
 

 

  

 
 

 

 

 
 

Aan de leden waterschappen 

   

datum ons kenmerk contactpersoon 

13 maart 2023 121972/EG W.J. Wensink 

   

betreft uw kenmerk e-mail 

vervolg strategie-expeditie - wwensink@uvw.nl 

   

bijlage(n)   

3   

 

 

Geachte leden, 

 

 

 

 

In februari 2022 zijn we als gezamenlijke waterschappen en met hulp van de Nederlandse School voor 

Openbaar Bestuur (NSOB) begonnen met een ontdekkingsreis: een strategie-expeditie voor en door de 

waterschappen. In deze brief treft u een korte terugblik op dit traject aan en een schets van het vervolg. 

 

Waterschap van de toekomst 

Met vertegenwoordigers van elk waterschap hebben we – in wat al snel semester 1 ging heten – eerst in 

een kleinere groep en na de zomer van 2022 in semester 2 in een wat grotere groep nagedacht over ont-

wikkelingen en onzekerheden die zich rondom ‘het schip’ (op het dek, om het schip en aan de horizon) van 

de waterschappen voordoen. Naast het uitwisselen van ideeën en het vormen van beelden hebben we 

met elkaar ontdekt dat er meer nodig is omdat de toekomst onzeker is. En om met die onzekerheden om 

te gaan hebben we met elkaar betekenis te geven aan de verschillende trends en ontwikkelingen die we 

signaleren in het waterbeheer en de omgeving van de waterschappen. En wat daarbij de ankerpunten zijn 

waar de waterschappen nu en in de toekomst voor staan. 

 

‘Van A naar B via B’ 

Gaandeweg de strategie-expeditie hebben we met elkaar – zowel op landelijk niveau als bij de individuele 

waterschappen - een beweging op gang gebracht. Een beweging waarbij we er van overtuigd zijn dat we 

alleen van A naar B kunnen komen als we dat via B doen. En dat is soms best spannend, want dat bete-

kent leren omgaan met het onbekende (B). Tegelijk hebben we ontdekt dat dat ook gewoon leuk om mee 

bezig te zijn. We denken immers gezamenlijk na over en geven gezamenlijk vorm aan de toekomst van het 

waterschap. 

 

Vervolg strategie-expeditie 

Op 11 januari 2023 hebben we in Anafora in Utrecht het tweede semester van de strategie-expeditie afge-

sloten. Het bijgevoegde manifest van Anafora bevat het resultaat van die afsluitende bijeenkomst (bijlage 

1). Maar onze strategie-expeditie is zeker niet ten einde. De wereld om ons heen blijft veranderen en ook 

wijzelf als waterschappen blijven veranderen. Heel concreet al op 15 maart 2023  als er na de water-

schapsverkiezingen ook weer nieuwe bestuurders bij de waterschappen zullen aantreden. Zowel met de 

bestuurders die herkozen worden als met de nieuwe bestuurders willen we de expeditie voortzetten.  
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Om de beweging die in gang is gezet over te dragen richting de nieuwe bestuursperiode  treft u allereerst 

een aantal aanbevelingen aan in bijgevoegd manifest van Anafora, bijvoorbeeld over het borgen van het 

thema strategievorming bij het maken van de collegeprogramma’s. Verder treft u bijgevoegd het essay 

met inzichten en bevindingen aan, dat de NSOB gemaakt heeft naar aanleiding van onze expeditie (bijlage 

2). Daarnaast is er door de Unie een digitale omgeving gecreëerd, waar u alle informatie van het eerste en 

tweede semester kunt vinden. Deze digitale omgeving biedt eveneens een mooi platform voor interactie 

tussen waterschappen over dit thema. Ook kunnen resultaten van de komende expeditie daarop gedeeld 

worden. Alle deelnemers van de strategie-expeditie ontvangen een uitnodiging per e-mail om deel te ne-

men aan deze digitale omgeving. Anderen zijn eveneens van harte welkom, maar moeten zich eerst even 

aanmelden. Meer informatie over deelname aan deze leefomgeving treft u bijgevoegd aan in bijlage 3. 

 

Op 9 juni 2023. treffen alle nieuwe bestuurders elkaar tijdens de Bestuurdersdag van de Unie. Tijdens 

deze dag willen we in een van de deelsessies de komende strategie-expeditie nader met elkaar bespreken 

en vormgeven. Allen hiervoor van harte uitgenodigd. 

 

Ik hoop alle nieuwe bestuurders op 9 juni tijdens de Bestuurdersdag te ontmoeten. 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meindert Smallenbroek 

Algemeen directeur 

 

 

 

 

 

  

 


