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Uitvraag bedrijfsvergelijkingen - aveldhoen@uvw.nl 

Geachte leden-waterschappen,

In deze ledenbrief informeren wij u over de uitvraag van de jaarlijkse bedrijfsvergelijking Waterschapsspie-

gel over resultaten en prestaties in 2022. Van 20 februari tot en met 24 maart 2023 vindt de uitvraag 

plaats. De coördinator Waterschapsspiegel binnen uw organisatie1 is hiervan op de hoogte en ontvangt 

een bericht zodra de vragenlijst open is. Ook dit jaar vragen wij uw medewerking bij het tijdig verzamelen 

van de gegevens. 

Inzicht, leren en verbeteren 

De Unie voert de bedrijfsvergelijkingen uit in opdracht van de gezamenlijke waterschappen (via de Unie-

commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën, CBCF). Al vele jaren zetten we dit instrument in om 

inzicht te krijgen en te bieden in de landelijke stand van zaken van het waterschapswerk. De verzamelde 

gegevens bieden een basis voor een goed gesprek, zowel binnen de sector als met andere partijen in onze 

gebieden, en zowel gericht op ontwikkelingen vanuit het verleden als op uitdagingen in de toekomst, zoals 

verwoord in onze visie op de bedrijfsvergelijkingen. De bedrijfsvergelijkingen dragen daarmee bij aan sec-

torbrede transparantie en verantwoording, maken het mogelijk om te leren en verbeteren op basis van 

onderlinge verschillen en vormen onderbouwing voor de (inter)nationale lobby. 

Planning en opbrengsten 

Bij het invullen van de gegevens zijn meerdere inhoudsdeskundigen binnen uw waterschap betrokken. Zij 

worden hiervoor door de coördinator binnen uw waterschap benaderd. Vóór sluiting van de vragenlijst (24 

maart 2023) moeten de gegevens – geaccordeerd door de directie van uw waterschap – ingediend zijn. 

Daarna wordt de data gevalideerd door een daartoe aangestelde validatiewerkgroep, waarna eventuele 

vragen en/of onduidelijkheden worden teruggelegd bij de waterschappen. De resultaten worden in sep-

tember 2023 openbaar beschikbaar via www.waterschapsspiegel.nl middels een update van het digitale 

WAVES dashboard met themarapportages en de WAVES databank.  

1 In de bijlage vindt u een overzicht van coördinatoren Waterschapsspiegel bij alle waterschappen. 

https://www.waterschapsspiegel.nl/wp-content/uploads/2021/03/Visie-op-de-bedrijfsvergelijkingen.pdf
https://www.waterschapsspiegel.nl/
https://live-waves.databank.nl/dashboard/dashboard
https://waves.databank.nl/
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Organisatie uitvraag 

De vragenlijst van Waterschapsspiegel is samengesteld door de regiegroep Bedrijfsvergelijkingen, in sa-

menspraak met vele specialisten en inhoudsdeskundigen vanuit de sector, en vertegenwoordigers vanuit 

de Unie van Waterschappen. Feedback vanuit de voorgaande jaren is verwerkt, en actuele thema’s zijn 

toegevoegd. Op 26 januari 2023 zijn de coördinatoren Waterschapsspiegel in een fysieke kick-off op de 

hoogte gesteld van het proces en de inhoud. 

Vacatures bij de bedrijfsvergelijkingen 

De bedrijfsvergelijkingen zijn een instrument voor en door de waterschappen. De waterschappen zijn dan 

ook vertegenwoordigd in alle gremia die een rol spelen in de totstandkoming ervan. Op dit moment zijn er 

twee vacatures in de regiegroep2. De regiegroep is verantwoordelijk voor de uitvoering van de bedrijfsver-

gelijkingen, van het formuleren van de indicatoren tot en met de duiding en rapportage. We zouden het 

zeer op prijs stellen als u deze vacatures binnen uw waterschap onder de aandacht zou brengen. 

Leerkring financieel verder vooruitkijken 

De bedrijfsvergelijkingen laten zien waar verschillen zijn tussen waterschappen. En waar verschillen zicht-

baar worden, ontstaan kansen om van elkaar te leren en de waterschapstaken gezamenlijk nóg beter uit 

te voeren. De resultaten van Waterschapsspiegel helpen bestuur, directie, leidinggevenden, adviseurs, 

specialisten en uitvoerenden om leervragen te identificeren en deze gezamenlijk op te pakken. Zowel bin-

nen het eigen waterschap, als samen met andere waterschappen. De Unie faciliteert het samen leren en 

verbeteren door leerkringen te organiseren. Voor deze leerkringen worden deelnemers vanuit alle water-

schappen uitgenodigd om best practices te delen en gedeelde dilemma’s te bespreken. In 2023 gaat een 

leerkring van start met als werktitel “financieel (verder) vooruitkijken”. Hierover ontvangt u meer informa-

tie als de uitwerking gereed is. 

Vaker een update over de bedrijfsvergelijkingen?

Als u graag op de hoogte blijft van de ontwikkelingen rond de bedrijfsvergelijkingen, kunt u zich aanmel-

den voor de maandelijkse digitale update. Dat kan door u in te schrijven op www.waterschapsspiegel.nl. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij eventuele vragen over Waterschapsspiegel of 

de uitvraag kunt u contact opnemen met de projectleider bedrijfsvergelijkingen Anna Veldhoen (06 - 

10252402 of aveldhoen@uvw.nl).

Met vriendelijke groet, 

Meindert Smallenbroek 

Algemeen directeur 

2 In bijlage 2 vindt u de vacatures in de regiegroep. 

https://www.waterschapsspiegel.nl/

