Waterkennisbank
altijd toegang tot de juiste kennis

2014

Jaarverslag

Inleiding
Op 1 oktober 2011 is de Waterkennisbank na een pilot van 4 maanden
gelanceerd. Inmiddels zijn meer dan 23
organisaties aangesloten en heeft de
Waterkennisbank al 820 leden.
Met dit korte jaarverslag willen we al
onze partners op de hoogte brengen van
onze activiteiten van het afgelopen jaar.
Uiteraard hopen we dat de sector nog
lang tot tevredenheid gebruik zal maken
van de Waterkennisbank. In elk geval willen we allen danken voor het vertrouwen
dat in ons gesteld is.

Ronald Wielinga
Astrid Ventevogel

Mijlpalen
Oktober 2011
Start Waterkennisbank, eerste
inschrijving en eerste match!

Oktober 2014
De Waterkennisbank neemt platform
Ikonderzoekwater.nl over.

Februari 2012
Database Aqua for All gaat over naar de
Waterkennisbank.

De Waterkennisbank bestaat 3 jaar en
heeft 23 deelnemende organisaties en
ruim 820 profielen.

Oktober 2012
Het éénjarig bestaan wordt gevierd
met 18 deelnemende organisaties en
500 profielen.
Augustus 2013
Waterkennisbank is een
samenwerking gestart met nieuw
Hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP).
Oktober 2013
De Waterkennisbank bestaat 2 jaar en
heeft 20 deelnemende organisaties en
ruim 600 profielen.

Toekomst
1|

Uitbouwen ikonderzoekwater.nl

2|

Meer uitwisselingen binnen de
waterkennisbank realiseren.

Matches

1|

Chris Fitzpatrick van Hoogheemraadschap van Delfland naar RWS

2|

Ad van Marion van gemeente
Westland naar Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden

3|

Marga Oosterveld van Waterschap Vechtstromen naar Hoogwaterbeschermingsprogramma

4|
5|

Marcel Lodder van Hoogheemraadschap Delfland naar
Hoogheemraadschap Stichtse
Rijnlanden

Else Langbroek van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden
naar Waterschap Aa en Maas

Mentorschap
De Waterkennisbank zoekt en vindt
mentoren voor jong talenten

1|

Gerrit van Zwol is gekoppeld aan
Bart Budding van APPM

2|

Yvette Haverkamp is gekoppeld
aan Paul Versteeg van het Hoogheemraadschap van Rijnland

3|

Merel Schueller werkt bij Platform
WOW als werkervaringsplaats

4|

o.a. YEP’ers (Young Expert Program NWP) hebben gelegenheid
gekregen om aan te sluiten bij
kennisbijeenkomsten in de sector
voor uitbreiden netwerk

Waterconnects
De Waterkennisbank koppelt jong
en oud talent

ikonderzoekwater.nl
IOW is in 2009 opgericht om een platform te bieden waar waterexperts van
overheden, ingenieursbureaus, kennisinstellingen, leerlingen en docenten
elkaar kunnen vinden voor relevante
maatschappelijke onderzoeksvragen in
de watersector.

Uitwisselen van kennis en ervaring én
het maken van de juiste matches in de
waterwereld is voor de Waterkennisbank een primaire taak. Door de website ikonderzoekwater.nl nieuw leven
in te blazen, wordt een brug geslagen
naar een jongere generatie.
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AenO fonds Waterschappen
Gemeente Veghel
Koninklijke Waternetwerk
NWP
PWN Waterleidingbedrijf
Noord-Holland
SKIW
Stichting Wateropleidingen
Waterschap Reest
en Wieden

•
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Ondersteuning met
raad en daad
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Unie van Waterschappen

Ambassadeurs
•
•
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Marga Kool, dijkgraaf waterschap
Reest en Wieden
Martien den Blanken, CEO PWN
Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Ina Adema, burgemeester Veghel
Peter Heij, directeur-generaal
Ruimte & Water, Ministerie van
Infrastructuur & Milieu

•
•
•
•
•
•
•

Aqua for All
Dunea
Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden
Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier
Hoogheemraadschap van
Delfland
Hoogheemraadschap van
Rijnland
Hoogwaterbeschermingsprogramma
Ministerie van Infrastructuur & Milieu
Platform WOW
Waternet
Waterschap Noorderzijlvest
Waterschap Rivierenland
Waterschap Roer en Maas
Waterschap Vallei & Veluwe

ikonderzoekwater.nl
•
•
•
•

TU Delft
Evides
Rioned
RHDHV

Groei

Financiën
Voor individuele deelnemers is de Waterkennisbank gratis. Organisaties betalen een
jaarlijkse bijdrage van €2.500,-. Hiermee
zorgen organisaties er samen voor dat de
Waterkennisbank open toegankelijk is en
blijft. Met deze bijdrage ondersteunen de
verschillende organisaties ook het platform
Ikonderzoekwater.nl, dat door hun bijdrage
door kan groeien.
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Deelnemende organisaties mogen daarnaast rekenen op ondersteuning bij het maken van geschikte matches. Daarbij zoeken
we uiteraard ook in het netwerk buiten de
profielen in de Waterkennisbank.
De baten in geld zijn voor deelnemende organisaties soms heel goed te kwantificeren:
een uitwisseling in plaats van detachering,
vervanging bij ziekte door een collega van
een andere organisatie, een snel vervulde
tijdelijke opdracht. In de lijst met matches
vindt u veel voorbeelden.
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Over ons
De waterkennisbank is een initiatief van Ronald Wielinga en Astrid
Ventevogel en wordt verder ontwikkeld in nauwe samenwerking
met de aangesloten organisaties.

Contact
Vragen, opmerkingen? Graag een presentatie over de
Waterkennisbank binnen uw organisatie? Suggesties?

Waterkennisbank.nl
Bijenstraat 5
4105 DX Culemborg
info@waterkennisbank.nl

