door scope netwerk = te smal daardoor 6)
Wat zijn voor het komende jaar de belangrijkste verbeterpunten voor DGW?
Verbeterpunt:
Na watersnood -> vrolijk luchthartig
NL mooi/aaritrekkélijk/aangenaam
Open verfrissend debat
Breek eens uit de geëigende netwerkkaders!
Partnerveld is te smal'
Brede oriëntatie buitenland
Windows op opportunities = meer profiel.
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Verslag interview met dhr. Kohsiek - HKW (RWS)
(wegens.tijdgebrek aan onze zijde heeft dhr. Kohsiek niet kunnen reageren op deze uitwerking)
17 februari 2003 .
Namens DGW

Ron Hofman / Bart de Mooij

Missie en ambities DGW : waar zou DCW voor moeten staan ?
Rol DGW zou ("soll-situatie") moeten liggen in: '
•
het signaleren van maatschappelijke, economische en klimatologische trends;
• '
deze trends vertalen naar beleid(skaders);
•
uitlokken cq. arrangeren van politieke besluitvorming (inclusief fondsverwerving);
•
(laten) uitvoeren evaluatie van beleidseffecten (beleidsanalyse)
Bovenstaande ambitie is thans echter nog niet geheel bereikt. De 'doorsnee' DCW'er houdt zich in zijn/haar dagelijks
werk naar de mening van Koshïek ("ist-situatie"):
.•
•
nog te veel bezig met implementatie van beleid;
.,- .
»
nog te weinig bezig met omgevingsverkenning en evaluatie van beleid
Overall bezien is er wel sprake van een positieve ontwikkeling in de'juiste richting. Dit wordt in positieve zin'gestimuleéfd'
door de top van DGW. Deze heeft de juiste koers voor ogen en stuurt hier merkbaar op.
Meerwaarde DGW ten opzichte van "oude" directie Water? Waar vertaald zich dat in?
De ambitie van het onderscheid tussen beleid, uitvoering en inspectie is dat het geheel meer is dan de som der delen.
Deze situatie is, zeker inhoudelijk gezien, nog niet bereikt. Inhoudelijk is feitelijk nog weinig verschil zichtbaar ten opzichte
van de oude directie water.Wel is een procesmatige meerwaarde zichtbaar. De positie van-water in de 'haagse
beleidsscene' (intra- en interdepartementaal) is krachtiger geworden. DGW staat hierin beter op de kaart dan de oude
directie Water. Hier is door DGW merkbaar hard en met succes aan getrokken. Ook is er meer aandacht gekomen voor
het uitlokken van beleidsbeslissingen door de bewindspersoon. Ook een positieve ontwikkeling. Tenslotte zit er winst in
relatie met de buitenwereld (Unie, IPO, belangenverenigingen, etc)
Beschouwt u DGW 'leidend' op het gebied van water in Nederland?
DGW is in toenemende mate leidend op gebied van beleid! Geldt idem dito voor haar rol als regisseur. Echter: schiet hierin
ook door. DGW dient niet leidend te zijn noch regisseur op het gehele terrein van water. Dit is een taak voor V&W als
geheel (DGW, RWS.en IVW samen, ieder vanuit de eigen specifieke rol). Probleem daarbij is dat er tussen deze drie
V&W-eenheden nog geen heldere'momenten van overdracht'zijn gedefinieerd.
•
Van buiten naar binnen denkend als DGW:
Politieke oriëntatie en de oriëntatie op buitenwereld is, en wordt nog steeds, beter..Duidelijke groeïte merken (zie ook de
antwoorden bij de vragen hiervoor). De samenwerking'binnen het ministerie zelf is echter nog niét optimaal. Voorbeeld •'
voor wat betreft de relatie'tussen "DGW en RWS'.': de uitvoerderstoets op (nieuw) beleid wordt nog niet of nauwelijks'
ingevuld. RWS wordt door DGW veelal te laat betrokken doordat DGW'ers zich nog te veel met de gehele beleidscyclus
bemoeien. Dit kent uiteraard ook een andere kant van de medaille: RWS pakt het nog onvoldoende op. ••'••'•••« 's*
Is een omslag van technische inslag naar breed maatschappelijk denkkader binnen;DGW zichtbaar?.
In principe is.géén omslag gewenst, maar een.betere balans nodig tussen 'alpha en gamma'. Dit is langzaam-maar zeker
aan het groeien. Echter: dit traject is reeds ingezet vóór de DGW-vorming. Daarbij: alleen voor het'bereiken van deze
omslag is een .vorming van .een apart directoraat niet nodig (was ook gelukt in oude situatie).
Prestaties op de vier kernwaarden van Verkeer en Waterstaat •
•

Integer: absoluut

•
•

Dienstverlenend: zeker wel
Aanspreekbaar: ja, in principe kan alles'aangekaart worden en' is de DGW als organisatie bereid tot het afleggen
vari verantwoording over haar handelen..Geldt ook voor de 'doorsnee' DGW-medewerkèr.
Professioneel: is (nog) een vraagteken. Sprake van een krap zesje. De nog te behalen winst dient met name
hierin gevonden te worden. DGW laat zich nog teveel verleiden om de gehele beleidscyclus op te pakken (en
gaat daarmee op de stoel van een ander zitten).

•

• . - _ . -

Is er in.de beleidscyclus sprake van een optimale inschakeling van beschikbare kennis (zowel intern als van derden)
Nee,' nog niet! Er wordt wel goed gebruik gemaakt van specialistische.kerinis van SD's van RWS. Maar: dit'zolang het
binnen het eigen domein van de beleidscyclus blijft.
Er wordt : echter nog onvoldoende gebruik gemaakt van de kennis en verantwoordelijkheid van RWS als uitvoerder
(bijvoorbeeld: uitvoerderstoets bij opstellen beleid) en IVW als inspecteur..
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Algemene tevredenheid over het functioneren van DGW:
a: hoe goed vervult DG W haar beleidstaken
b: vormgeving samenwerking en interactie met partners
Ad a: inhoudelijkeen " 8 " .
Ad b: een "6 a 7 " . Met de departementale partners VROM en LNV gaat het goed. Met de sectorale partner Unie ook,
zeker als sprake is van (deels) gedeeld belang (bijvoorbeeld de thans lopende IBO). Met het IPO loopt de samenwerking
matig; met het VNG is er nog nauwelijks sprake van samenwerking.
Overall bezien: vraag is of DGW daadwerkelijk de ketenbenadering wil? Zorg zit met name in de relatie richting lagere
overheden. Hier wordt wel hard aan gewerkt.
Belangrijkste verbeterpunten voor DCW in de komende jaren
•
•
•
•

Loslaten van de uitvoeringselemehten (niet aan implementatie en beheer doen);
Verdieping van het beleidsproces;
ketendenken
scherper prioriteiten stellen (keuzes maken)

