CREATING BETTER BUSINESS

Dit kun je verwachten
Vooraf
Aanleiding
Oplossing
Een kijkje in de keuken
Bijlagen
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Meet
the
team
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Als samenwerkingspartner
Integraal & centraal

33 man/vrouw sterk

Gespecialiseerd in onder meer:
- (merk)strategie
- conceptontwikkeling
- art-directie
- design
- ﬁlm en fotograﬁe
- online marketing
- (organisatie)verandering
en teamversterking
- marketplaces

Dichtbij & verbonden

Deskundig & overtuigend

Directe buur in Roermond

Kennis & ervaring

Een paar voordelen:
- Nauw contact door de
mogelijkheid om gauw binnen
te lopen bij elkaar.
- Bekend met de omgeving en
weten waar de kansen liggen.
- Doorontwikkeling en innovatie
door nabijheid eenvoudig
samen oppakken.

Groot netwerk aan specialisten op andere terreinen
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In onder meer:
- Business to business
- Consumentenmarkt
- Overheidscommunicatie

Het kernteam voor Waterschap Limburg

Foto Wendy

Foto Jorg

Foto Wieleke

Wendy Derix
Projectmanager

Jorg Kuijl
Creative Director

Wieleke Clercx
Lead Strategy and Concepts
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Aanleiding
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Waar het begint
Waterschap Limburg in het kort:
Waterschap Limburg (WL)
De waterbeheerder van Limburg
Zorgt voor een leefbare toekomst
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Waar het begint
Waterschap Limburg in het kort:
Waterschap Limburg (WL)
De waterbeheerder van Limburg
Zorgt voor een leefbare toekomst

Maar…
-

Het werk van WL is onvoldoende bekend
Imago van WL is niet positief
De merkdeﬁnitie is ook intern onvoldoende bekend
En wordt als gevolg daarvan niet uitgedragen
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De vraag
Een creatief concept, dat herkenbaarheid van WL
als organisatie oproept en propositiebekendheid
versterkt.
Dit concept en ondersteunt en versterkt:
- Een positief gevoel van veiligheid, betrokkenheid,
betrouwbaarheid en daadkracht.
- De zichtbaarheid van het werk van WL.
- De innovatieve identiteit van WL.
- De betrokkenheid met de externe doelgroepen.
- De rol van medewerkers.
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Doelstellingen
Inhoudelijk
-

Versterken en verankeren van de merkpositionering.
Zorgen dat deze merkpositionering intern en extern wordt uitgedragen.
Bijdragen aan een positiever imago.
Bijdragen aan een sterkere propositiebekendheid.
Versterken van betrokkenheid van de doelgroep.

Procesmatig
-

Een duurzame samenwerking tussen bureau- en opdrachtgever met een
minimale beoogde termijn van drie jaar.
Jaar 1 (2022) staat daarbij in het teken van scope 1. Jaar 2 en 3 (resp.
2023 en 2024) staan in het teken van scope 2.
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Oplossing
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Alles wat je doet, zegt iets over je merk
We zijn ervan overtuigd dat het bouwen én het activeren
van je merk van doorslaggevend belang zijn voor een
waardevolle organisatie. Dat onze ongebonden creativiteit
en ons tomeloze inlevingsvermogen, naast duidelijke
data, samen met Waterschap Limburg het verschil
maken.
Alles wat jullie doen, zegt iets
over Waterschap Limburg.
Het betekent dat je weet wie je als organisatie bent,
wat je positionering is én hoe je dat op alle
contactmomenten met stakeholders uitstraalt.
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360° Branding
noemen we dat.

Samenwerken
In je eentje win je misschien wel een wedstrijd, maar
alleen samen win je de Champions League.
Ons geloof?
Dat succesvol samenwerken begint bij het
aanspreken en optimaal benutten van de
persoonlijke en professionele kracht van mensen.

