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Public Pro�t,
aangenaam

Wij geloven in focus. Focus geeft scherpte in het werk, kwaliteit in 

de uitvoering en professionaliteit in het doen van onderzoek. Public 

Profit heeft deze focus. Op doelmatig waterbeheer en de concrete 

invulling ervan in de dagelijkse waterschapspraktijk. Dat is ons vak. 

Public Pro�t is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met een exclusieve focus 

op de waterschappen en de hoogheemraadschappen. Doelmatig waterbeheer staat 

daarbij centraal. De nadruk op het leveren van prestaties - via investeringsprojecten 

maar ook in de reguliere exploitatie - is aanzienlijk toegenomen. De Wet houdbare 

overheids�nanciën (HOF) werpt zijn schaduw vooruit. Scherp �nancieel 

management is een kritische succesfactor. Dat vraagt om een professionele besturing 

die geschoeid is op bedrijfseconomische leest, waarbij waterinhoudelijke doelen 

worden gerealiseerd met een aantoonbaar e�ciënte inzet van belastinggelden. En die 

de waterschappen bovendien strategisch positioneert als een betrouwbare partner die 

is gericht op samenwerking. De operatie ‘Storm’ en het Bestuursakkoord Water 

markeren deze ontwikkeling met nadruk.



Doelmatig waterbeheer: onze visie

Doelmatigheid is een omvattend begrip met een 
hoog ‘containergehalte’. Vandaar dat wij een 
concrete vertaling hebben gemaakt van dit begrip 
om er gericht mee aan de slag te kunnen gaan. Die 
vertaling bestaat uit vier invalshoeken die ieder 
voor zich een heldere blik werpen op deelaspecten 
en die samen een omvattend oordeel geven over 
doelmatig waterbeheer.

1. Kostenbewustzijn:  

Worden de middelen van het waterschap op de 
meest economische manier ingezet binnen de 
organisatie? De mate van kostenbewustzijn staat 
hierbij centraal en komt tot uiting in de kwaliteit 
van het begrotingsproces en van het �nanciële 
besturingsproces (planning & control). Begroten op 
basis van de automatische piloot of op basis van 
een (zero base) activiteitenplanning?

2. Doelmatigheid van de bedrijfsvoering:  

Wordt het beleid  van het waterschap op een 
doelmatige wijze uitgevoerd? Het gaat hierbij om 
de interne besturing (organisatie via de principes 
van resultaat- en processturing) maar ook om de 
samenwerking tussen waterschappen en met andere 
overheden in Shared Service verband. Wat is 
aantoonbaar de meest e�ciënte vorm van 
uitvoering? 

3. Doeltre�endheid van beleid:  

In welke mate worden de doelstellingen van beleid 
gerealiseerd en is dat inderdaad toe te schrijven aan 
dat beleid en de ingezette middelen? De 
aantoonbaarheid van de geleverde prestatie, van het 
behaalde resultaat staat daarbij centraal. Doen de 
waterschappen wat ze beloven?

4. Kostene�ectiviteit van beleid:  

Hoe verhouden de gemaakte kosten zich tot de 
gerealiseerde e�ecten? Het gaat daarbij niet alleen 
om de vraag of de beoogde resultaten zijn behaald, 
maar ook of dit met een e�ciënte inzet van 
belastinggeld is gedaan. Is het waterbeheer 
kostene�ectief?

De dienstverlening van Public Pro�t

Concreet handen en voeten geven aan doelmatig 
waterbeheer in de praktijk is onze drijfveer. Om u 
een goed beeld te geven waaruit onze 
dienstverlening bestaat, hebben wij dit bij de vier 
onderscheiden invalshoeken van doelmatig 
waterbeheer aangegeven.