Verslag interview met dhr. Broeders -- HKW (RWS)
27 januari 2003
Namens DGW

Ron Hofman / Bart de Mooij

Missie en ambities DGW : waar zou DGW voor moeten staan ?
Rol van een beleidsDG is met name die van een 'marketingafdeling'. Dient allereerst de "producten"op de politieke
agenda te krijgen cq. te houden. Vervolgens speelt de beleidsDG de rol van fondsverwerver ten behoeve van de
uitvoering van het beleid.
Meerwaarde DGW ten opzichte van "oude" directie Water? Waar vertaalt zich dat in?
Meerwaarde zit met name in de verzakelijking van de discussie. De diverse rollen van de spelers in de beleidscyclus
worden scherper; maakt het transparanter en zorgt voor 'specialisatie'. Afgelopen jaar is door DGW succesvol ingezet op
het doorvoeren van de voor een beleidsdirectoraat noodzakelijke cultuur. Het DT van DGW heeft daarbij een hoge mate
van scoringsdrift getoond. Heeft geleid tot succes: DGW staat beter op de kaart.
Maar: ontvlechting met RWS kent nog enkele rafels. Vooralsnog heeft ook de invulling van de rol van deskundig
opdrachtgever naar RWS nog te weinig aandacht gekregen. Ligt overigens een gedeelde taak met RWS; gezamenlijk
zullen beide hun rollen jegens elkaar moeten professionaliseren.
.
Daarnaast: oppassen dat het niet doorslaat Het behouden van één gemeenschappelijk Verkeer en Waterstaat dient
voorop te staan (met als gevaar dat je door de buitenwereld als VenW tegen elkaar wordt uitgespeeld).
Beschouwt u DGW 'leidend' op het gebied van water in Nederland?
DGW is zeker leidend op het gebied van water; hierin is een accentverschuiving te zien. Vroeger was men met name
leidend op inhoud (technische inslag); nu wordt steeds meer bestuurlijk/procesmatig het voortouw genomen (en
gekregen).
DGW dient nog wel verder te groeien in de rol van regisseur op.het gebied van water. Het gaat wel langzaam de goede
kant op, maar er is zeker nog winst te behalen. WB21 wordt hierin een belangrijke testcase.
Van buiten naar binnen denkend als DGW:
Dit neemt toe; wordt merkbaar aan gewerkt en op gestuurd. DGW is nadrukkelijk bezig met relaties in het externe veld.
Hiermee wordt het externe netwerk ook beter/ruimer. Internationaal zit er echter nog onvoldoende progressie in.
Qua presentatie van haar beleid is DGW opgeschoven: het wordt maatschappelijker gebracht.'Wel kan hierin nadrukkelijk
nog een slag geslagen worden. Voorbeelden van missers zijn nog te talrijk.
De samenwerking binnen het ministerie is een aandachtspunt (zie ook hiervoor). Hier is het zoeken naar een nieuw
evenwicht. De verhouding met RWS is zakelijker geworden; dit is een verworvenheid ten opzichte van de oude situatie. Er
kan en wordt nu eerder aan de bel getrokken. Dient echter niet door te schieten: éénheid naar buiten dient binnen V & W
nog steeds voorop te staan. Naar de bewindspersoon wordt er.soms nog te 'spastisch' met de rollen om gegaan: in
principe zijn DGW en RWS gelijk. Met name RWS moet-hierin meegroeien, scherper worden, maar.ook.DGW kan zich in
de onderlinge afstemming van rol en taak nog verbeteren.
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Is een omslag van technische inslag naar breed maatschappelijk denkkader binnen DGW zichtbaar?
Ja, maar het betreft vooral een opschuiving naar 'bestuurlijk perspectief'. Maatschappelijk.denkkader is ook toegenomen,
maar blijft vooralsnog achter bij de bestuurlijke oriëntatie. Ontkoppeling met RWS biedt meer kans om de gewenste .
verschuiving te realiseren; het geeft DGW meer dan in de oude constellatie de kans om zich los te maken van de
technische insteek van RWS. Maar: ook RWS zal moeten gaan opschuiven naar een meer maatschappelijke.;oriëntatie.
In hoeverre slaagt DGW erin de interactie tussen beleid en regio tot stand.te brengen?
Zit een verbetering in.ten.opzichte van de oude situatie. De vraag daarbij is natuurlijk wel of dit in de oude constructie als
directie Water ook al niet zou zijn gebéurd. Er ligt namelijk op dit vlak ook een groeiende druk van buitenaf. De - •
ontkoppeling is voor de HID overigens ook positief; zijn positie in de regio wordt duidelijker. DGW kan de voorportaal-rol
van de HID nog wel beter benutten (oog-oor rol en mond op verzoek). Essentiële factor is het vertrouwen tussen de.HID
en DGW; dit hangt voor een belangrijk deel ook van personen af en wisselt dus per regio (is dus geen éénduidig oordeel
over te geven). Belangrijk is dat beide elkaar zo goed mogelijk informeren; ditkan vanuit DGW nog steeds béter
gestructureerd worden (via KRW en dossier-insteek). .
'". . "
Algemene tevredenheid over het functioneren van DGW:;
a:
hoe goed vervult DGW haar beleidstaken
b:
vormgeving samenwerking en interactie met partners

* '

Uitgedrukt in een cijfer ergens tusseneen 7 en 8. Met name de bediening van de Staatssecretaris als primaire klant is '
vooruit gegaan.' Hier is meer aandacht voor dan in de oude situatie; is merkbaar bewust aan gewerkt. Ook de interactie
met de andere partners is verbeterd. Wordt eveneens merkbaar bewust aan gewerkt. Wel opletten dat de focusop D 1 , de
BSR en de bestuurlijke partners niet zodanig doorslaat, dat de relatie met en 'voeding' vanuit RWS evenredig opdroogt.
Dient een "en-en situatie" te worden; nu nog te veel "of-of".
Belangrijkste verbeterpunten voor DGW in de komende jaren
Het leggen van efficiënte verbindingen binnen' V&W, en dan met name tussen RWS en DGW. Essentiële factor voor de
komende jaren is het verkrijgen van één V&W-gezicht naar buiten. Het onderscheid tussen beleid en uitvoering is voor
interne structurering prima en kent zeker meer voordelen dan nadelen, maar buiten V&W wil men er geen last van
hebben. Bovendien loop je als je er naar buiten toe niet in slaagt om één V&W-gezicht te tonen, het risico om als'V&W-"
partijen door de buitenwereld onderling te worden uitgespeeld.
..- "*. • •••'• :$"•••*• •<
Ander aandachtspunt: het beter en effectiever leren communiceren over het aspect veiligheid. Hierin nadrukkelijk de">
discussie zoeken met andere beleidsdirectoraten binnen V&W. Hoewel inhoudelijk andere beleidsvelden kan er quacommunicatie van de boodschap veel meer van elkaar worden geleerd.
'

Verslag interview met Richard Jorissen / Hans Balfoort - RIKZ (RWS)
7 februari, 2003
Namens DGW

Jan Jurgen Huizing / Bart de Mooij

Missie DGW. Waar zou DGW voor moeten staan?

•..•_.;.