1. De juiste mix
2. Toegevoegde waarde
3. Blijven ontwikkelen

Hoe?
Door waarden, ambities en talenten van individuen en
teams met elkaar te verbinden. En zo te komen tot een
krachtige en duurzame samenwerking die waarde
creëert voor de lange termijn.
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Onze procesaanpak 6D’s

Voor WL betekent dat…
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Oplossing
Ontwikkel een duurzame imago-campagne gebaseerd op de
positionering van Waterschap Limburg. Geef daarbij inzicht in de
ambities, werkzaamheden en maatschappelijke functie van de
organisatie. Stem iedere uiting af op de verschillende doelgroepen,
zoals medewerkers, samenwerkingspartners, bedrijven, gebruikers
en inwoners.
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Invulling
Een kijkje in de keuken
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Merkpositionering *
(verdieping)

* Invulling is op basis van de huidige
verkrijgbare gegevens, eigen
deskresearch en voorlopige analyse.
Voor een compleet beeld is een nauwe
samenwerking met Waterschap
Limburg onmisbaar.
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Inzicht
Water is niet vanzelfsprekend.
Toch is het voor de doorsnee burger een ‘ver van mijn bed show’.

Water wordt voor de meeste mensen pas een thema als:
1.
2.
3.

Als het er niet meer is
Als er te veel van is
Als het onveilig is

Opgave
Mensen ervan doordringen dat we met zijn allen moeten werken aan water. Het is tenslotte een
bijzonder goed waar we zuinig op moeten zijn. De verbindende factor is dus van essentieel belang.
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Merkpositionering
Verwachting doelgroep
VERWACHTING

-

Waterveiligheid, goede waterkwaliteit en (met oog op de toekomst) klimaatadaptie.
Perfecte uitvoering van dienstverlening zonder dat de doelgroep daar hinder van ondervindt.
Kennis, maar vooral ook praktische hulp om zelf mee aan de slag te gaan.
Persoonlijke aanpak.

Competenties Waterschap Limburg
COMPETENTIE

=
POSITIONERING

-

Waterschap Limburg is sterk in zijn innovatieve aanpak in waterbeheer.
Bewijst steeds met een open-minded blik te kijken naar de uitdagingen op korte en lange termijn.
Ze beheerst het waterbeheer tot in de nerven.
Waterschap Limburg doet dat op een goede, duurzame manier.
En is sterk in de verbinding leggen met en tussen de omgeving.
Helpt de omgeving en eigen medewerkers om op een creatieve manier nieuwe dingen te proberen.
…

Waterschap Limburg biedt de meest innovatieve en verbindende aanpak
van waterbeheer. Waterschap Limburg kan dus gepositioneerd worden
als…
21

Merkpositionering

‘’De Aanvinder’’
22

Positioneringsgrondslag
De “Aanvinder” is een positionering die
gebaseerd is op mentaliteit.
Waterschap Limburg laat zien waar ze voor staan en hoe ze
waterbeheer en alles eromheen doen. En dat is altijd met
een stap vooruit.
“Er is geen ander waterschap dat zo innovatief en verbindend is
als Waterschap Limburg.”
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Merkessentie van “De Aanvinder”
Er is geen ander waterschap dat zo innovatief en verbindend is als Waterschap Limburg.
Bij Waterschap Limburg zijn we altijd een stap vooruit. In ons waterbeheer, in onze technieken en in de manier waarop
we met elkaar omgaan. We kunnen simpelweg niet anders. Onze omgeving, ons klimaat en onze medewerkers dagen
ons continu uit om nu al te werken aan morgen.
Daarom vinden we de beste oplossingen voor de lange termijn, waarbij we de uitdagingen van morgen nooit uit het
oog verliezen. Door onze verbeeldingskracht en technische vaardigheden zijn we in staat om onze ideeën werkelijk
te maken en te delen met de wereld.
We leggen actief de verbinding met en tussen de omgeving om betrokkenheid te verhogen. Eigen initiatieven
stimuleren en bevorderen we terwijl we ondertussen het overzicht bewaken over de hele provincie en onze
aangrenzende buren. Daar waar mogelijk leggen we de verbinding tussen de verschillende initiatieven.
Samen staan we tenslotte sterker.
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Merkessentie van “De Aanvinder” (2)
We maken dat waar en gaan dat verder waarmaken door:
-

Kennis van het werkgebied en ongekende vakkennis en ervaring in waterbeheer.
Verbinding en betrokkenheid met de omgeving te optimaliseren.
Actief te verbeteren en te vernieuwen in waterbeheer en (organisatie)processen.
Onze omgeving te helpen om op andere manieren te kijken en nieuwe dingen die bijdragen aan onze
gezamenlijke opgave te proberen.
Met grote stappen toe te werken naar een volledige energieneutrale en circulaire operatie.
Medewerkers selecteren en trainen op innovatie en verbinding en het uitdragen daarvan.
Ieder proces zo in te richten dat het aansluit bij wie we zijn.