Doelmatig waterbeheer en kostenbewustzijn

   ▪  Veranderprogramma kostenbewustzijn 
      management en medewerkers
   ▪  Doorlichting en herinrichting van het 
      begrotingsproces via de principes van zero      
      based begroten en Activity Based Costing
   ▪  Doorlichting, ontwikkeling en (her)inrichting 
      planning & control
   ▪  Opstellen en in de uitvoering begeleiden van 
      kostenreductieprogramma’s

Doelmatig waterbeheer en een doelmatige 
bedrijfsvoering

   ▪  Opstellen visie op inrichting van de 
      organisatie vanuit een perspectief van 
      doelmatigheid
   ▪  (her)inrichting van de organisatie waarbij 
      resultaatsturing centraal staat
   ▪  Opstellen van business cases en 
      haalbaarheidsstudies voor in- en externe 
      samenwerking
   ▪  Inrichten en begeleiden van samenwerking 
      tussen waterschappen en met andere 
      overheden (gemeenten, Rijkswaterstaat) via 
      het Shared Service concept

Doelmatig waterbeheer en doeltre�endheid van 
beleid

   ▪  Rekenkameronderzoek of 109a onderzoek 
      naar uitgevoerde (investerings)projecten 
   ▪  Beleidsevaluaties 
   ▪  Second opinions op door derden uitgevoerde 
      onderzoeken

Doelmatig waterbeheer en kostene�ectiviteit

   ▪  (preventieve) doorlichting op 
      kostene�ectiviteit: kosten, opbrengsten, 
      interne organisatie, informatievoorziening en 
      werkprocessen samenhangend beoordeeld
   ▪  Strategisch bezuinigen: groeien op te maken 
      strategische keuzes in combinatie met het 
      �nancieel op orde brengen van de 
      meerjarenbegroting, gegeven een 
      bezuinigingstaakstelling

Voor waterschappen, door 
waterschappers

Public Pro�t beschikt over een hecht netwerk van 
ervaren adviseurs voor de waterschappen en de 
hoogheemraadschappen. Adviseurs die hun sporen 
verdiend hebben als medewerkers van 
waterschappen, als adviseurs verbonden aan 
gerenommeerde adviesbureaus en als interim 
manager bij diverse waterschappen. Hieronder 
geven wij u een indruk van de onderwerpen waar 
zij vanuit de diverse invalshoeken van doelmatig 
waterbeheer betrokken bij zijn geweest. Het betreft 
onderzoeken en advieswerkzaamheden op het 
gebied van:

   ▪  Uitvoering nulmeting totale kosten van het 
      watersysteembeheer in het kader van het 
      Bestuursakkoord Water
   ▪  Implementatie processturing en doelmatigheid       
      watersysteembeheer
   ▪  Opstellen toekomstvisie organisatie 
      watersysteembeheer
   ▪  Inrichting en implementatie planning & 
      control
   ▪  Inbedding stedelijk water inclusief berekening 
      benodigde middelen (formatie en geld) 
   ▪  Doorlichting doelmatigheid waterbeheer 
      landelijk gebied
   ▪  Second opinion �nanciële doorrekeningen in 
      het kader van het actieplan operatie Storm
   ▪  Inrichting en professionalisering 
      projectbesturing
   ▪  Doorlichting investeringsproject 
      slibvergistingsinstallatie

   ▪  Haalbaarheidsstudie samenwerking belastingen 
      waterschappen en waterleidingbedrijven
   ▪  Opstellen business case samenwerking 
      belastingen
   ▪  Toekomstverkenningen waterschapslaboratoria
   ▪  Rekenkameronderzoek beekherstel
   ▪  Interim management in het primaire proces 
      en in de bedrijfsvoering (�nanciën, HRM)

Dit is een beeld van onze onderzoeks- en 
adviespraktijk. Deze lijst is niet uitputtend, maar 
geeft wel aan op welke gebieden wij ons richten 
met onze dienstverlening voor waterschappen en 
hoogheemraadschappen. Vanzelfsprekend is 
aanvullende informatie beschikbaar.

Ons aanbod

Wilt u meer informatie over Public Pro�t, haar 
dienstverlening en wat dit netwerk van 
gespecialiseerde onderzoekers voor u kan 
betekenen? Neemt u dan contact op via 
www.publicpro�t.nl, via email 
info@publicpro�t.nl of via telefoonnummer 
077 - 467 45 31. Wij zijn u graag van dienst.

De advisering voor waterschappen wordt ingevuld door 
Hans Verdellen en Jan Koornstra. Beide hebben een 
ruime ervaring als waterschappers en als adviseurs voor 
waterschappen op het gebied van �nanciën, bedrijfsvoer-
ing en doelmatig waterbeheer.
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