,.,r.,

Algemeen: missie DGW is niet specifiek. Onderken met name je rol ten opzichte van het grotere géhèél. Claim de regierol'
die je wilt hebben; de regisseursrol.
'";V?"'•"'' ''*-<
Aansprekend in de missie van DGW is het onderdeel "verbinden door.kennis". Deze regierol op dit zachte'netwerk blijft'1
nu nog liggen. Afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van het afscheid nemen van WONS; nieuw sturing iser
nog niet. Vooral op middenmanagementniveau moet DGW nu gaan sturen-en het niet overlaten aan de individuele
projectleiders.
•
.
••
••...-..
.
Groot voordeel van de ontvlechting.zou de sterke focus op interdepartementale partners moeten zijn. Dat zou DGW
actiever kunnen oppakken.
DGW is geen onderdeel meer van RWS. Dat betekent in de aansturing: niet alleen richten op de RDen als uitvoerders voor
het hoofd watersysteem, maar ook op de provincies en met name waterschappen als uitvoerders voor het regionale
systeem. DGW lijkt deze uitvoerders te vergeten.
. _ „ • ' . '
Levert DGW een meerwaarde?
Dé meerwaarde van DGW ten opzichte van de oude Directie Water:
Betere positionering interdepartementaal; hier de.kansen:beter benutten
Knip beleid-uitvoering; kansen voor aansturen andere.uitvoerders/beheerders naast RWS (vooral de waterschappen).
Deze meerwaarde komt nu nog onvoldoende uit de verf; wordt nog niet gevoeld door RIKZ. Heeft deels ook te maken
met het gat dat op HKW-niveau is. getrokken, waar nu de Task Force Water inspringt. Overigens signaleert RIKZ dat er
(nog) geen voordelen van de HKW-sturing tussen DGW en RIKZ worden gevoeld, maar vooral vertraging en verwarring.
Het'totaal'heeft even geleden/
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DGW'worstelt nog zichtbaar.met de nieuwe rolopvatting; zo ook de medewerkers. Deze moeten zich nog aanpassen aan
hun nieuwe rol. RIKZ ziet regelmatig projectleiders terugschieten in hun oude rol als RWSer: uitspraken als "dat moet
RWS maar doen" als het gaat om beleidsinformatie aan waterschappen doorgeven wordt als voorbeeld gegeven..In dit
opzicht zeggen projectleiders structureel andere.dingen dan de directeuren.
DGW als leidend op het gebied van water?
En werkend van buiten naar binnen?
Soll: jazeker; ist: nog niet.
Is DGW al voldoende toegerust op haar nieuwe rol als regisseur? DGW vertoont soms autistisch gedrag. Aandacht van de
top van DGW lijkt pas te ontstaan in de eindfase van een project; als de politiek-bestuurlijke aspecten een rol gaan spelen.
Dit leidt dat vervolgens tot voor RIKZ verrassende keuzen (zie ook voorbeeld 1), waar ook de betrokken projectleiders van
DGW buitenspel lijken te staan.
Voorbeeld 1: dossier kust. Provincies hebben samen met RWS en ander betrokken een moeizaam proces van 2 jaar achter
de rug van visie-ontwikkeling. Bereikt committment over het uitsluiten van zeewaartse opties, blijken door DGW:onr5
voor 12 van tafel geveegd onder de terugkoppeling: "we gaan wel zeewaarts". Zit hier een geheime agenda achter?1sdit
scoringsdrift van DGW? Overwegingen zijn in ieder geval niet helder. Er vindt geen informatie-uitwisseling plaats. Ook de
betrokken DGW-projectleider lijkt buitenspel te staan
(zie ook voorbeeld 2 en 3)De politieke oriëntatie van DGW lijkt een stuk beier dan voorheen. Is wel sterk gericht op de
bewindspersoon. Er bestaat wel de indruk dat betrokken mensen/directeuren sterk persoonlijk invulling geven aan
keuzen die gemaakt worden. Overwegingen en informatie filteren niet door naar betrokken projectleider. Deze heeft er
last van; RIKZ ook: ze weten zo niet of ze wel op de juiste koers zitten. Heeft vaak maar beschikking over brokjes
informatie en moet raden naar de context. Er wordt een ferme positionering van DGW eerder in het proces verwacht
Er bestaat duidelijk behoefte om informatie te delen en uit te wisselen. De kanalen intern DGW zijn hiervoor zijn niet op
orde. Tussen de individuele projectleider en de top zit geen integratieniveau meer. Aanspreekpunten op dit niveau mist
het RIKZ duidelijk. RIKZ voelt afstand en heeft voor de politiek gevoelige dossiers moeite de DGW-top te bereiken; weet
niet de juiste ingangen te vinden.
Samenwerking intern V&W: RIKZ wil het liefst direct zakendoen met DGW. De HKW-laag wordt als belemmerend en
van weinig meerwaarde beschouwd.
Van technisch naar breed maatschappelijk én de interactie in het beleid en de regio
Het is eigenlijk nog te kort om hier iets over te kunnen zeggen. In een krimpende markt zoals nu trekt DGW zich geheel
terug op veiligheid onder het motto: het geld is beperkt. DGW is niet goed bij machte.om dan op een andere wijze haar
beleidsopgaven te realiseren; met name door bijvoorbeeld cofinanciering te regelen/ allianties aan te gaan met partners op
de andere terreinen. DGW zoekt nog steeds de oplossing in alles zelf willen doen, en als dat niet kan verdwijnt de
belangstelling. RIKZ moet hier ook nog veel in veranderen.
Er ligt voor DGW een wereld te winnen in de regio. DGW maakt hier haar ambities om leidend te zijn op watergebied niet
waar. Zie voorbeeld 2. Hier treedt ook terugval op richting RWS: DGWers roepen heel snel:"dat moeten de RDen van
RWS maar doen" DGW zou zelf de aansturing moeten verzorgen naar de andere waterbeheerders. Anders maakt DGW
haar ambitie om leidend te zijn niet waar.
Door de ontvlechting (B,U,I) kijkt iedereen nu naar DGW; als je hier onduidelijk in bent, komen de oude rollen weer naar
boven.
Voorbeeld 2: WB21/KRW in de regio. DGW is nog onvoldoende aan het stuur als procesregisseur. Het proces zit nu op de
overgang van onverplichtend nadenken naar daadwerkelijke implementatie. DGW moet zich niet alleen op RDen van
RWS concentreren maar vooral op provincies, gemeenten en met name waterschappen. RDen en waterschappen kijken
naar DGW; DGW laat onduidelijkheid bestaan m.b.t regionale systeem. DGW dient een centrale sturing te geven zonder
zich met de details te bemoeien. DGW is niet herkenbaar aanwezig in dit proces.
De kernwaarden van V&W:
Aanspreekbaar en professioneel. Er zit een verschil.tussen hoe DGW als organisatie overkomt en handelt en op individueel
niveau. Komt over als discongruent.
Dienstverlenend: individuele projectleiders binnen DGW zijn zeer betrokken en dienstverlenend. Er lijkt weinig "backing"
te zijn vanuit de DGW-organisatie.
DGW -organisatie lijkt vooral betrokken te zijn bij hoe er gescoord kan worden en minder wat er moet gebeuren.
De beleidscyclus en de inschakeling van kennis binnen de beleidscyclus.
RIKZ is zeer tevreden met de zet van DGW om fors te investeren in de beleidsmonitoring. Ook de gekozen constructie
spreekt aan. Geeft ook goede spin-off voor RIKZ.
DGW organiseert de kennis nog onvoldoende. DGW ontvangt op adhoc basis de kennis uit projecten. Benut DGW deze
kennis ook op een samenhangende wijze?
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(Te stellig: de positive beoordeling.als opdrachtgever berust vooral op de verbeteringen t.o.v. het verleden en betreft nog
niet de gehele organisatie. Soms blijft de rol van DGW nog beperkt tot 'meelopen' met de diensten. Oude en 'verkeerde'
• zaken gaan dan langer door ten koste van nieuwe en eventueel betere zaken.)DGW is een goede opdrachtgever;'de'
rollenkant op het gebied van ODG-OND is prima verzorgt. RIKZ wordt goed ingeschakeld.
De rapportcijfers....
Hoe goed vervult DGW overall haar beleidstaken? Gaat pp zich prima (7) maar er zit zoveel meer in. DGW lijktzich
daarvan niet bewust te zijn. Er gaat heel veel goed omdat er nog zoveel anderen betrokken zijn bij het waterbeleid.
Daarom kan DGW het zich permitteren om veel zaken uit haar handen te laten vallen.
Vormgeving samenwerking en interactie met partners? Een 5.