Zo bieden wij het meest innovatieve waterschapsbeheer van Nederland.
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Merkkarakter
De Schepper
Wezenlijke kenmerken
●

Kijkt met een andere kijk naar bepaalde diensten.

●

Is aantoonbaar vernieuwend met een zinvolle
bijdrage voor merk, mens en maatschappij.

●

Is open minded, sociaal, democratisch en
ondernemend.

●

Is in staat om in een veelheid van ideeën een
logische ordening aan te brengen.

●

Is warm, hartelijk, enthousiast intuïtief reagerend
en steeds op zoek naar vernieuwing.

●

Is opvallend zichtbaar in uiterlijk en gebaren.

“Soms ligt de waarheid niet in het
midden. En moeten we met volle
innovatiekracht vooruit.”
-

Patrick van der Broeck

27

Elevator Pitch
Bij Waterschap Limburg zijn we ervan overtuigd dat innovatie de
motor is achter onze voorsprong. In de zorg voor water. En achter de
weg naar een klimaatrobuust systeem.
Iedere druppel water telt. We willen dat iedereen dat bewustzijn heeft.
Daarom helpen we organisaties, bedrijven en mensen zoals jij en ik
om op nieuwe manieren praktische dingen aan te pakken.
Om anders te kijken en anders te doen. Met elkaar.
Waterschap Limburg
Met de omgeving, voor de omgeving
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“Van water zo snel mogelijk
afvoeren naar een ecosysteem
waarbij iedere druppel telt.”
-

Patrick van der Broeck
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En wat betekent dat?
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Visueel associatie

BEWUSTE

WATER

BEWEGERS

Ralph
duurzaam
klimaat
doordacht
warm
enthousiast

omgeving
merkessentie
maatschappelijke rol
zichtbaar
in beweging
(niet) vanzelfsprekend

inspireert
zet aan tot actie
geeft het voorbeeld
creëert
vernieuwer
toekomst

bereikbaar

anders / creatief

zet aan tot actie

31

Fotograﬁe moodboard

Graﬁsch moodboard

Verrijking huisstijl
De huidige visuele identiteit voelt nog te veel als ‘overheid’ in relatie tot de ambities van
Waterschap Limburg. Het kent weinig warmte of gevoelsmatig empathisch vermogen. Om de
doelen te bereiken, mag de huisstijl beter aansluiten bij de verschillende doelgroepen.

Advies
Om niet te verzanden in te kostbare exercitie is het beter - en effectiever- om voor een verrijking
in plaats van vervanging van de huidige huisstijl te kiezen.
We voegen dus iets toe aan het bestaande.
Vanuit de aangescherpte identiteit en het creatief concept kunnen we werken met de
thematische iconograﬁe. Deze zijn zowel eigentijds als tijdloos. Het brengt kleur waardoor het
empathie oproept. Hierbij spreken we meerdere doelgroepen aan.
Last but not least, het ‘blijft plakken’.

35

innovatief
kennisoverdracht
slim

duurzaam
samenwerken
verwachting

zorgzaam
begrijpbaar
voor iedereen

Verrijking huisstijl

Verrijking (optie)

zorgzaambegrijpbaar
voor iedereen

Visueel concept

Harms oogst groeit door
vooruitgang. Ontdek wat
Harm doet om de drijvende
kracht naast het weer en het
water te zijn. Gewoon op de
website.

Visueel concept

Storytelling
Elke doelgroep kent een
eigen verhaallijn welke
‘matcht’ met thematiek en
programma’s

Campagne fotograﬁe
Artistiek
Eigenzinnig
Limburgs (mens en omgeving)
Beetje ‘gek’

Achtergrond
Gerecycled papier gevoel
Campagne shot-copy
Handgeschreven inzet (creator)

Iconograﬁe
Icoon duidt thema
en/of programma

Stijl-element
Punt als druppel
Afzender
Eindigen met duidelijke afzender

Vertaling WBL
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Zo gaat het in de praktijk
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Ralph Smeets

*Invulling is op basis van de huidige verkrijgbare gegevens, eigen deskresearch en voorlopige
analyse. Voor een compleet beeld is een nauwe samenwerking met Waterschap Limburg
onmisbaar.
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“Mensen maken je merk.”
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Medewerkers

