
Factsheet Week van de WOW-factor 
Als je onderweg bent in Nederland, kruis je water, wegen én vaarwegen. Dit netwerk ervaart de gebruiker 
als één geheel, maar erachter schuilt een web van honderden beheerders. Water- en (vaarweg)beheerders 
van Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, gemeenten, haven- en drinkwaterbedrijven staan vaak 
voor dezelfde vraagstukken en uitdagingen. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, digitalisering 
en de grote vervangings- en renovatieopgave. Deze vraagstukken zijn veelal netwerkoverstijgend en dus 
alleen op te lossen door samen te werken. Bovendien is het veel efficiënter als we niet allemaal zelf het wiel 
uitvinden, maar gebruikmaken van elkaars expertise. Daarvoor is Platform WOW.

Platform WOW organiseert gedurende het jaar een groot 
aantal activiteiten. Tijdens de jaarlijkse week van de WOW-
factor doen we daar nog eens een schepje bovenop. 
We investeren extra in het creëren van ontmoetingen, 
samenwerkingsverbanden en duurzaam inspiratie opdoen, 
door en voor weg- en waterbeheerders. Samen met het 
netwerk bouwt Platform WOW aan het programma waarin de 
professional centraal staat.

Elkaar vinden op inhoud, interesse
en intentie
Door deelname aan de Week van de WOW-factor blijf je als 
weg- of waterbeheerder goed op de hoogte van ontwikkelingen 
in jouw vakgebied, weet je waar de ander mee bezig is en 
leer je kansrijke projecten kennen. Denk aan thema’s als 
duurzaamheid en innovatie, smart mobility, smart shipping en 
assetmanagement.  

Participeren in de week
Wil je jouw weg- of wateropgave verder brengen? Participeer 
dan in de Week van de WOW-factor! Deze week biedt een 
bundeling van activiteiten voor weg- en waterbeheerders. 

Honderden professionals komen bij elkaar voor kennisdeling 
in hun vakgebied. Naast online activiteiten vinden er ook 
bijeenkomsten plaats in de regio. En tijdens de tweejaarlijkse 
landelijke WOW-dag pakken weg- en waterbeherende  
organisaties en samenwerkingsverbanden het podium, door 
middel van verschillende workshops en kennissessies. Zo 
leren we van elkaar en kunnen we het werk nog slimmer met 
elkaar inrichten. 

Vaste onderdelen van de Week van de 
WOW-factor 

• Tweejaarlijkse landelijke WOW-dag met uitreiking van 
 de WOW-prijs

•  WOW meeloopdagen 
 

•  Young Professionals Kennisfestival met de YP  
Challenge 

•  Online bijeenkomsten en kenniswebinars

•  Themamiddagen in de regio



Landelijke WOW-dag met de WOW-prijs 
Om het jaar organiseert Platform WOW de landelijke WOW-dag. 
Tijdens deze dag, die vol zit met interessante workshops en 
presentaties, wordt ook de WOW-prijs voor beste samenwerking 
uitgereikt. Er zijn twee prijzen te winnen: de publieksprijs en de 
juryprijs. Uit de tientallen inzendingen die we ontvangen, selecte-
ren we de allerbeste. Van de genomineerden gaan er uiteindelijk 
twee naar huis met een geldprijs. Dit geld investeren ze in hun 
project. In 2019 won het Integraal Ruimtelijk Plan (IRP) Durger-
dam de juryprijs en de Zandige Versterking Prins Hendrikdijk 
Texel de publieksprijs.

Meeloopdagen
Een terugkerend onderdeel van de Week van de WOW-factor: 
de WOW-meeloopdagen. Tijdens een meeloopdag krijg je de 
gelegenheid om over de schouder van een vakgenoot mee te 
kijken. Het is een snelle en makkelijke manier om ervaringen 
te delen en elkaars wereld beter te leren kennen. De afgelopen 
jaren is gebleken dat deze meeloopdagen er voor iedereen zijn: 
directeuren, knappe koppen én gouden handjes! Meer dan 2000 
meeloopdagen werden er al georganiseerd. Een dag meelopen 
werkt enorm inspirerend. De meeloopdagen zijn daarnaast vaak 
het startpunt van een waardevolle samenwerking.

Young Professional Kennisfestival met  
Challenge
Jaarlijks organiseren we het Young Professionals Kennisfestival, 
waar gelijkgestemden vanuit de verschillende organisaties van 
alles leren over hun vak en henzelf, waar ze kennis uitwisse-
len en waar ze hun netwerk vergroten. Een onderdeel van het 
kennisfestival is de challenge waarbij de deelnemers worden 
uitgedaagd om samen aan de slag met te gaan met een actueel 
vraagstuk. Bij een challenge hoort een winnaar en dus ook 
een prijs, die zich altijd richt op persoonlijke ontwikkeling en 
ontmoeten. Daarnaast worden de uitkomsten van de challenge 
altijd meegenomen in de projecten waar de challenge betrekking 
op had.

“Namens alle partijen die hebben bijgedragen aan de 
totstandkoming van het Integraal Ruimtelijk Program-
ma Durgerdam ben ik bijzonder trots dat ons team de 
juryprijs heeft gekregen. Het is de erkenning van het 
bestuurlijke lef om deze andere afslag te nemen. Het is 
de bekroning op het harde werk van alle betrokkenen, 
waarbij de inzet van het dorp onmisbaar is gebleken.” 
Hester Faber, projectmanager vanuit Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier

“Ik kan het iedereen aanraden hun project in te schrijven 
voor de WOW-prijs. Het heeft ons veel gebracht. Een 
flinke steun in de rug in de positionering van de EFGF 
naar ons bestuur en management en voor ons als team. 
De naamsbekendheid van EFGF is daarbij flink groter 
geworden. Dus ik zou zeggen: doe mee!” 
Charlotte van Erp Taalman Kip van de Energie en Grond-
stoffen Fabriek (winnaar 2015)

Feiten en cijfers

• De Week van de WOW-factor wordt sinds 2014
 georganiseerd

•  In totaal ontmoetten al meer dan 1000 collega’s elkaar 
tijdens de landelijke WOW-dag 
 

•  De WOW-prijs bestaat sinds 2010. Sinds 2019 wordt er 
zowel een jury- als een publieksprijs uitgereikt

• WOW organiseerde al meer dan 2000 meeloopdagen

•  Hoe acteren we als weg- en waterbeheerders op veran-
dering? Zijn we opgewassen tegen de verandering die 
wordt gevraagd? Dit onderzoeken we samen in de Week 
van de WOW-factor 2020 waarbij het thema ‘resilience’ 
(veerkracht) is

Terugblikken: platformwow.nl/week-van-de-wow-factor