,

Wat zou er nu met name moeten verbeteren?
Match tussen individuele personen bij DGW en de gehele organisatie dient versterkt te worden. Top geeft duidelijk
overstuur, de mensen draaien nog onvoldoende bij. Er is nog veel onduidelijk.
, • „|M
Hieraan gekoppeld: verinnerlijken van de mensen bij DGW van de corporate thema's en beleidskoers van DGW.ïNu;nog
teveel een cultuur van duizend bloemen bloeien.;
_ . _ • - .
-"-•..•
. )• '
Neem.meer teamspelers aan! .
• • • ' . • ' •
Interdepartementaal de kansen beter en bewuster creëren en benutten. Niet allen sturen op geld, maar ook op allianties
en cofinanciering door anderen.
Heldere opdrachtgeverlijn richting de uitvoering, en dan vooralnaar de regionale waterbeheerders in de lijn provincies,
gemeenten en met name de waterschappen. DGW is nu nog teveel gericht op de RDen.
Losse eindjes boedelscheiding snel duidelijk afhechten.
De-esalatiemogelijkheden binnen de dossiers regelen (accountmanager; afdelingshoofd?) Nu is er geen mogelijkheid
tussen de individuele projectleiders en het betreffende DT-lid; veel verdwijnt in de ruis voor zowel de projectleider als
RIKZ:

O

DT

o o

Afstemming RIKZ / DGW: behoefte
aan sterker middle-management: nu
ontbreekt de-escalatiefunctie

Projectleider RIKZ
Voorbeeld 2: Procesplan Zwakke Schakels
Feiten
Bij interdepartementale discussies begin 2002 bleek dat de departementen zich kunnen vinden in het voorstel van de
kustprovincies om zelf het initiatief te mogen nemen in het proces voor het versterken van de zwakke schakels. Alleen de
DGW top verzette'zich hier tegen. Tijdens het bestuurlijk overleg kust heeft Herman Dijk voorgesteld om Laut de Borst op
grond van interviews met de relevante stakeholders een procesplan te laten maken. Dat procesplan is er nu en komt in
:
feite overeen met het oorspronkelijk voorstel van het kustprovincies.
•
' . '
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Meningen
Zo'n procesplan als middel om de standpunten van de betrokken partijen te verenigen is natuurlijk een goed idee. Tijdens
het opstellen van het procesplan dient dan wel helder gecommuniceerd te worden wat het doel, het tijdspad en de
tussentijdse stand van zaken is. Nu is het kernteam vele malen wat lacherig benaderd vanuit de departmenten-en
provincies met de vraag: wie is/was die meneer, wat is/was eigenlijk zijn doel, wat gebeurt er met zijn uitkomsten, wat is
zijn relatie tot de Beleidsagenda - Beleidslijn Kust?
Gelukkig heeft de andere politieke en financieel-economische werkelijkheid DGW een goed alibi gegeven voor de
standpuntswijziging t.a.v. het trekkerschap. Toch wordt het wachten op het procesplan door de kustprovincies gezien als
een door het rijk expres verspild jaar. Nieuwe gegevens m.b.t. zeespiegelstijging en klimaatverandering worden nu met
grote achterdocht bekeken.
Voorbeeld 3: Beleidslijn Kust
Feiten
De Beleidsagenda en de Beleidslijn Kust zijn, resp. worden door de Stas in het kabinet ingebracht, merle narnffP'i VROM,
LNV en EZ. Als trekkende ministerie heeft VenW/DGW RIKZ ingehuurd voor inhoudelijk advies naar DGW en als neutrale
procesbegeleider tussen de vier ministeries en andere overheden. Vooral in die laatste rol heeft RIKZ inzicht in de
verschillen van inzicht en gevoeligheden bij/tussen andere departementen.
Meningen

Om dé Stas in zo'n interdepartmentale proces een sterke rol te laten spelen zou er bij de start, tussentijds en tegen het
einde een informele briefing van het RIKZ team met de stas moeten zijn, waarbij de stand van zaken wordt toegelicht. Nu
gaat alle informatie via de departmentale leiding, die meer lijkt te selecteren op het belang van VenW dan op hét
interdepartementale, resp. rijks belang.
Op lager niveau bleek het al moeilijk om de top te overtuigen dat een stuk, dat interdepartmentaal is voorbereid voor het
4DG overleg, niet eenzijdig door VenW kan worden gewijzigd zonder het dan weer terug te verwijzen naar het
interdepartmentaal overleg. Vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard!

