Uitdaging DHZ en ZON: slag naar uitvoering

Druk bezig met het implementeren van het
Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) of de
plannen voor de Zoetwatervoorziening OostNederland (ZON)?

De contouren voor het realiseren van een klimaatbestendig
Nederland, ook op de hoge zandgronden, zijn duidelijk. De
bereidheid van partijen om hieraan te trekken en
ondertussen ook zoveel mogelijk andere doelstellingen te
realiseren is groot. De slag maken naar de uitvoering, dat is
nu de grote uitdaging!







Organiseren van workshops en creatieve sessies
Creatief meedenken bij de uitwerking van prille ideeën
tot concrete projecten
Vinden van meekoppelkansen voor onder andere
Kader-richtlijn
Water
(KRW),
Deltaprogramma
Agrarisch Water (DAW) en de Klimaat Actieve Stad
Bekijken van uw projecten met een frisse blik,
gebaseerd op onze ervaring in verschillende delen van
Nederland en in het buitenland

Vereniging WaterForce
WaterForce is de vereniging van zelfstandigen in de waterwereld. WaterForce bestaat uit zelfstandig professionals
(HBO-WO) die vinden dat water hun kernkracht is, maar die
binnen dit werkveld heel verschillende capaciteiten en
ervaring hebben. Diepgaande vakspecialisten (zoals GIS,
waterkwaliteit hydrologie en ecologie), doorgewinterde
projectleiders, procesmanagers, maar ook strategen,
trainers en communicatiedeskundigen.
De vereniging is opgezet om de samenwerking tussen
zelfstandigen te bevorderen. Daarnaast doet de vereniging
van alles om het voor opdrachtgevers makkelijker te maken
de weg te vinden naar goede tijdelijke medewerkers, en
naar het juiste team van specialisten voor de klus.

Inzet leden WaterForce

Doe eens iets slims …
Doe eens iets anders…

SCHAKEL EENS EEN ZELFSTANDIG
PROFESSIONAL IN VAN DE
VERENIGING WATERFORCE!

Leden van WaterForce helpen u graag DHZ en ZON tot een
succes te maken. Sterker nog, sommigen doen dat nu al!
Wij denken dat onze leden toegevoegde waarde hebben
door hun ervaring met het:
 Begeleiden van projecten en processen
 Houden van het overzicht
 Ontwikkelen, inzetten en overdragen van kennis die
nodig is om betrokkenen voldoende basis te geven voor
hun keuzes
 Maken van de vertaalslag van doelstellingen naar de
uitvoeringsfase
 Verbinden van stakeholders en het begeleiden van de
communicatie zodat alle betrokkenen aan dezelfde
doelen werken

Kortom, als het gaat om menskracht, om
kennis, om het begeleiden van concrete
tot zeer creatieve processen en het
opleiden van uw mensen, kunnen leden
van WaterForce het verschil maken.
Meer informatie
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande meer willen
weten over WaterForce en haar leden, kijk dan vooral eens
op onze website. Hier vindt u behalve algemene informatie
over de vereniging ook profielen van onze leden: stuk voor
stuk zelfstandig professionals die u graag helpen om uw
werk zo goed mogelijk uit te voeren.
 Algemeen: www.waterforce.nu
 Link folder: www.waterforce.nu/thema-s/waterforcegroep-dhz-zon
 Profielen leden: www.waterforce.nu/profielen

Leden stellen zich voor
Om u een beeld te geven van de diversiteit van WaterForce
stellen enkele leden zich hierna aan u voor. Ze geven
antwoord op de vraag:

Wat zou jij willen doen om
het DHZ en ZON tot een
succes te maken?
Voor link naar contactgegevens: klik op de naam.

Johan Heymans
Hey!Consultancy

Voldoende en schoon
zoet water behouden en
droogte tegengaan!

Ik zou als procesmanager en adviseur
individuele belangen vertalen naar
gezamenlijke concrete projecten. Als
project- en procesleider heb ik hiermee
ervaring in zowel binnen- als buitenland
en breng ik relevante technische kennis.
Kenmerkend voor mijn aanpak is goed overzicht te houden in
een complexe omgeving, structureren en aansturen naar
praktische en werkbare oplossingen. Ik wordt gezien als
flexibel, diplomatiek, rustig, optimistisch, toegankelijk, een
teamspeler en samenwerkingsgericht.