*Invulling is op basis van de huidige verkrijgbare gegevens, eigen deskresearch en voorlopige
analyse. Voor een compleet beeld is een nauwe samenwerking met Waterschap Limburg
onmisbaar.
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Merkbeleving voor teams
Haal betere resultaten door te werken aan je mensen
Mensen maken je merk. Daar begint het mee. Want jouw medewerkers realiseren je bedrijfsambities, je visie en je strategie. Ze zijn het eerste
aanspreekpunt en het visitekaartje naar buiten toe. Zij zorgen ervoor dat je merk intern en extern op die manier wordt ervaren zoals jij dat wilt. Je
medewerkers maken of breken je merk.
Met merkbeleving voor teams gaan we ervoor zorgen dat je team sterker wordt, beter communiceert en gedrag vertoont dat past bij jouw merk. Dat doen
we aan de hand van intensieve groepscoaching. Daarbij focussen we op het levend maken van het merk en het integreren van het gedachtegoed van het
merk in het gedrag van alle medewerkers.
Buiten, weg van de standaard werkplek, gaan jullie onder begeleiding van een gespecialiseerd coach aan de slag. In verschillende modules nemen we het
gedrag onder de loep en – belangrijker nog – gaan we het in beweging zetten naar duurzame verandering. Dat levert direct resultaat op de werkvloer.
Dit levert merkbeleving voor teams op:
●
●
●
●
●

Een beter imago van je merk.
Hogere betrokkenheid van je medewerkers.
Minder verloop door bewezen hogere medewerkerstevredenheid.
Uniformiteit in interne en externe merkbeleving.
Proactieve en verantwoordelijke houding van medewerkers.
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werknemers ( ambassadeur / innovatie)

burgers (betrokken / bewustwording)

stakeholders (samenwerking / in beweging)

Optimalisatie educatie

Landmark / Kunstwerk

Campagne

Een (imago)campagne,
voor jou en mij
De omgeving speelt een
belangrijke rol in het realiseren
van de ambities van WL. Door
een campagne te maken de
omgeving wordt de ontvanger
veel meer betrokken bij
Waterschap Limburg.

campagne landingspage

Zet Limburgers in beweging

Vanuit thematiek voeren we
campagne. Thema’s zijn
overlappend met de programma’s
zoals het WL Hoogwaterbeschermingsprogramma en
Water in Balans.
De iconograﬁe geeft letterlijk een
‘gezicht’ aan thema en doelstelling
retargeting
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Documentaire

Documentaire ‘Waterbewegers”
In samenwerking met Provincie Limburg,
Limburgs Filmfonds, Cinesud, L1 en/of 1Doc
maken we een 6-delige documentaire waarin
we de impact en vanzelfsprekendheid van
water voelbaar en zichtbaar maken.
Dit doen we aan de hand van 6 intieme
portretten van gewone Limburgers. De helft
ervan blijkt bij Waterschap Limburg te
werken. Bijkomend effect is het ontstaan van
ambassadeurschap.

Content delen

‘Waterbewegers”
Een serie documentaires maak je
niet met het idee om deze eenmalig
in te zetten. De gemaakte content
kent een duurzaam karakter en kan
veelvuldig worden ingezet. In zijn
geheel of in delen. Denk bijvoorbeeld
aan header-beelden voor de website,
snippets op social media, content
marketing of als onderdeel van het
educatieve aanbod.

Online marketing & Groene Dak Actie

campagne

retargeting

Bijlagen
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Onderzoek
De hele kijk in de keuken is gebaseerd op uitgebreid
onderzoek. Scan de QR-code om de bijlage te lezen en
ontdek waar de positionering vandaan komt.
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Helemaal het einde!

© 2021 All rights reserved.
Reproduction, publication and making use of ideas and proposals included in this report and accompanying
mood boards need the prior, written conﬁrmation of DimCoppen, Roermond, The Netherlands.

Merkpositionering *
(verdieping)

Op de volgende pagina’s lees je
een eerste verdieping op de zes
thema’s in de merkpositionering.