Beantwoording vragen inzake evaluatie DGW door Arike Tomson en Paul Stortelder (RIZA) (RWS)
20 februari 2003
Bent u op de hoogte van de missie en ambities van DGW? Waar vindt u dat DGW voor moet staan?
Ja. DGW moet staan voor het totale waterbeleid van Nederland zowel nationaal als internationaal, zowel voor de
rijkswateren als de regionale wateren, en zowel voor de korte termijn als lange termijn.
Het gaat om voorbereiden van het beleid, zorg voor de implementatie van het beleid en goede kennisinfrastruktuur, en
evaluatie van het beleid. DGW doet dat overigens niet alleen, maar heeft wel de regisserende rol en de
eindverantwoordelijkheid.
Levert DGW een meerwaarde, t.o.v. het oude Directie Water (als deel van RWS) Waar vertaalt zich dat dan in?
Op dit moment is nog niet echt zichtbaar dat DGW meerwaarde biedt tov de oude Directie. Er zijn wél duidelijke kansen
die meerwaarde te leveren door de helderder positionering (iets meer afstand) ten opzichte van Rijkswaterstaat en de
Inspectie. Cruciaal daarbij is een bekend en erkend gezicht voor alle wateractoren en voldoende de aandacht voor
implementatievraagstukken. Veel maatschappelijke vraagstukken waaronder veiligheid en waterbeheer zijn,niet zozeer
beleidsproblemen, maar vooral financierings- en uitvoeringsproblemen. De oplossing daarvan vraagt overigens wel inzet
van het beleid.
Kansen liggen er ook door het versnipperde waterketen beleid en grondwaterbeelid bijeen te brengen.
Beschouwt u DGW als 'leidend' op het gebied van Water in Nederland?
DGW moet dat zeker zijn. Op dit moment is dat nog niet altijd het geval. Voorbeelden van waar DGW leidende rol goed
oppakt zijn WB21 en KRW. Op een aantal andere terreinen o.a. waterkennisinfrastruktuur, internationale samenwerking
op watergebied, waterketen, diverse EU-richtlijnen) is dit nog minder het geval. "Leidend" wil overigens riiet zéggen zélf.
doen, maar in samenwerking met anderen. Ook op dit punt zijn WB21 en KRW overigens goede voorbeelden (los van de
lastige meningsverschillen die er soms zijn).
• ._
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V a n buiten naar binnen denken als D G W :
Goede politieke oriëntatie D G W ( w e e t D G W waar de politiek op wil inzetten)
Voldoende oriëntatie op het externe netwerk
•
Hoe ziet u de samenwerking binnen het ministerie (en tussen de ministeries), resulterend in een consistent geluid
Politieke oriëntatie: goed. Lange termijnvisie blijft belangrijk om waan van de dag te voorkomen.
Oriëntatie extern netwerk: onvoldoende, met name richting uitvoering (beheerders, bedrijven; milieubeweging, ANWB,
etc) en kennisinfrastructuur. Accent ligt nu sterk op overkoepelende organisaties (Unie,IPO,VNG)
Samenwerking binnen/tussen ministeries:. DGW zou nadrukkelijker rol van eerste verantwoordelijke consistent waterbeleid
op Rijksniveau op'zich'moeten nemen. Onduidelijk is de visie-van DGW op de'rol van de RD's: worden ze gezieryals
beheerder-van rijkswateren (zoals de waterschappen voor regionale wateren) of zijn ze ook regionaal regisseur namens.
DGW? Een duidelijker keuze is nodig. Voorbeeld: de stroomgebiedscoördinatoren voor KRW/WB21 vervullen die.hun.rol
omdat de RD een belangrijke beheerder is in het gebied of omdat ze een regisserende rol hebben gekregen in opdracht
van DGW . In het laatste geval kun je afvragen waarom ze dan organiek bij de RD's zijn ondergebracht.
...s-é
Samenwerking met het RIZA in de programmering kan beter. De verandering naar meer vraaggestuurd werken;wordt
ondersteund, maar in de programmering wordt onvoldoende gebruik gemaakt van de beschikbare kennis en-ervaringbij
het RIZA. Dit geldt in verstrekte mate voor de huidige overgangsfase.
De ontvlechting lijkt op hoog niveau wel goed geregeld, maar in de praktijk is er onvoldoende duidelijkheid over
budgetten en verantwoordelijkheden,-en worden problemen niet adequaat opgelost.
O m s l a g vanr-technische inslag naar een breed maatschappelijk denkkader binnen D G W (toegankelijkheid van h e t
technische verhaal)
Geen of weinig zichtbare omslag. Ook in het verleden heeft de Directie water altijd geopereerd vanuit een.breed
maatschappelijk denkkader. Enig verschil is er wel mbt de "drive" van waaruit gewerkt.wordt. Dir. Water werkte^meer
vanuit een innerlijke en inhoudelijke "drive" aan de maatschappelijke watervraagstukken, terwijl DGW meer een externe
"drive" of legitimatie zoekt bij de politiek en andere probleembezitters.
In hoeverre slaagt D G W erin de interactie in beleid en de regio t o t stand te brengen?
Hier is wel een omslag te zien die overigens al door de dir. Water is ingezet. Hèt Initiëren van de stroomgebiedsvisies en
de afspraak om op stroomgebiedsniveau rapportages voor de KRW op te laten stellen door de beheerders zijn goede
voorbeelden om samenaan het werk te gaan in de regio. De betrokkenheid van de regio bij de voorbereiding van beleid
(uitvoerbaardheidstoets) kan nog wel verbeteren. - ••
••*''
• ••••..,• •" >.v*;.''._"'' '"'V'""*1
Om een goede interactie in de regio te bevorderen willen we de rol van de SDén nog eens benadrukken. De-medéwerkers
van SDén hebben met minder last van "machtdilemma's". Immers zij zijn niet de besluitvormers en kunnen via de
kenniskant in projecten soms zaken beter los maken tussen elkaar minder vertrouwende partners. Daardoor kan er •
vertrouwen gewonnen worden die de besluiten .vergemakkelijkt.
Prestatie op vier kernwaarden Verkeer en Waterstaat (dienstverlenend, aanspreekbaar, professioneelen integer) Over de integriteit van DGW bestaat geen twijfel.
. ' . . ' - . . • •-. • ;•.--.
Vanuit ons oogpunt als opdrachtnemer-van DGW zijn.we minder tevreden over de andere-kernwaarden.
•••'• ï;•'* -^'S'.-••<
D G W m o e t zich z ó aanspreekbaar, dienstverlenend en professioneel zijn, d a t w i j d a t o o k k u n n e n zijn naar onze k l a n t e n ,
partners en opdrachtnemers. In de programmering van DGW. voor 2003 is onvoldoende rekening gehouden met-de . ...
lopende afspraken die RIZA heeft gemaakt met derden op basis van eerdere afspraken met DGW Onze professionaliteit
komt daardoor in het geding!
,i ..._ >.. fri -, ,.:_
O o g voor de beleidscyclus (aandacht voor afzonderlijke delen en het leggen van verbindingen ertussen)?
DGW heeft duidelijk aandacht voor de beleidscyclus. Het leggen van verbindingen blijft een duidelijk aandachtspunt,
waarbij de overgang van beleid naar uitvoeren (implementatie) en de wijze van monitoring van de uitvoering (tbv de
evaluatie en verantwoording) de lastige schakels zijn, omdat op die.punten de verantwoordelijkheden en belangen van
DGW en de beheerders elkaar ontmoeten en goede afspraken vraagt. •
-. "
In het leggen van de verbindingen zien we een essentiële rol voor het RIZA. RIZA is deskundig in implementatietrajecten
(denk o.a aan de CIW) en heeft ook zicht op de uitvoering en monitoring. Van RIZA mag verwacht worden dat zij in staat
is de kennis die in de gehele beleidscyclus nodig is goed koppelt en organiseert dat die kennis ter beschikking komt van beleid,'uitvoering en inspectie. .
.. .,.•.... ,..•-.•.. :,.Is er in d e beleidscyclus sprake van een optimale.inschakeling van de beschikbare kennis (zowel intern als van derden)?
Op dit punt is nog verbetering te bereiken. DGW zou beter zicht moeten hebben op hoe je de kennisbehoefte in de
gehele cyclus organiseerd (welke kennis, wie verantwoordelijk). De SDén kunnen dan een duidelijker rol krijgen in het
vergaren van de kennis, intern dan wel extern. Het halen van de juiste en kwalitatief goede kennis uit de markt is in onze
ogen een specialisme, dat alleen in stand kan worden gehouden door jarenlang te operen op de nationale en
internationale advies- en kennismarkt. • '
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Algemene tevredenheid over het functioneren van DCW?
Mogelijk rapportcijfer
a) hoe goed vervult DCW haar beleidstaken: cijfer 7
Positief beeld van de wijze waarop haar primaire beleidstaken vervuld. Mbt WB21 en KRW geeft DGW duidelijk invulling
aan haar beleidstaak. Positief is ook de omvorming van de werkzaamheden naar dossiers, waardoor een directere'
koppeling en prioriteitsstelling gemaakt kan worden tussen de belangrijke beleidsvelden en de tè verrichten
werkzaamheden. Op kleinere, maar niet onbelangrijke onderdelen van de beleidstaak laat DGW nog wél eens een steekje
vallen. Of is er te weinig aandacht. Voorbeelden zijn de EU-arresten mbt richtlijn 464, implementatie IPPC, rapportage
verplichtingen naar Brussel. Opvallend was dat een aantal verplichte werkzaamheden nie in het dossier waren
opgenomen. Ook het beleid mbt waterkennis in internationaal verband is zwak ontwikkeld, terwijl.op minsterieniveau wel
duidelijke prioriteit aan wordt gegeven..
b) vormgeving samenwerking en interactie met partners: cijfer 5
•••'••-.•
In algemeen ervaren we dat DGW in het afgelopen jaar erg naar binnen gericht bezig is geweest, al zijn er op een paar
hoofdpunten van beleid uitzonderingen (WB21/KRW). Samenwerking kan verbeteren in de lijn van de ideeën in het4B
boek "Fysica van de samenwerking".
Als opdrachtnemer van DGW en partner binnen het ministerie ervaren we dat DGW het afgelopen jaar met.grote vaartsnel door de bocht wilde gaan en zich onvoldoende bewust was van de consequenties. Of in andere woorden: de grote
aanhangwagen achter de DGW-auto is dan nog wel niet gekanteld of afgehaakt, maar de bocht zo snel nemen met zo'n
grote aanhanger levert heel veel geslinger op en is ook niet efficiënt. Bij RIZA intern is veel tijd verloren gegaan door de
lange onzekerheden over de programma's, projecten en overleg erover. Een extra probleem was daarbij was dat ook de
eigen medewerkers van DGW onvoldoende zicht hadden op de veranderde interne werkwijze binnen DGW. De rol van
het management wordt als directief ervaren.
Wat zijn voor het komende jaar de belangrijkste verbeterpunten voor DGW?
Enkele mogelijke verbeterpunten
meer zicht op de (kennis)verbinding in de beleidscyclus (zie ook antwoord vraag 9)
vraagsturing ja, mee door gaan, maar beter gebruik maken van de kennis en ervaring aan de aanbodkant.
medewerkers zwaarder inzetten op de externe netwerken (en ze minder belasten met kennisverwerving).
visie op onderzoek en kennisontwikkeling
heldere interne werkafspraken mbt programmering over o.a rol dossier coördinatoren. Naast de primaire rol van
projectleiders en subdossierhouders is een aanspreekpunt en coördinatie op dossierniveau wenselijk om snel in te
spelen op veranderingen.
Een iets minder directieve uitstraling van het management, meer of samenwerking gericht

