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Waterschap Limburg in cijfers
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In 2017: 

• Ontstaan uit fusie (jongste waterschap, zuivering separaat)

In 2019:

• Kanteling van de organisatie

• Start bestuursperiode

• Start organisatieontwikkelingstraject eenvoud en focus

• Start assetmanagent

Waterschap Limburg in momenten
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Hoe heeft waterschap Limburg de implementatie van assetmanagement aangepakt?

Stap 1, het neerzetten van een duidelijke structuur die de processen en het werk 
ondersteunt, voldoende capaciteit en middelen om te starten met assetmanagement 
en sponsorship bij bestuur, directie en management.

De aanpak
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De inrichting
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Assetmanagement, 5 fte

Portefeuillehouders en stuurgroep 
implementatie assetmanagement



Stap 2, kijken bij andere organisaties en instanties

Kijk om je heen
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…..van rennen naar plannen



Stap 3, een eigen, duidelijk en gemeenschappelijk verhaal 
vertellen.

• Waarom assetmanagement?

• Wat is assetmanagement?

Het verhaal
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Golden Circle model van Simon Sinek



Waarom assetmanagement?
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Gecoördineerde activiteiten van het waterschap om waarde te realiseren uit assets. 

Het is een systeem voor het optimaliseren van de prestaties van onze assets gedurende 
de gehele levenscyclus. Het gaat daarbij om het maken van expliciet onderbouwde 
keuzes en besluiten in de driehoek kosten, prestaties en risico’s. 

Wat is assetmanagement?
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Wat is assetmanagement?
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Wat is assetmanagement?
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De verbinding
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Stap 4, kiezen voor systematiek (ISO 55000), creëren en 
inzichtelijk maken van verbinding (line of sight) en 
verankeren bij bestuur, DT en MT



Op 1 A4tje:

• Hoogwaterveiligheid Maas

• Waterkwaliteit en Ecologie

• Klimaatadaptatie

• Omgevingsgericht

• Innovatief 

• Duurzaam

• Verantwoord

Assetmanagementbeleid
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Aanbrengen focus en realisme 
op de wat:

• Focus op 1,5 jaar

• Vertaald naar concrete 
acties met afrondend
GAP-analyse en opstellen
SAMP 2.0.

Strategisch assetmanagementplan

14



Stap 5, doen, leren en verbeteren…

Doen…

15

• Structureel uitvoeren 
assetvervangingsinvesteringen

• Risico gestuurd beheer en onderhoud

• Uitvoeren verbeteringsprogramma

• Opstellen asset managementplannen
(AMP's), inclusief ontwerprichtlijnen en 
KPI’s > line of sight



• Op orde brengen van de assetinformatie (statisch en dynamisch)

Doen..
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• ….blijven communiceren en successen vieren

• Intranet                                                  Bijeenkomsten

• Succes(jes)

Doen..
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En toen…..
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…..van plannen naar rennen



Crisisbestrijding
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Crisisbestrijding
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• Organisatie en aannemers gemobiliseerd.

• Standaard: 4.2 km mobiele waterkeringen, 140 
pompen en 24 uur inspecties

• Extra:  200.000 zandzakken, 2000 big-bags 3 km 
nooddijken

• 50.000 evacuees

• 1 ziekenhuis en verschillende verpleeghuizen 
geëvacueerd



Watercrisis juli 2021
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Crisis 1 Crisis 2 Crisis 3

Aanhoudende 
extreme neerslag

Extreme aanvoer 
regionale beken en 

rivieren

Hoogwater door 
stijging afvoer 

Maas

3 extremen komen samen



• Zo’n 2500 huizen/gebouwen 
beschadigd

• Geraamde schade € 1.8 mld

• Nationaal Rampenfonds

• Herstel vraagt veel tijd

• Januari 2022: 100 huizen nog
onbewoonbaar
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Grote schade



Instellen Taskforce met alle aandacht op:

• Inventariseren van de schade

• Herstellen van de schade

• Opruimen van rotzooi/zwerfvuil

• Verzamelen van data/informatie over de crisis

• Melding en afhandeling Wts (later toegevoegd)

Opdracht: herstellen situatie in oude staat vóór komend winterseizoen/stormseizoen.

Direct na de crisis
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• Uitvoeren inspecties, data/informatie verzamelen, opruimen aug and sept 2021.

≈ 2250 inspecties.

≈ 650 locaties/assets met schade.

• Oktober 2021 was > 90% hersteld, enkele complexe locaties tijdelijk hersteld.

• Schade en herstelkosten totaal geraamd op € 17 mln.

• Diverse schadebeelden

Taskforce Herstel
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Taskforce Herstel
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Cruciaal: Informatie 
dashboard (INFOR)
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Taskforce Herstel: Hoe komen we en 

blijven we in control?

…..van rennen naar plannen



Succesfactoren:

• Besluitvorming (beperken risico’s, handhaven 
prestatie-eis).

• Snelheid (direct na de ramp inrichting 
Taskforce Herstel).

• Focus (afgebakende opdracht, resources en 
prioriteit).

• Communicatie (intern en extern).

• Informatie (data).

Taskforce Herstel
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• De crisis was op het eerste gezicht een vertragende factor voor assetmanagement 
(immers je kon niet doen wat je van plan was te doen), maar blijkt in de praktijk op 
onderdelen juist te hebben gezorgd voor een versnelling. Enkele voorbeelden:

Crisis en assetmanagement
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DoorontwikkelingBewustwording BesluitvormingBevestiging