* Invulling is op basis van de huidige
verkrijgbare gegevens, eigen
deskresearch en voorlopige analyse.
Voor een compleet beeld is een nauwe
samenwerking met Waterschap
Limburg onmisbaar.
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Cultuur
Er is onvoldoende informatie aanwezig om hier aannames
op te doen en/of conclusies uit te trekken.
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Competenties
Waterschap Limburg is van nature sterk in:
●

het functionele werk (waterbeheer)

●

Innovatie

●

Een open blik hebben

●

…

NB Deze kerncompetenties zijn enkel gebaseerd op
aannames.
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Organisatie strategie
Waterschap Limburg gaat voorop in de zorg voor ons water en de weg naar een klimaatrobuust watersystemen. Dat
doen ze zodat ook toekomstige generaties zich blijven verwonderen en mogen genieten van het water in Limburg.
En ook zij beschermd blijven tegen de gevaren van te veel, te weinig of vervuild water.
Dat doet Waterschap Limburg in samenwerking met en met gedeelde verantwoordelijkheden met
partnerorganisaties en inwoners.
Waterschap Limburg, succesfactoren voor veilig, schoon en voldoende water:
Verbinding met de omgeving, zodat opgaven vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en integraal
worden opgepakt.
Innovatie om vanuit vernieuwing en verbetering bij te dragen aan een optimaal, integraal, effectief en veilig
waterbeheer.
Duurzaamheid om op termijn energieneutraal en circulair te opereren.
Samenwerking met alle belanghebbenden.
Een wendbare organisatie met versterkte uitvoerings- en innovatiekracht.
Kostenbewustzijn, zodat ze een betaalbaar waterschap blijven en ambities haalbaar zijn.
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Verwachtingen
Extern
●
●
●
●
●

●
●
●

Intern

Duidelijkheid
Pro-activiteit
Gespreid bedje
Meegenomen worden
Vlekkeloze dienstverlening > i.g. geen last
hebben van water. Willen dat er altijd niet te
veel, niet te weinig en veilig water is.
Concrete en pragmatische aanpak en
hulp(middelen).
Een andere manier van kijken
Betaalbare dienst; het mag niet te veel
kosten.

●
●
●

●
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Hulp bij implementatie
Meegenomen worden in
merkpositionering
Trots kunnen zijn op het
werk - voor WL willen
werken (ook in
tegenspoed)
Goede werkgever

Veranderingen
Klimaatverandering
· Uitstoot broeikasgassen daalt niet
· Grotere kans op extreme droogte en wateroverlast
· Laatste fase van huidig Europese Kaderrichtlijn Water

Transitie van fossiele energie naar hernieuwbare vormen
·
·
·
·

Toewerken naar energie- en klimaatneutraliteit van eigen organisatie
Steeds duurzamer werken
Impact op de wereldwijde biodiversiteit
Slechte natuurkwaliteit door hoge stikstofbelasting. Kansen in transitie van landbouw naar duurzame, circulaire
productiesystemen en het ontstaan robuustere beekdalen. Leidt tot verbetering bodem-, water- en natuurkwaliteit.

Digitale transformatie samenleving
· Internet of things biedt kansen voor verzameling van big data en onder andere het op afstand sturen en monitoren
van het water- en zuiveringssysteem.

Verandering bevolkingssamenstelling en leeftijdsopbouw
· Biedt kansen als water- en klimaatopgaven direct goed worden meegenomen bij wijkvernieuwing, -sloop of
stadsuitbreiding.
· Bedrijven en inwoners nemen vaker zelf initiatieven om de leefomgeving te verbeteren. Vraagt om meewerkende
houding en afstemming in het voortraject.
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Concullega’s
Waterschap Aa en Maas
Missie: Het ontwikkelen, beheren en in stand houden van gezonde, robuuste en veerkrachtige watersystemen, die ruimte bieden aan een duurzaam gebruik
voor mens, dier en plant in het gebied, waarbij de veiligheid is gewaarborgd en met oog voor economische aspecten.
Associatie: Overheid, wel dichtbij de mens (bijvoorbeeld door tutoyering, actuele werken in je buurt, duidelijk video met wat ze doen).
Opvallend is dat ze in uitspraken nauwelijks verschillen van Waterschap Limburg.
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Missie: niet duidelijk.
Associatie: Werkt aan andere manier van kijken, bijvoorbeeld met de foto-expositie #herecomestheﬂood. Beeldmateriaal afgestemd op het huidige seizoen
brengt het dichterbij de mens. Focus op website ligt op de burger. Subsidies beschikbaar. Persoonlijke verhalen voor inspiratie. Rainproof-badge en de Blauwe
Golf. Onderdeel worden van een beweging.
Waterschap Brabantse Delta
Missie: Waterschap Brabantse Delta is dé waterpartner voor inwoners, bedrijven, natuur en milieu in Midden- en West-Brabant. Wij zorgen integraal voor
voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit en veiligheid tegen overstroming. Buiten Gewoon Doen.
Associatie: Overheid. Bureaucratisch. Goede video aanwezig, maar je moet ernaar zoeken om hem te vinden. Innovatie en betrokkenheid zijn geen peilers.
Hoogheemraadschap van Delﬂand
Missie: niet duidelijk.
Associaties: Ambtelijk. Traditioneel. Bewustzijn met water en de vanzelfsprekendheid van water krijgen op het eerste oog alleen een minimale aandacht. Wel
is er een landingspagina voor de campagne Waterbazen, maar die is verstopt.
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Concullega’s (2)
Waterschap De Dommel
Missie:
Waterschap De Dommel is dé waterpartner in Midden-Brabant. Samen met anderen werken we aan droge voeten, voldoende en schoon water. We dragen
actief bij aan een gezonde, mooie, veilige, natuurlijke en duurzame leefomgeving. Een leefomgeving waarin mensen graag wonen, werken en recreëren
met goede condities voor ondernemers.
Wij zijn een moderne functionele overheid, steeds met oog voor wat de samenleving van ons vraagt. Onze aanpak is ondernemend, innovatief en van hoge kwaliteit. We
realiseren onze doelen tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten, met een optimale balans tussen mens, omgeving en economie.
Voor onze medewerkers zijn we een inspirerende organisatie met veel ruimte voor ontwikkeling en ondernemerszin en ﬂexibiliteit.