Verslag interview met de heer Kraaij (Unie van Waterschappen)
12 februari 2003
Namens DGW

Joost de Ruig / Bart de Mooij

Bent u op de hoogte van de missie en ambities van DGW? Waar vindt u dat DGW voor moet staan?
De missie is prima. De geformuleerde ambities liggen hoog. Er is nog een flinke slag te maken om deze ook te realiseren.
Je hebt als DGW een brede, landelijke verantwoordelijkheid, waardoor partijen met een grote diversiteit aan onderwerpen
bij je terecht moeten kunnen. Momenteel wordt nog te sterk naar de beleidsprioriteiten gekeken. Voor andere items is er'
weinig ruimte. D.w.z.: (Te) veel aandacht voor hoofdwatersysteem, te weinig voor het regionale systeem en voor
waterkwaliteit (emissies, doelgroepenbeleid etc).
Levert DGW een meerwaarde to.v. het oude Directie Water (als deel van RWS)? Waar vertaalt zich dat dan in?
Er is het afgelopen jaar veel energie gaan zitten in het onderscheid Beleid, Uitvoering en Inspectie. En nog: Op-papier is dit
geregeld, maar de discussie woekert voort. Met name tussen het beleid en de uitvoering zit een implementatiefase •'- ••'waarvoor niemand zich verantwoordelijk lijkt te voelen. Er valt met name vanuit HKW een gat in de landelijke aansturing
van beheer.
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Beschouwt u DGW als 'leidend' op het gebied van Water in Nederland?
DGW is vooral gericht op het hoofdsysteem. De onderwerpen in het regionale watersysteem zijn nog sterk onderbelicht.
Er moet nog heel wat gebeuren om de beoogde brede invalshoek van DGW van de grond te krijgen.
-••
Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen leidend met het oog op andere departementen en,oo\naar het' , , . . ' . .
maatschappelijk veld. DGW is ten opzichte van de andere departementen niet leidend. De verhouding met VROMVisnog
onveranderd in vergelijking met de tijd van Directie Water. Nog altijd komt het voor dat er dubbele agenda's zijn, en'dat
VROM dubbelingen laat ontstaan in de waterketen. Wat VROM doet heeft weinig tot geen toegevoegde waarde voor
het water. De taak van DGW is dat zij de leidende rol hierin oppakt, en dat VROM de beleidslijn'doorvertaalt naar het
milieu en LNV naar o.a. natuur en landschap. Dat lukt voor WB21 (eindelijk) beter dan voor KRW of voor 10-jaren
scenario, hoewel er wel vééëél geklets aan vooraf is gegaan.
De beoogde leidende rol van DGW naar het maatschappelijk veld moet nog verder ingevuld worden. Het veld is breder
dan de bekende instituties! DGW moet het voortouw nemen om ook bijvoorbeeld een LTO, ANWB, V.EWIN, ..T-.n.^- »•
Natuurorganisaties-te betrekken in de beleidscyclus..Er dient een duidelijke gedachte gevormd te-worden <hoe m e t d e ; » .•maatschappelijke partijen om te gaan. Ga óp pad en treed, naar buiten, juist buiten de geijkte OWN-paden, waarbij je>ook
tijdelijke verbanden kunt vormen. Zie bijv. 'Nederland Natuurlijk'. Bouw aan netwerken en niet aan instituties!
Van buiten naar binnen denken als DGW:
- goede politieke oriëntatie DGW (weet DGW waar de politiek op wil inzetten)
- voldoende oriëntatie op het externe netwerk
- hoe ziet u de samenwerking binnen hetministerie, resulterend in een consistent geluid
Er is geen reden om te twijfelen aan de-politieke oriëntatie van DGW, voor wat betreft de top 3. (directie). De oriëntatie pp
politiek gebied van de overige medewerkers loopt hierbij achter, deze moet versterkt worden.
Aarzel trouwens niet om Tweede Kamerleden te betrekken. Doet de Unie ook (zie NBW). Is gewoon een deel van je werk,
ook al ligt het bij een ministerie wat anders dan bij de Unie.
Er is een sterke gelaagdheid binnen VenW, en ook binnen DGW. Dit heeft sterk te maken met het huidige MT/DT waar.
de restvan DGW aan opgehangen lijkt. Vanuit de Unie heeft hij het beeld dat zaken vooral met DT-leden worden;
gedaan. Op papieren ook in de praktijk heeft Erik weinig met afdelingshoofden te maken, wat verder prima is.iMaar de
afstand van projectleiders naar DT en vice versa is te groot. Er is een oversturing.van het DT waar-te nemen: tDit leidter
toe dat er vooral gericht wordt op de beleidsprioriteiten, wat op zich terecht is, maar waardoor andereonderwerpen te
weinig ruimte krijgen. Deze zijn (qua capaciteit en werkdruk) niet te behappen voor een DT, maar wel door-medewerkers
daaronder. Er ligt onvoldoende mandaat bij en er is te weinig vertrouwen in de projectleiders. De echt cruciale .
onderwerpen worden bij de top gehouden. In de tijd van Directie Water had je meer aanspreekpunten.
Veel medewerkers hebben de slag uit het beleidsvoornemen nog te maken. De manier van werken, ook wat cultuur
betreft; is nog achtergebleven bij de voornemens van DGW. De top loopt hierbij voor tov de medewerkers.
Investeer daarom in de medewerkers, met name de nieuwe aanwas, die de komende jaren een belangrijke-rol moeten '
gaan spelen. Dit zijn de zware beleidsprocesmanagers van de toekomst.
In hoeverre slaagt DGW erin de interactie in beleid en de regio tot stand te brengen?
DGW dient zich op de landelijke regie te richten. D.w.z. wél sterk inzetten op beleid-voorJhet regionale watersysteem, •-;
maar vervolgens het spel via bijvoorbeeld de Unie spelen. Niet via de HID's! Dat zijn dijkgraven van het
hoofdwatersysteem. De Unie kan de waterschappen stimuleren in de implementatie van het beleid. DGW moet uitstralen
dat ze voor alles te benaderen zijn en actief de landelijke regie oppakken. Laat ze het in de regio verder zelf bepalen. Een
werkbezoek is nuttig, maar dan vooral in de zin van kennisverrijking.
Prestatie op vier kernwaarden Verkeer en Waterstaat (dienstverlenend, aanspreekbaar, professioneel en integer)
Dienstverlenend, aanspreekbaar:
Als er iets speelt, dan geeft DGW wel thuis. Maar dit gaat mét name op voor de hoofddossiers, voor de onderwerpen met
een iets lagere politieke prioriteit ligt het anders.
Professioneel:
De brede rol en politieke' oriëntatie zijn aandachtspunten. Verder o.k..

