
DUURZAAM WATER GEBRUIK DOOR BETER GEBRUIK VAN WATER DATA

WATERDATA4ACTION

Door gebrekkige toegang 
tot water informatie, data 

schaarste, fragmentatie, en 
complexiteit is actie voor 
duurzaam water gebruik 

vaak ineffectief. Wij 
brengen data bij elkaar 

zodat belanghebbenden 
beter geinformeerd raken.

DATA ALS 
STIMULANS

Geintegreerde water data is 
een start maar wij richten 

ons op wat 
belanghebbenden kunnen 
doen om water duurzamer 

te gebruiken. Wij zetten 
data en informatie in om 

mensen en organisaties in 
beweging te brengen en 

actie te genereren.

We structureren en 
integreren data middels  de 
logica van de water cyclus. 
We verbinden water data 
met milieu, economische 

en sociale data. De 
ontstane nieuwe informatie 

maken we begrijpelijk in 
infographics, beelden en 

verhalen.

DATA
BEGRIJPEN

Gebruikt voor: water risico 
analyses en beheer, water 

stimuleren water 
rentmeesterschap , 
collectieve actie in 

stroomgebieden, integraal 
water beheer en voor de 
monitoring en rapportage 
van uitkomsten van actie.

WATER DATA
4 ACTION

WERK SAMEN MET ONS AAN BETER WATER GEBRUIK
 

WATERDATA4ACTION is een dienst die ontwikkeld is door Good Stuff International 
Meer info: www.goodstuffinternational.com - info@goodstuffinternational.com

WATERDATA4ACTION komt voort uit meer dan acht jaar wereldwijd opgedane ervaring met duurzaam water gebruik. Op 
basis van dit werk hebben we een stapsgewijze aanpak ontwikkeld waarmee we water gerelateerde data uit verschillende 
bronnen en van verschillende belanghebbenden integreren om actie voor duurzaam water gebruik te genereren.

WATERDATA4ACTION gebruikt de logica en kenmerken van de natuurlijke water cyclus om water, milieu, sociale en 
economische data bij elkaar te brengen. WATERDATA4ACTION is in lijn met alle hoofd aanpakken voor water beheer. Het 
kan ingezet worden om water risico´s in kaart te brengen, voor water stewardship certificering, voor water voetafdruk 
bepalingen, om data voor integraal water beheer bij elkaar te brengen, in water planning voor landbouw en irrigatie en 
voor het betrekken van belanghebbenden in stroomgebiedsbeheer en stedelijke water beheer.

WATERDATA4ACTION is toegankelijk voor alle belanghebbenden. Het gebruikt data en gereedschappen die publiekelijk 
toegankelijk zijn. Uitkomsten kunnen altijd en door iedereen gevalideerd worden. De ervaring wijst uit dat 
WATERDATA4ACTION de betrokkenheid van belanghebbenden stimuleert waarmee commitment ontstaat voor actie.

HOE DOEN WE DIT?

BEPERKTE 
DATA?

http://www.goodstuffinternational.com/
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