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1. Beheer en ontwikkeling
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▪ Er zijn meerdere versies van het model;

▪ Fouten opgemerkt door de ene partij bereiken niet de andere partij;

▪ Aandachtspunten bij het gebruik worden niet gedeeld of leiden niet tot 
verbetering van het model;

▪ Aanpassingen aan het model, uitbreiding van het model of actualisatie 
van het model worden niet (centraal) uitgevoerd omdat elkaars behoeften 
niet helder zijn;

▪ Als gevolg van onvoldoende kennisdeling leren gebruikers niet van 
elkaars ervaringen: efficiënter werken leidt soms tot het opnieuw 
uitvinden van het wiel.



2. Werkwijze volgens het ‘witboek’
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‘Handleiding’ voor de beheerder met procedures

▪ Verschillende rollen met ‘taken’ en ‘verantwoordelijkheden’
▪ Beheerder: Coördineren B&O door handhaven van de spelregels
▪ Gebruikersgroep : opdrachtgever namens de partijen die eigenaar zijn van het model
▪ Gebruikers en Derden: werken volgens de spelregels. 

(Derden alleen na goedkeuring gebruikersgroep)
▪ (Deltares): Beheer van software (iMOD en iMODFLOW)

Betrek de beheerder in zijn centrale rol bij alle werkzaamheden met het model!



2. Werkwijze volgens het ‘witboek’ (voorbeeld AMIGO)
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3. Online beheeromgeving (voorbeeld MORIA)
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https://gelderland.maps.arcgis.com/apps/dashboards/38a0e32a52794e58a1d119a8564aaebf
https://gelderland.maps.arcgis.com/apps/dashboards/62272f39825d403da13f50afb35bc2dc


Conclusies en aanbevelingen
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▪ Véél energie gestoken in een eenduidige handleiding (witboek), qua werkwijze maar ook qua terminologie.
→ blijft een werkdocument dat verder verbeterd en aangepast wordt naar de actuele situatie.

▪ Samenwerken loont!

• Energie en Synergie

• Kostenbesparing ‘rekenaar’: goed model beschikbaar, of manco’s zijn bekent

• Kostenbesparing ‘GG: deel van investering komt uit projecten, niet twee keer hetzelfde wiel, eenduidigheid bij 
effectenstudies (vergunningen)

▪ Rekenaars/Modelleurs aan het roer: versiebeheer is meer dan een versienummer maar een praktisch 
instrument.

▪ Investeren in een goede IT-omgeving. Eerste stappen zijn gezet!
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Vragen
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‘Succesverhalen’
▪ Overzicht van wat we hebben. Transparant!

▪ Eerste actieve rol van de beheerder richting een derde. 

▪ Best for project? Best for model?
Expliciet een keuze maken. Bij een modelleerproject (POV piping) is een conceptuele omissie 

ontdekt. Oplossen kan ‘best for project’ of ‘best for model’. Na terugkoppeling met de beheerder 

wordt de procedure afgesproken om tot een keuze te komen. 

→ Beheerder en gebruikersgroep worden betrokken, niet alleen het projectteam.

Er zijn ‘issues’ die snel opgelost moeten worden (prioriteit), maar er zijn ook issues die zo 

specifiek zijn dat ze kunnen wachten op een project.

Als onderdeel van dat project zijn fouten hersteld in ruil voor het beschikbaar stellen van het model.


