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Datagedreven werken 

› Eigen data op orde
– Datatop 15 (digitalisering overheden)

› Klaar voor data uit nieuwe bronnen
– gebruik van Floating car data voor 

verkeersmanagement

– Gebruik van voertuigdata voor beheer en 
onderhoud / gladheidbestrijding

› Benutten van kunstmatige intelligentie
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Ambitie:

 Een goed ingericht AM-systeem

 Spelers in hun rol: assetowner IenW en assetmanager Rijkswaterstaat

 Gemeenschappelijke taal en begrip over de onze opdrachtenportefeuille

 Prestaties, kosten en risico’s inzichtelijk en in evenwicht

 De markt voert onze opdrachten slagvaardig uit

 Werkprocessen, IV, mensen en organisatie werken in lijn met 
ISO55000 en iAMPro model

Ontwikkelplan Assetmanagement IenW



‘Spuit de Oosterscheldekering maar onder het zand’

Frank Spaargaren in 1 Vandaag (2018) over 2 meter zeespiegelstijging

Wat als?



› Huidige context:

– Vigerende eisen/ambities tav water-
veiligheid en overige wet- en 
regelgeving

– Aanvullende eisen/ambities tav
duurzaamheid, cyber security

– Toenemende vraag 
middelen-menskracht

› Dominante ontwikkeling context:

– Onzekere klimaatscenario’s

– Herijking voorkeurstrategie Delta 
Programma in 2026

– Toekomstige vereiste of gewenste 
functionaliteit OSK onzeker
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Opgaven rond OSK



Probleemstelling
• Behoefte aan integrale doorkijk voor de termijn tot 2050
• Regie op de (middel)lange termijn opgave ontwikkelen

Benodigd
• Meer zicht op de restlevensduur op de langere termijn i.r.t. zeespiegelstijging 

• Verbinding van de thema’s rond klimaat, duurzaamheid, veiligheid, besturing 
en ICT

•

• Leeromgeving Oosterschelde – niet alleen kennisbehoud maar ook strategische 
kennisontwikkeling d.m.v. opleiden medewerkers en betrekken 
kennisinstituten (Deltares, TNO, TU Delft etc.)

• Verbreden van de opgave voor RWS als geheel – samenwerking keringen

Werken aan onderzoeksagenda + in beeld brengen maatregelen

Toekomst OSK



Klimaatatlas
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17Bron: Asset Resolutions





We doen het niet alleen



Willy Dekker, 22 juni 2022

Rijkswaterstaat

Een veilig, leefbaar 
en bereikbaar 
Nederland


