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Wat zijn de voorwaarden en gevolgen van doorstroming van medewerkers?  

Wat zijn de gevolgen van langer doorwerken? Want je hebt als organisatie ambities 

als het om strategische personeelsplanning, samenwerking of kennis delen gaat.  

Daarbij wil je je als organisatie ook ontwikkelen. Maar hoe doe je dat?

Inspirerende praktijkgerichte opleidingen en cursussen 

zijn belangrijk. We organiseren ze al meer dan 20 jaar.  

Daarnaast doen we nog meer.

Wateropleidingen is de grootste opleider 

van de watersector. Samen bouwen we 

mee aan de toekomst van de watersector. 

Door ons grote netwerk selecteren we voor 

elk ‘water’ onderwerp de beste docent. Zij 

zijn professionals uit de watersector die 

inspireren. Zij zorgen dat cursisten nieuwe 

kennis direct toepassen in hun werk.

We zijn continu op zoek naar nieuwe  

onderwerpen en thema’s binnen de 

watersector. Samen met waterprofessionals 

maken we een ontwerp en co-creëren we 

een inspirerend programma. 

Het aanbod telt ruim 100 verschillende 

titels. Maar wat nu als je als organisatie of 

team andere wensen hebt? Dan ontwikkelen 

we maatwerk. Jaarlijks verzorgen we ruim 

100 maatwerkopdrachten.

Waterschappen, drinkwaterbedrijven, RWS, 

gemeenten, het Hoogwaterbeschermings- 

programma, provincies en aannemers. 

Allemaal organisaties waar we veel mee 

samenwerken.

We ontwikkelen in samenwerking een 

training. Verzorgen een coaching of 

mentortraject. Ontwerpen een e-learning 

module. Of we ontwikkelen een cursus 

op maat. Een eigen corporate academy in 

huis? Ook dan verzorgen we een op maat 

gemaakte cursus.

Lifelong Learning in de watersector

De grootste opleider van 
de watersector

Maatwerk  
voor jouw organisatie



Wateropleidingen 
zorgt ervoor dat 
deskundige 
docenten uit de  
watersector hun 
praktijkgerichte 
kennis delen met 
cursisten

Bij een incompany cursus passen we  

onze trainingen uit ons aanbod aan naar 

je persoonlijke wensen. Het aanbod telt 

nu ruim 100 verschillende cursussen. Heb 

je andere wensen? Dan ontwikkelen we 

maatwerk. Jaarlijks verzorgen we ruim 100 

maatwerkopdrachten.

• per training brengen we specifieke

wensen in kaart

• we stellen de leerdoelen vast

• we bepalen het gewenste niveau

• we maken een cursusprogramma

• we zoeken vakspecialisten die we als

docent begeleiden

• de inhoud van de training is direct

toepasbaar in de eigen werkpraktijk

• we evalueren en/of ontwikkelen een

examen

Incompany cursussen op maat

OPLEIDINGSADVIES
Je wilt een stap maken. Kennis verbreden. 

Verdiepen. Of aan je eigen ontwikkeling 

werken. Maar welke opleiding of cursus 

kies je? Wat past het beste bij jou en bij je 

loopbaan? Bij Wateropleidingen kies je uit 

maar liefst 100 opleidingen of cursussen. 

Veel keuze dus. En daar helpen we je graag 

bij. De opleidingsadviseurs van Water- 

opleidingen helpen je bij het maken van  

de juiste keuze. Zodat je precies weet waar 

je aan begint en wat je mag verwachten.



Als organisatie geef je aan op welke 

manier leren en opleiden een rol spelen bij 

het realiseren van je organisatiedoelen. 

We ontwikkelen een strategisch plan om 

het gedrag of de werkwijzen van teams,  

afdelingen en medewerkers te veranderen. 

Je bepaalt als organisatie welke medewer-

kers betrokken zijn bij het strategisch 

opleidingsplan. Wat zijn de leerwensen van 

je organisatie? Welke rol spelen leren en 

opleiden hierbij? We leggen vast welke 

informatiebronnen binnen de organisatie 

beschikbaar zijn. En we noemen leervor-

men, planning en het beschikbare budget.

Voordelen strategisch opleidingsplan:

•  snel inspelen op veranderingen nu en

in de toekomst

•  gemotiveerde, gekwalificeerde en

competente medewerkers

•  betrokkenheid van medewerkers bij

de organisatie

•  medewerkers flexibel en wendbaar

bij de organisatie blijven houden

STRATEGIScH OPLEIDINGSPLAN

Na een kennisscan weet je of je medewerkers 

de juiste kennis in huis hebben. En op welk 

niveau. We maken een toetsinstrument om 

de kennis van je medewerkers te meten.

Medewerkers bepalen de waarde van je  

organisatie. Zij zijn de human assets.  

Wanneer specialisten je organisatie verlaten 

wil je dat de waardevolle kennis die zij 

bezitten binnen de organisatie blijft. Met 

een praktische methodiek leggen we vast 

welke kennis waar te vinden is. We maken 

het voor iedereen digitaal beschikbaar.

Medewerkers intern opleiden en ze écht 

verder helpen? We ondersteunen je hier graag 

bij. Samen stellen we de opleidingsvraag 

vast. We begeleiden je bij het ontwikkelen 

van een interne opleiding of een e-learn-

ing-traject. We trainen en coachen interne 

docenten en interne cursusontwikkelaars.

Kennisscan

Intern opleiden 

Kenniskaart



Wil je, net als waterschap Rivierenland  

en Stichting RIONED een kennisscan laten 

maken? Of de kennis binnen je organisatie 

relevant maken? Voor het Ministerie van 

Economische Zaken richtten we een 

e-learning in. Voor het Platform Controle

Handhaving, Waterschap Aa en Maas en

Waternet bouwden we een interne opleiding.

Wat je wensen ook zijn, we helpen je

graag. Samen brengen we het kennisniveau

naar een hoger peil.

Sinds 1999 werken we volgens het ISO-9001 

gecertificeerde kwaliteitshandboek. Alle 

cursisten evalueren elke opleiding, cursus 

en training na afloop. Het oordeel van  

cursisten over inhoud, actualiteit en kwaliteit 

van docenten is gemiddeld een 4,13 op 

een schaal van 1 tot 5. En daar zijn we  

heel trots op.

Kwaliteit

een paar voorbeelden

Je hebt een nieuwe website ontwikkeld. 

Of je hebt een interessant onderzoek  

uitgevoerd voor de watersector. Maar 

hoe maak je dit relevant? Hoe zorg je  

er voor dat deze kennis gebruikt wordt?

We ontwerpen workshops, e-learnings, 

trainen mentoren of maken een  

werkinstructie. 

Net als in jouw organisatie, heeft elke 

organisatie veel kennis in huis. Waardevolle 

kennis. Kennis wordt elke dag overgedragen 

door collega’s aan nieuwe medewerkers. 

Het is belangrijk kennis met (nieuwe)     

medewerkers te delen. Bijvoorbeeld via 

een mentor of coach. We leren de mentor 

of coach hoe hij of zij nieuwe medewerkers 

inwerkt, kennis overdraagt, begeleidings- 

gesprekken voert en leeractiviteiten begeleidt.

Maak kennis toepasbaar

MENTOR/COACH



Samen tillen we het  
kennisniveau in onze 
sector naar een  
hoger peil

Advies
Wil je advies? Heb je vragen over maatwerk of 

incompany cursussen? Bel ons gerust.  

We helpen je graag verder.

Hanna Langerak- coördinator incompany en maatwerk 

(030) 60 69 424 – hanna.langerak@wateropleidingen.nl


