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Sma r tWa t e r



Smart technologie: connected, interactief en 
intelligente systemen die door betere communicatie, 
toezicht en controle, gebruikers een significant 
verhoogde gebruikswaarde verschaffen. 
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“Het concurrentievermogen van een regio 
hangt af van de capaciteit van de 
bedrijven om te innoveren.”

Innovatie Productiviteit Banen

“Profilering moet banen opleveren.”
Samenwerken aan een vitaal en duurzaam Goeree-Overflakkee
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“Smart water wordt gekozen omdat
Goeree-Overflakkee als eiland is omgeven
door water, veel van de economische
activiteit hier direct of indirect aan
gebonden is en hier ook de meeste
innovaties plaatsvinden.”



1570 Nieuwe Banen 

in 2025

30% Hoogwaardige 

Banen



Meer dan

€ 400 mln groei



Wat moet de overheid doen?

 Co-financieren
 Bestaande bedrijven ondersteunen
 Verzamelen en delen van info
 Initiëren van nieuwe ontwikkelingen

En wat niet….
X Lievelingssectoren of bedrijven kiezen
X Zelf prioriteiten bepalen



Smart technologie: connected, interactief en intelligente systemen die door betere communicatie,
toezicht en controle, gebruikers een significant verhoogde gebruikswaarde verschaffen.

Wat moet de overheid doen?

 Co-financieren
 Bestaande bedrijven ondersteunen
 Verzamelen en delen van info
 Initiëren van nieuwe ontwikkelingen

En wat niet….
X Lievelingssectoren of bedrijven kiezen
X Zelf prioriteiten bepalen

ECONOMISCHE STRATEGIE

“Profilering moet banen opleveren.”
Samenwerken aan een vitaal en duurzaam Goeree-Overflakkee

“Het concurrentievermogen van een regio 
hangt af van de capaciteit van de 
bedrijven om te innoveren.”

Innovatie Productiviteit Banen

“Smart water wordt gekozen omdat Goeree-Overflakkee als eiland
is omgeven door water, veel van de economische activiteit hier
direct of indirect aan gebonden is en hier ook de meeste
innovaties plaatsvinden.” Eindrapport ETM Goeree-Overflakkee

Sm a r t W a t e r

“Alleen 
bedrijven 
kunnen 
welvaart 
creëren.”

www.fo-go.nl
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WATER &
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WATER &
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Projecten gerelateerd aan water en 
voedsel management op land & zee

Bron: Public Result

Top Sector Netwerk
www.topsectoren.nl

Projecten gerelateerd aan sustainable
cities, maritieme en delta technologie 

Projecten gerelateerd aan energie winnen, opslaan, 
distribueren en besparing op of door water

@SFO_GO
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ES Smart Water v1.0
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Hoe nu verder?



Het Smart Water Programma



Wat is een programma?

• Een tijdelijke flexibele organisatie structuur;

• Gecreëerd voor de coördinatie, het beheer en toezicht 
op de uitvoering van een pakket van samenhangende 
projecten en activiteiten; en

• Oog op de resultaten en de voordelen te leveren aan de 
strategische doelstellingen van de organisatie.

Programmamanagement

Gebaseerd op de OGC
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Programma 
Prep Plan

•Tijd, geld en 
resources nodig 
voor programma 
definitie

Brief

•Detaillering van 
mandaat

SRO

•Senior responsible
owner

•Programma Board

Mandaat

•Strategische 
doelstellingen

•Levering strategie

•Verwacht 
verbetering en 
voordelen

• Integratie met 
ander initiatieven

Programma identificatie

start 16 maart 16 april



Wat is een mandaat?

• Wordt gebruikt om de gewenste resultaten te 
beschrijven uit het programma op basis van 
strategische doelstellingen 

Mandaat



Geeft antwoord op de volgende vragen:
• Wat het programma is bedoeld om te leveren op het gebied 

van nieuwe diensten en / of operationele capaciteit

• Hoe de betrokken organisatie(s) worden verbeterd

• De verwachtingen op het gebied van termijnen, kosten en 
grenzen binnen waarvan de bijdragende groep zal werken

• Hoe het programma past in de visie, missie en doelen en 
alle andere initiatieven die reeds lopende of gaan lopen.

• Samenvatting van de huidige toestand, het startpunt 
waarop de programma wordt in opdracht gegeven

Mandaat



Belangenbehartiging
• De FOGO behartigt de belangen van de GO ondernemers en 

richt zich daartoe primair tot de gemeente, provincie, en 
organisaties die bepalend zijn voor het 
ondernemersklimaat.

Kennisbank
• De FOGO vergaart en verdeelt kennis en kunde die 

bepalend is voor het ondernemersklimaat

Projectorganisatie
• De FOGO voert programma's, projecten en activiteiten uit 

die bevorderen het ondernemersklimaat

Mandaat Kader
Kernactiviteiten



BELANGENBEHARTIGING KENNISBANK PROJECTORGANISATIE

Mandaat Kader
Kernactiviteiten
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BELANGENBEHARTIGING KENNISBANK PROJECTORGANISATIE

Eilandacquisitie & 
marketing

Innovatieve 
vermogen

Cross-overs

Energieneutraal

Onderwijs & 
Arbeidsmarkt

Bereikbaarheid

3 O’s

Mandaat Kader
Kernactiviteiten*

*Vergelijkbaar met Porter’s Diamond Model

Primair uitvoeringsgebied



“Goeree-Overflakkee is anno 2025 een krachtige regio en heeft 
zichzelf gepositioneerd als het globale centrum van Smart Water 
technologie. 
Compleet in zijn voorzieningen en met een gezonde economie, 
het eiland heeft meer dan 20.000 arbeidsplaatsen, met een 
nadruk op water en gerelateerde evenwichtig verdeeld over de 
diverse sectoren. De banen zijn van verschillende niveaus en 
geledingen. 
Goeree-Overflakkee heeft dan het aangenaamste woonklimaat 
in de Delta. Die positie is te danken aan zijn ligging dichtbij de 
Randstad, de situering aan het water, de prachtige omgeving, de 
grote natuurkwaliteiten, de sterk verankerde culturele 
kernwaarden, de diverse voorzieningen en het bijzondere water 
gerelateerde woningaanbod”. 

Mandaat Kader
Visie



Door over de voormalige gemeentegrenzen 
heen te kijken en door de krachten te bundelen 
kunnen de ondernemersbelangen centraal 
worden behartigd. 

Mandaat Kader
Kernwaarden

Samenwerking

Innovatie

MVO

Wanneer investeringen en innovatie in de 
breedte plaatsvinden blijft de economie van 
Goeree-Overflakkee niet alleen voor nu, maar 
ook voor de lange termijn gezond. 

Vanzelfsprekend is duurzaamheid en ecologie 
belangrijk in de bedrijfsvoering van de FOGO. De 
inspanningen dienen voor de lange termijn en 
behoren op een verantwoorde wijze te 
gebeuren.
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