Associaties: Overheid. “Dingen zullen wel moeilijk vindbaar zijn”. De Waterbazencampagne heeft een groter aandeel op de website. De missie lijkt in
bewoordingen op bepaalde punten op WL, echter ontbreekt hiervan bewijs op de website. De innovatieve aanpak blijkt niet uit de communicatie.
Wetterskip Fryslân
Missie: Al 750 jaar houden wij voeten droog en dijken sterk. Ons beheergebied is maar liefst 355.000 hectare groot, we beheren zo’n 200 kilometer aan
dijken, we hebben een rijke historie, 643 medewerkers en werken aan zeven belangrijke opgaven. Steeds op zoek naar het antwoord op die ene vraag: EN
WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?
Associaties: website met aandacht gemaakt, bijvoorbeeld te zien aan het menuknopje dat het icoon voor water is, i.p.v. de standaard rechte streepjes.
Toch verzandt het snel in een tekstsite. Voelt niet als gericht op de burger of op de ‘omgeving’. Wel aandacht voor potentiële werknemers.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Missie: Niet duidelijk.
Associaties: Uitvoerend, niet initiatief nemend.
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Concullega’s (3)
Waterschap Hunze en Aa’s
Missie: Niet duidelijk.
Associaties: Functioneel, verantwoordend naar burgers toe.
Waterschap Noordzijlvest
Missie: Niet duidelijk.
Associaties: Overheid, veel te vinden maar of je het ook vindt is een tweede. Traditioneel. Functioneel, niet gericht op verantwoordelijkheid van burger.
*Opvallend is dat veel websites dezelfde invulling en opmaak hebben. Alsof ze gebruik maken van de template: waterschap.wordpress.
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Missie: Niet duidelijk.
Associaties: Overheid, veel te vinden maar of je het ook vindt is een tweede. Traditioneel. Functioneel, niet gericht op verantwoordelijkheid van burger.
Waterschap Rijn en IJssel
Missie: Wij zorgen voor het water in uw omgeving. Zodat u daarin veilig kunt ondernemen, wonen en recreëren. Veilig, schoon, niet te droog en niet te
nat. Dat doen we door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken, sloten en rivieren.
Associaties: verouderde website. Een animatie dat een negatief gevoel geeft over het werk dat het waterschap doet. Ook animaties over de
verschillende thema’s aanwezig. Voelt een beetje als een oude ‘startpagina’.
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Concullega’s (4)
Hoogheemraadschap van Rijnland
Missie: De omgeving waarin we leven is in beweging. Het klimaat verandert, de biodiversiteit neemt af, grondstoffen raken op, de stikstofuitstoot is te hoog en de vraag
naar nieuwe woningen stijgt. Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden, speelt goed waterbeheer de hoofdrol, overal en voor iedereen. Daarom is onze boodschap:
alleen samen kunnen we onze leefomgeving gezonder en duurzamer maken.
Associaties: Frisse website. Hele prettige fotograﬁe waarbij de mens centraal wordt gezet. Burger en omgeving heeft ook in de user experience de hoofdrol.
Verantwoordelijkheid over water gedeeld. Waterbaas campagne heeft een groot aandeel. Communicatief goede website.
Waterschap Rivierenland
Missie: Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem.
Associaties: Overheid, functioneel.
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Missie: Niet duidelijk aangegeven.
Associaties: De website voelt gigantisch. Ieder submenu heeft ontzettend veel subkoppen die op zichzelf erg lang zijn in tekst. Fijn is wel dat – in vergelijking met de
meeste waterschappen – het designgevoel wat meer van deze tijd voelt. Maar, er is zo veel dat je geen ﬂauw idee hebt waar je moet klikken. Focus en sturing ontbreekt.
Subsidieregeling vrij hoog in attentie (Samen Waterproof). Interessante visuele header, verder is het tekst. De toegankelijkheid voor dergelijke investering wordt daarmee
niet beter. Zoals bij veel overheidsinstellingen is er een zekere mate van intelligentie nodig om te begrijpen wat er werkelijk staat (en om daar vervolgens gebruik van te
maken).
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Concullega’s (5)
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Missie: Niet duidelijk.
Associaties: Niet onderscheidend.
Waterschap Vallei en Veluwe
Missie: Niet duidelijk.
Associaties: Op het eerste oog is er focus op website. Aandacht voor werkgeverschap. Vervolgens alsnog een overheidssite.
Waterschap Scheldestromen
Missie: Niet duidelijk.
Associaties: Gedateerd, log. Innoveren wordt genoemd, echter met datum 2020. Vraag is dus hoe innovatief dat nog is?
Waterschap Zuiderzeeland
Missie:
Associaties: overheid, 1 uit een dozijn-site.
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Concullega’s (conclusie)
Conclusies:
-