•

Integer:
Er wordt naar veel partijen geluisterd, waarbij de indruk is ontstaan dat er èen behoorlijk objectieve besluitvorming is.
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Oog voor de beleidscyclus (aandacht voor afzonderlijke delen en het leggen van verbindingen ertussen)
Is er in de beleidscyclus sprake van een.optimale inschakeling van de beschikbare kennis (zowel intern als van derden)?
Met name de rol van RIZA (maar ook DWW) is nog niet helder. Er ligt hier een schat aan informatie, maar mag'daar door
een Unie nu gebruik van worden gemaakt?Nu kan hier soms wel en soms niet gebruik van worden gemaakt, wat vooral
te maken heeft met capaciteit, prioriteit en geld. .
Algemene tevredenheid over het functioneren van DGW (mogelijk rapportcijfer).
a) hoe goed vervult DGW haar beleidstaken
Hierbij een onderscheid in topprioriteiten (een 7) en de ondergeschikte onderwerpen (een 5).
b) vormgeving samenwerking en interactie met partners
Ook hier een onderscheid. De samenwerking met de bestaande relaties (een 7), en die met de maatschappelijke partijen,
(een 5).
Wat zijn voor het komende jaar de belangrijkste verbeterpunten voor DGW?
Top drie van verbeterpunten:
discussie met RWS en IVW afronden
heldere afspraken maken met VROM/LNV
investeren in de kwaliteit van nieuwe medewerkers (in een paar jaar zijn zij de projectleiders van zware klussen)
Vasthouden:
prioriteiten worden benoemd en hier wordt pok aan vastgehouden (ligt nog wel zwaar bij de directie)
HRM insteek, waarbij voor de rol van de afdelingshoofden geldt: geen begeleiding in het proces zonder inhoud (kennis
van zaken is voorwaarde voor bijdrage in proces). Aanpak is voorbeeld voor de Unie.
Algemene opmerking: investeer de komende tijd in mensen en niet in structuren!!

Verslag interview met dhr. Van Kempen - VNG
(wegens tijdgebrek aan onze zijde heeft dhr. Van Kempen niet kunnen reageren op deze uitwerking)
30 januari 2003
Namens DGW

Patricia Grollé / Bart de Mooij

.

_ ^

Bent u op de hoogte van de missie en ambities van DGW? Waar vindt u dat DGW voor moet staan?
Op het gebied van inhoud moet DGW staan voor Kwaliteit en kwantiteitsbeleid; hierbij intrinsieke relaties leggend met
RO, gezondheid en milieu.
Op het gebied van relaties moet het staan voor de integratie van het rijksbeleid op het watervlak (ook naar andere
bestuurslagen toe!!)
Levert DGW een meerwaarde, t.o.v. het oude Directie Water (als deel van RWS) Waar vertaalt zich dat dan in?
DGW is steviger dan de directie was. VNG ziet ook dat de hierboven genoemde punten verder ontwikkeld worden in de
DGW-setting.

Beschouwt u DGW als 'leidend' op het gebied van Water in Nederland?
Nee, VNG beschouwt DGW niet als leidend (inhoudelijk). Er is een vierzijdigheid: rijk, provincies, gemeenten,
waterschappen. Ieder moet voor zijn stuk en verantwoordelijkheid staan: tezamen sta je voor waterbeleid. Vb: NBW, dit
moet helder zijn in eindverantwoordelijkheden: de stas mag niet het afvalputje worden: de andere bestuurslagen oeten
ook op hun verantwoordelijkheden worden aangesproken; net per se door het Rijk maar door hun controle organen
(gemeenteraden, Prov. Staten etc).
.
.
DGW is wel leidend op stukken: verantwoordelijk voor het hele systeem en verantwoordelijk voor KRW.

:

' '*''"'.

