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“Methode van analyseren waarbij 

bedrijven/organisaties uit dezelfde tak

met elkaar worden vergeleken

op grond van dezelfde kengetallen

die zijn berekend over gelijke perioden.”
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Meest recente publicatie (Waterschapsspiegel)

Update WAVES dashboard (2019)

• Waterschaps ‘spiegel’

• Openbare data uit bedrijfsvergelijkingen

• Belangrijkste indicatoren in één
oogopslag→ vergelijken!

• Digitaal beschikaar (website of app)

• + Themarapportages

• + WAVES databank

Waterschapspeil 2020

• ‘Peilstok’ in de sector

• Algemeen beeld waterschapswerk

• Pdf rapportage (elke 2 jaar)

• Eind okt. als boekje naar stakeholders

• Via www.waterschapsspiegel.nl

http://www.waterschapsspiegel.nl/
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Hoe bedrijfsvergelijkingen?



CBCF

STUURGROEP
BEDRIJFSVERGELIJKINGEN

REGIEGROEP
BEDRIJFSVERGELIJKINGEN

Dienstverlening

MISSIE

PEIL

Projectgroep
BV Kering-

beheer

Platform
Waterkering-

beheer

Projectgroep
BV Systeem-

beheer (B&O)

Platform
Watersysteem-

onderhoud

Projectgroep
BV Zuiverings-

beheer

Vereniging
van Zuiverings-

beheerders

Ontwikkelteams
BV Zuiverings-

beheer

Opdrachtgever

Opdrachtnemer

Gebruiker

Wie beslist hierover?

ROLLEN



Dus… Nut en noodzaak?

Inzicht

• Transparante overheid: verantwoording

• Lobby door Unie

• Beantwoorden pers- en Kamervragen

• Gezamenlijke rapportages sector 

(Staat van Ons Water, Staat van 

Bestuur, aan ministeries)

Leren en verbeteren

• Voor allerlei (landelijke) themagroepen 

en werkgroepen

• Startpunt voor leerkringen (landelijk)

• Reflecteren op eigen resultaten en 

spiegelen aan/met anderen

• Kans om aandachtspunten (ter mogelijke 

verbetering) te identificeren



Abonneer u op de maandelijkse update via 
bedrijfsvergelijkingen@uvw.nl

Algemene info op www.waterschapsspiegel.nl

Suggesties, ideeën, verzoeken?

mpieron@uvw.nl

Op de hoogte blijven?
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