Alle waterschappen voelen capabel en competent aan.
Er ligt een algemene focus op het wat en niet op het waarom (waterbeheer).
Focus ligt op ‘wat doen we voor u’, in plaats van op: wat zouden we samen moeten doen om invulling aan het waarom te geven?
Innovatie en buiten de banen treden doet geen enkel waterschap volledig. Waterschap AMG loopt hierin het meest voorop. Goed om te zien is dat Waterschap
Limburg hier ook al (communicatief) een voortrekker in is.
Vrijwel alle waterschappen blijven voelen als overheidsinstelling met daarbij horende associaties: log, bureaucratisch, onvindbare informatie.
Hoogheemraadschap van Rijnland springt er echt uit.
Een shift is wenselijk van ‘verantwoording aﬂeggen’ naar ‘hier staan we voor. We ownen wat we doen voor de volle honderd procent. En dat doen we met reden.’
Er zit daar een nuance in die we moeten overbrengen.
De Waterbazen-campagne is landelijk geadapteerd. We moeten onderzoeken wat hier de draagwijdte (nog) van is en of we hem kunnen gebruiken.
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#herecomestheﬂood - Waterschap AGV
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Samen waterproof - HHR Schieland en de Krimpenerwaard
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Waterbazen
Najaar 2020 ging de campagne Waterbazen van
start. Met deze campagne willen de
waterschappen het brede publiek bereiken. Doel
is informeren over het werk van de
waterschappen en het waterbewustzijn onder de
mensen vergroten.
https://www.waterschappen.nl/waterbazen/#wa
ndelingen
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Winnovatie
Winnovatie.nl is een landelijk platform voor de watersector.
‘Hier laten we - als waterschappen en drinkwaterbedrijven - zien aan welke innovaties en pilots we met elkaar
samenwerken. Dit doen we met elkaar, maar ook met externe partners. Uniek aan Winnovatie.nl is dat je steeds ziet
in welk stadium een project zich bevindt. Van onderzoek, tot proof of concept en van pilot tot implementatie. Met
één druk op de knop neem je rechtstreeks contact op met de betrokken projectleider en ook eventuele
projectpartners staan vermeld.
Behalve de innovatie-etalage vind je op deze website ook challenges. Dit zijn wateruitdagingen waarvoor we
bedrijven, kennisinstituten, onderwijsinstellingen, non-proﬁtorganisaties en iedereen met goede ideeën, uitdagen
om mee te denken. Doe je ook mee?’
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Positionering (1)
Merkkarakter > De schepper

“Van grijze muis naar een verrassende organisatie die naadloos past in
de Limburgse omgeving en aansluit bij de doelgroepen.