Joke Nijburg
Adviesbureau Waterschakel

Ik ga voor
schoon water!

Werken aan het realiseren van schoon
water voor mens en natuur is mijn
belangrijkste drijfveer. Ik adviseer vanuit
mijn kennis en 20 jaar ervaring op het
gebied van integraal waterbeheer,
microbiologie, nutriëntenonderzoek in
(water)bodems en (her) inrichtingsplannen, zoals natte
natuurontwikkeling. Met enthousiasme en passie werk ik mee
aan het ontwikkelen van nieuwe kansen, die worden
gekenmerkt door integraliteit, innovatie en duurzaamheid.

Twan Tiebosch
Esplanada

Eerst
Verbinden!

Ik faciliteer groepsprocessen en
ondersteun planprocessen vanuit de
ervaring dat het essentieel is om niet
alleen verstand te hebben van de
inhoud, maar ook van organisatie en sturingsaspecten
(governance). Ik richt me op een helder resultaat via
intensieve samenwerking met de opdrachtgever en andere
stakeholders. Door de mens centraal te stellen ben ik in staat
om de verbinding te leggen die nodig is voor een duurzame
verandering. In veel uitgevoerde projecten komt op maat
gesneden communicatie terug als een centraal element, zoals
bij de coördinatie van het DHZ.

Ingrid Meuwissen
Meuwin-Advies

Makkelijker kan ik het niet
maken, duidelijker wel!

Ik wil mijn enthousiasme, creativiteit en
analytische benadering inzetten voor lang
houdbare beeksystemen met ruimte en
aandacht voor natuur en andere
gebruikers. Met mijn brede achtergrond en
frisse kijk, kom ik waar nodig tot een vernieuwende aanpak
met veel koppelkansen. Ik ga graag inhoudelijk de diepte in,
zoals onlangs bij een waterplan voor een klimaatbestendig
weidevogelgebied. Als facilitator bij workshops over een
creatieve aanpak of groen in de stad, richt ik me juist op de
mensen en het proces.
Kansen door multi-

Kees Blok
Kees Blok Advies

Samenwerken in
het waterbeheer!

Ik draag oplossingen aan voor
lokale knelpunten, zet een
constructieve dialoog op tussen
belanghebben-den en zoeken naar
mogelijkheden om werk met werk te maken. Ik sla graag de
brug tussen technische opgaven en breed gedragen
besluitvorming. Hierbij combineer ik een brede achtergrond in
het waterbeheer met een onafhankelijke regierol. Ik zoek
graag mee naar oplossingen, waarbij binnen en buiten de box
van de cultuurtechniek gekeken wordt: ruimtelijke ordening,
landbouw en natuur, regelgeving en beheer.
Concreet
maken!

functionaliteit!
Johan de Putter
Atelier voor water en landschap

Jeroen Kessels
Projectmanagement en advies

Ik denk graag met u mee voor langere
termijn oplossingen waardoor meer water
in de bodem wordt vastgehouden op basis
van internationaal gebruikte bodem- en
waterconserveringstechnieken en wateropslag. Zou het niet mooi zijn als de
laagste percelen multifunctioneel ingericht worden voor
bijvoorbeeld wateropslag met drijvende zonnepanelen? In de
rest van het gebied heb je dan meer kansen voor flexibel
peilbeheer, gestuurd door de boeren.

Met mijn gedrevenheid en enthousiasme
wil ik graag de brug slaan om DHZ-ZON
doelen richting uitvoering te brengen.
Daarbij buig ik op een brede ervaring als
projectleider integrale wateropgaven en
projectleider/
adviseur
met
o.a.
waterconservering, LOP-stuwen, beregenen op maat en
peilgestuurde drainage. Mijn kracht is het leggen van
verbindingen tussen personen zowel binnen een organisatie
als met externe stakeholders tot aan de keukentafel van een
agrariër.

Steven Visser
VISSER waterbeheer

Antenne voor bestuurlijke gevoeligheden!

