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Rijkswaterstaat 

Dit is Rijkswaterstaat… 

2 

Uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 

 

• Hoofdwegennet 

• Hoofdvaarwegennet 

• Hoofdwatersysteem 

• Leefomgeving  

 

Een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland 



Rijkswaterstaat 
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toekomst 
wat is er achter de horizon? 

omgeving 
wat speelt er om ons heen? 

Drie kijkrichtingen vanuit het kraaiennest 

organisatie 
zijn we doelgericht  
en doelmatig bezig? 



Rijkswaterstaat 
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Programma Strategische Verkenningen RWS 
  

•Signaleren 

Ontwikkelingen die op RWS afkomen, ontwikkelingen bij 
andere spelers, verbeterpunten ‘door de dossiers heen’ 

 

 

•Doordenken 

Vertalen naar strategische keuzes, posities, 

rollen en organisatieontwikkeling van RWS 

 

 

•Verbinden 

Agenderen, met het primaire proces,  

met relevante maatschappelijke partners,  

tussen regio’s, naar het bestuur 
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Rijkswaterstaat 
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Kennis & Wetenschap 

Deltares  
TNO, TUD, VU, WUR…..  

Planbureau 
Leefomgeving 

Regionale RWS-onderdelen 

Topadviseurs/ 
topspecialisten 

Early 
Warning 

RWS 

Impressie netwerk  
informanten/correspondenten 

Kennisvelden 
(‘kennisveldtrekkers’) 

Kennisinstituut voor 
Mobiliteitsbeleid (KIM) 

DVS  

Specialisten en 
adviseurs met 
helikopterview bij 
verschillende RWS 
onderdelen (WVL, CIV, 

VWM, GPO/PPO, CD, regio) 

Marktpartijen 
(opdrachtnemers van 
RWS, zoals Agathos 
DHV, BAM,….) 

Beleid 
DGWR, DGMI, …. 
Andere departementen 

Trainees 

Andere (maatschappelijke) 
partijen: 
Natuurmonumenten, ANWB,  
VNO-NCW, etc 

RWS-ers die met één been 
in de buitenwereld staan, 

zoals Omgevingsmanagers 

Losse signalen 
van medewerkers 

RWS-ers die systematisch een 
eigen netwerk of sector 

scannen  
(EU-dossiers, milieudossiers) 

(‘HUB’) 

Oud-RWS-ers 

 
(flexibel/variërend) 

Andere overheden, 
VNG, Unie vW, IPO, 
KLPD, UWV 



Rijkswaterstaat 

Proces Early Warnings 
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Rijkswaterstaat 

 

 

 

 

Hoofdvraag: 

 

Welke ontwikkelingen spelen er rond sensortechnologie in de openbare 
ruimte en voor welke strategische keuzes komt Rijkswaterstaat te 
staan? 
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Strategische verkenning Sensortechnologie 



Rijkswaterstaat 

Werkvelden 

• Scheepvaartverkeermanagement 

• Wegverkeermanagement 

• Waterkwaliteit 

• Bodemkwaliteit 

• Luchtkwaliteit 

• Geluid 

• Waterkwantiteitsbeheer 

• Beheer waterkeringen 

• Geotechniek 

• Kunstwerken: tunnels, bruggen, viaducten, sluizen, stuwen 
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Rijkswaterstaat 

Een aantal toekomstige ontwikkelingen… 

 

• Ontwikkelingen in sensortechnologie zelf 

 

• Sensoren combineerbaar 

 

• De mens als sensor 

 

• Mens en omgeving meer ‘verbonden’  

 

• Speelveld verandert sterk wat gevolgen heeft voor de 
maatschappelijke taken 
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Rijkswaterstaat 

Strategische vraagstukken 

• Optimaliseringsmogelijkheden vragen om organisatiebrede strategie 

 

• Veranderende relatie met andere partijen 

 

• Verhouding tussen burger en overheid aan verandering onderhevig 
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Rijkswaterstaat 
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Verder 
doordenken… 
u bent van 
harte welkom! 



Rijkswaterstaat 
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https://www.youtube.com/watch?v=Br5aJa6MkBc