Denk aan een creator die een steentje bijdraagt aan de wereld.
Om dat te bereiken zijn we bereid als organisatie de toekomst met lef
en buiten de gebaande paden tegemoet te treden. De opgaven zijn
stevig en we kunnen bij de aanpak ervan alle hulp gebruiken.
Hierin is een centrale rol weggelegd voor de medewerkers. Zij zijn
tenslotte het gezicht van de organisatie en vormen de brug met de
omgeving.”

Hij geeft vorm aan een visie en geniet van het proces en de
uitkomst van de creatie.
De schepper helpt mensen om op een creatieve manier nieuwe
dingen te proberen. De producten van dit merk zijn origineel en
innovatief. Voor de creatie van hun producten en advertenties,
gebruikt het merk de kracht van de verbeelding.
Hij streeft er naar om zijn creatieve visie werkelijkheid te maken.
De schepper is uniek en wilt graag iets bijdragen aan de wereld
door middel van creatieve ideeën. Door zijn verbeeldingskracht
en artistieke en technische vaardigheden kan hij zijn wildste
ideeën werkelijk maken en delen met de wereld.

75

Positionering (2)
Positioneringsgrondslag
Richting 1: Waarde
Sluit aan op een diepere beweegreden, zoals
geluk of status.
Bijvoorbeeld Coca Cola > Happiness
Waarde > verantwoordelijkheid
Water is onze verantwoordelijkheid.
Wij voelen ons verantwoordelijk voor de
veiligheid en hoeveelheid water voor alle
Limburgers. Maar erkennen ook onze
verantwoordelijkheid in de hele keten. Water
houdt tenslotte niet op bij de grens van ons
werkgebied.

Richting 2: Mentaliteit.
Hier staan we voor/ zo doen we dat hier.
Bijvoorbeeld Nike > Just do it
Mentaliteit > Altijd een stap vooruit
Bij Waterschap Limburg zijn we altijd een stap
vooruit. We kunnen simpelweg niet anders.
Onze omgeving, ons klimaat en onze
medewerkers dagen ons continu uit te blijven
werken aan morgen.

De meest innovatieve.

En tegelijkertijd zijn we niet de enige die
verantwoordelijkheid hebben over water. Die
ligt bij ons allemaal: WL, instanties en burgers.
De meest verantwoordelijke.
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Richting 3: Medewerkers
Het gedrag van de medewerkers staat
centraal.
Bijvoorbeeld Landmacht > Wie kan de
Landmacht aan?
Medewerkers > Ons water.
Water: het is van niemand en tegelijkertijd van
ons allemaal. We zijn er trots op om je mee te
nemen in de wereld van water. In de
mogelijkheden, de kansen. Maar ook in de
bedreigingen en hoe we daarmee om kunnen
gaan. Of beter nog: hoe we van die
bedreigingen toch weer kansen te maken.
Zo machtig en krachtig als water is maar
weinig. Het is aan ons om die kracht goed te
gebruiken.

Why, how, what?
Waterklaar voor de toekomst?
Dat begint vandaag.
Bij Waterschap Limburg zijn we ervan overtuigd dat innovatie de motor is achter onze voorsprong in de
zorg voor water. En achter de weg naar een klimaatrobuust watersysteem.

Waarom

Iedere druppel water telt. We willen dat iedereen dat bewustzijn heeft. Daarom helpen we organisaties,
bedrijven en mensen zoals jij en ik om op nieuwe manieren praktische dingen te proberen. Om anders te
kijken en anders te doen met elkaar.
En daarom werken we vanuit vernieuwing en verbetering bij aan een optimaal, integraal, effectief en veilig
waterbeheer.
Vanzelfsprekend doen we dat op zo’n manier dat we in de toekomst energieneutraal en circulair opereren.
Waarbij we ons altijd bewust zijn van de kosten om onze gezamenlijke uitdagingen en ambities waar te
maken.

Hoe

Bij Waterschap Limburg zorgen we voor droge voeten, veilige dijken schoon en voldoende water en maken
we Limburg waterklaar voor de toekomst. Altijd vooruitkijkend.

Wat

Waterschap Limburg
Met de omgeving, voor de omgeving
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Echt helemaal het einde!
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