DGW is wel de regisseur. Hierbij zijn bedenkingen. Neem het NBW: VNG wordt als bad guy gezien, maar er is-niet goed
doorgerekend en de datum is heiliger dan de uitvoerbaarheid. Waarom verdiept de regisseur zich niet in de achtergronden
van de geuite bezwaren???
In de regisseursrol ziet VNG kwaliteitsverschillen tussen DGW-ers. Dit moet aandacht krijgen en verbeterd wórden.
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Van buiten naar binnen denken als DGW:
Goede politieke oriëntatie DGW (weet DGW waar de politiek op wil inzetten)
Voldoende oriëntatie op het externe netwerk
Hoe ziet u de samenwerking binnen het ministerie, resulterend in een consistent geluid
DGW gaat goed met andere overheden om. Die zitten aan tafel: hulde'!
Echter: andere organisaties krijgen "te weiiijg aandacht. En: andere departementen zijn te vrijblijvend. DGW moet hier
anders mee om te gaan, die vrijblijvendheid moet eruit!
Met RWS wordt nietgeod samengewerkt door DGW. RWS spreekt soms afwijkende meningen uit, er is een ongelijkheid
in kennis (m.n. bij de RD's) en hun rol als uitvoerder is onderbelicht.
.
,
Omslag van technische inslag naar een breed maatschappelijk denkkader binnen DGW (toegankelijkheid van het
technische verhaal)
Deze omslag gaat goed. Zaken worden behapbaarder en er wordt meer vanuit het bestuur gedacht.
In hoeverre slaagt DGW erin de interactie in beleid en de regio tot stand te brengen?
Met de burger gaat dat goed, met de andere organisaties niet.
Als het om de regio's gaat worderï'verschillen. geconstateerd tussen-de samenwerkingen met provincies c.q. de kwaliteit. ..
van het opereren van de provincies..
Prestatie op vier kernwaarden Verkeer en Waterstaat (dienstverlenend, aanspreekbaar, professioneel en integer)
Dienstverlenendheid:
goed •
•
Aanspreekbaarheid:
op zich niet slecht; echter DT-.leden zijn erg druk.
Professionaliteit:
op zich goed, al worden afspraken niet altijd nagekomen
Integriteit:
geen opmerkingen
Oog voor de beleidscyclus (aandacht voor afzonderlijke delen en het leggen van verbindingen ertussen)?
Onvoldoende: zie commentaar bij punt vier.
Is er in de beleidscyclus sprake van een optimale inschakeling van de beschikbare kennis (zowel intern als van derden)?
Kennis en invloed van het RO-veld wordt te weinig gebruikt. Op projectgroepniveau verdient aandacht voor de
beleidscyclus ook verbetering.
Algemene tevredenheid over het functioneren van DGW? Mogelijk rapportcijfer
a) hoe goed vervult DGW haar beleidstaken,
b) vormgeving samenwerking en interactie met partners
DGW krijgt'gemiddeld een 7+. Het onder b. benoemde scoort hierbij iets hoger, dan het onder a. genoemde.
Wat zijn voor het komende jaar de belangrijkste verbeterpunten voor DGW?
Betere betrokkenheid/hoger commitment andere departementen. DGW moet.dit anders aanpakken en heeft steun voor
een andere aanpak van VNG/'
'
' • • . ' ' . ' ' • '
•'•'
"'"''
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Verslag interview met dhr. Van der Jagt & dhr. Van der Vlist - VROM
(wegens tijdgebrek aan onze zijde hebben beide heren niet kunnen reageren op deze uitwerking)
19 februari 2003
Namens DGW

Patricia Grollé / Bart de Mooij

•

• "

Algemeen: De 'werkvloer' van VROM is zeer tevreden over de samenwerking: er wordt anders gedacht, integraler en
opener dan vroeger.
Bent u op de hoogte van de missie en ambities van DGW? Waar vindt u dat DGW voor moet staan?
DGW moet staan voor 'waterproblematiek in de volle breedte'. Dus ook aandacht voor aanpalende belangen en ook
aandacht voor de decentrale spelers.
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Levert DGW een meerwaarde, to.v. het oude Directie Water (als deel van RWS) Waar vertaalt zich dat dan in?
Men ziet een behoorlijk verschil met de directie Water: meer gericht op andere spelers (maar nog onvoldoende), minder
sectoraal, minder technocratisch. Dit moet wel nog verder uitgebouwd worden!!
Beschouwt u DGW als 'leidend' op het gebied van Water in Nederland?
DGW wordt als leidend beschouwd: Edoch, water, natuur en milieu zijn 1 geheel. Op zich toont DGW-hier wel een.goede
oriëntatie in, maar de drie belangen moeten een plek krijgen en met elkaar meer worden dan som der delen. Hoewel
V&W als ministerie sterk is in machtspolitiek, toont het zich zwak in politieke finesse. Dit geldt dus ook voor hét 1 jaar
oude DGW.
DGW zendt consistente geluiden uit. Hoewel de spanning met andere DG's of RWS soms wel merkbaar is.
Van buiten naar binnen denken als DGW:
Goede politieke oriëntatie DGW (weet DGW waar de politiek op wil inzetten)
- Voldoende oriëntatie op het externe netwerk
Hoe ziet u de samenwerking binnen het ministerie (en tussen de ministeries), resulterend in een consistent
geluid
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Maatschappelijke organisaties NGO's staan nóg onvoldoende op het netvlies.
Bedrijfsleven ('slachtoffer' van regelgeving) zijn soms ondergeschoven kindje.
DGW is te (rijks)bestuurlijk georiënteerd; we kennen ons werkveld onvoldoende.
Er komen steeds meer vragen van buiten die niet alleen vanuit het overheidsdenken beantwoord moeten
worden.
In de samenwerking kunnen we meer boven de sectoren uitstijgen, bijv. waterbodems: hier zit ook een
gezondheidsaspect aan.
We zouden moeten streven naar het verbeteren van het gebruik van onze (over de ministeries heen)
budgetten > effectiviteit vergroten.
We zouden de transparantie moeten vergroten.
Er wordt gesignaleerd dat financiële consequenties van beleid bij V&W altijd weer bij het rijk of andere
overheden terecht komen, dit is lastig. Bij VROM is dit meestal het bedrijfsleven. Hoe hiermee om te
gaan??
Voor VROM is RWS nu onzichtbaar geworden. RWS wordt nu gedwongen rekening te houden met het
beleid van anderen.
DGW zou de veratnwoordelijkheden beter moeten afbakenen.

Omslag van technische inslag naar een breed maatschappelijk denkkader binnen DGW (toegankelijkheid van het
technische verhaal)
is verbeterd. Maar DGW moet meer reflectie tussen stappen in plegen. Reflectievraag aan DGW: zou DGW het werk van
de Cie Luteijn terugkijkend net zo hebben aangepakt. Probeer eens iets uit via pilots, wees wat minder teughoudend. Ga
via andere kennisagenda's te werk, meer alfa en gamma, minder bèta.
In hoeverre slaagt DGW erin de interactie in beleid en de regio tot stand te brengen?
Nog onvoldoende. Denk eens aan de benchmark die bij RO wordt toegepast: hier worden streekplannen gemaakt, die
worden voorgekookt Provincies (en waterschappen) zouden een veel natuurlijker partner moeten worden. Vb: een NBW
zoals dat nu eruit ziet en tot stand is gekomen forceert dit 'doortrekken' yan de werkrelatie.
Prestatie op vier kernwaarden Verkeer en Waterstaat (dienstverlenend, aanspreekbaar, professioneel en integer)
Integer:
ja
Aanspreekbaar:
voor VROM ja
Professioneel:
ja
Dienstverlenend:
Voor VROM ja; twijfels over dienstverlenendheid aan anderen.
VROM is op alle niveau's happy met DGW.
Ze zijn ook erg tevreden ver het RIZA. DGW gebruikt deze kennis goed.
Oog voor de beleidscyclus (aandacht voor afzonderlijke delen en het leggen van verbindingen ertussen)?
Voor verbetering vatbaar:
Haalbaarheid en uitvoerbaarheid van normen (samen met VROM)
Beleidsmonitoring en - evaluatie
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Algemene tevredenheid over het functioneren van DGW? Mogelijk rapportcijfer
a) hoe goed vervult DGW haar beleidstaken,
b) vormgeving samenwerking en interactie met partners
Cijfer voor a: 7,5 tot 8
Cijfer voor b: 7
Wat zijn voor het komende jaar de belangrijkste verbeterpunten voor DGW?
In de begintijd van een organisatie is men altijd lief voor elkaar; de moeilijke tijden komen nog.
Op planologisch vlak is DGW nu nog te veel bezig vanuit de sturing op eigen budget.. Deze sturing moet breder
worden (met budgetten van anderen).
Strategischer omgaan met de Milieuraad in Brussel.
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