Ik kan u ondersteunen bij projecten op het
raakvlak
van
gebiedsontwikkeling,
waterkwaliteit en zoetwater. Ik heb een
eigen vorm gevonden om in complexe
projecten stappen te kunnen zetten. Deze
aanpak kenmerkt zich door openheid, een goede
luisterhouding, transparantie, inhoudelijke vakkennis, to-thepoint aanpak en een goede antenne voor bestuurlijke
gevoeligheden. Ik heb een flink netwerk en heb veel ervaring
met de KRW, het Deltaprogramma en het DAW. Ik ga graag
met u samen aan de slag met de uitvoering van de vele goede
initiatieven die er zijn.

Rienk Schaafsma
Waaloord vof

Heerlijk, die
gebiedsprocessen!

Ik zie mooie uitdagingen om met partijen
samen te werken aan een duurzame
watervoorziening, ieder vanuit een eigen
verantwoordelijkheid. Om de situatie in
kwetsbare gebieden, werkelijk te verbeteren,
is begrip voor elkaars belang, onderling vertrouwen en werken
aan een gezamenlijke taal cruciaal. Ik heb veel ervaring met
dergelijke (gebieds)processen, recent nog opgedaan bij de
nutriëntensamenwerking in Rijn-West.

Marc Balemans
Tij-advies

Laat mij maar
verbinden!

Ik pak graag samen met de opdrachtgever
de regierol. Dat doe ik door combinatie
van mijn inhoudelijke deskundigheid
(watermanagement)
en
procesvaardigheid. Als ervaren adviseur
watermanagement overzie ik het speelveld van techniek,
bestuur en beleid en leg ik dwarsverbanden tussen doelen,
mensen, organisaties en middelen. Voorbereiden en uitvoeren
van een werksessie, bijeenkomst, een verkenning,
beleidsanalyse of bijdragen aan realisatie. Waarbij de inhoud
de vorm volgt en ik steeds zoek naar een inspirerende aanpak.
Ik ben mede-ontwerper van Lumbricus; het kennisprogramma
water, bodem en ondergrond van de waterpartners op de
hoge zandgronden.

Marjolein Lemmens
Marjolein Lemmens Advies

Maximaal
ontzorgen!

Ik ben "uw rechter hand bij
gebiedsontwikkeling". Al ruim 10 jaar
adviseer en ondersteun ik overheden bij
de herinrichting van het landelijk gebied
en breng daarbij veel ervaring, kennis en energie mee. Ik
beschouw de rol van de projectondersteuner als het maximaal
ontzorgen en faciliteren van de projectmanager. De
werkzaamheden die ik als projectondersteuner uitvoer zijn
breed; het loopt uiteen van het inbrengen van inhoudelijke
kennis, uitzetten van benodigde (bureau)onderzoek, uitvoeren
stakeholderanalyse,
het
opstellen
van
concept
bestuursvoorstellen,
communicatie-werkzaamheden
tot
secretarieel werk.

Passie voor
waterzaken!
Rob Ruijtenberg
Bureau WeL, Water en Land

Met mijn passie voor water en het
realiseren van zaken wil ik organisaties
graag ondersteunen. Als ervaren
adviseur op het gebied van o.a. water,
grondzaken en management beschouw
ik opgaven van uit een breed perspectief.
Vanuit
mijn
competenties
resultaatgerichtheid,
vasthoudendheid, analytisch vermogen verbind ik denken
en doen. Ik geloof in de kracht van samenwerken, ben
betrokken, kritisch en direct. Ben de laatste jaren zeer nauw
betrokken bij de kennisontwikkeling voor het
Deltaprogramma op het gebied van zoetwater, stad en
meerlaagsveiligheid.

Hein Bouwmeester
GeoSpace

Visueel en
concreet

Ik kan u helpen denken door ideeën
visueel te maken en om te zetten in
concrete GIS systemen, kaarten en
modellen. Ik kan u helpen beslissen
door onder andere: 1) topografische gegevens bij elkaar te
zoeken, 2) (klimaat) scenario’s uit te werken, 3) te
analyseren waar hoeveel water gaat stromen, 4)
hoogtemodellen en massabalansen op te stellen, 5)
ruimtelijke plannen in GIS om te zetten. Ik werk snel en
effectief en beschik over een uitgebreid netwerk dat ons
eventueel verder kan helpen. Ik ga graag met u samen aan
het werk.

Maak ook kennis met:
 Gé van den Eertwegh,
 Marcel Clewits,
 Erik Querner
en vele anderen op:
www.waterforce.nu/profielen

