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Het nieuwe jaar is begonnen. Een goed en
ondernemend nieuwjaar toegewenst!
In de kerstvakantie was bij velen van ons de toko
gesloten. Ook ik moest even bijtanken van de
drukte voor de kerst en ging bovenstaande beek
eens goed bekijken. Bij de vereniging hebben we
nu een uitbreiding van het bestuur tot 5 leden;
Peter-Paul Verbrugge heeft een 2e termijn
aanvaard en Hein Bouwmeester is toegetreden als
nieuwe penningmeester.
Aan het begin van het nieuwe jaar kijken we
vooruit; we gaan spreken over een hernieuwde
samenwerking met de coöperatie WaterFocus,
zorgen voor interessante en inspirerende
ontmoetingen onder elkaar. Ik wens je alle goeds
toe, gezondheid en levensvreugde en zorg goed
voor jezelf!
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De agenda voor volgend
jaar ziet er dus zo uit:
voorjaars ALV
22 april
zomerexcursie & borrel
19 juni
(dit wordt ook de dag dat het
Broodfonds, voorafgaand aan
onze samenkomst, haar ALV
houdt op dezelfde locatie)
najaars ALV
24 november
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Het bestuur van WaterForce

interview WaterForcer
door Frank van Dien

Eva Eigenhuijsen
geïnterviewd
Johan de Putter

Hein Bouwmeester

Matty Nierop

Peter Paul Verbrugge

Frank van Dien

Jullie bestuur is weer druk bezig: doelen zetten,
strategieën verzinnen en de agenda voor 2020 in
elkaar zetten... en dat maakt dat we diverse keren
per jaar samen komen. De laatste keer bij ons
nieuwe bestuurslid Hein Bouwmeester... Nu moet
ik bekennen dat ik de vergadering vanaf het
scherm van een laptop meemaakte, niet lijfelijk
dus, maar Skypend. Nadat de planning rond was en verstuurd naar jullie allen - ontdekten we een
aanvaring met de agenda van WaterFocus. En dus
verplaatsten we onze vergadering naar een
weekje verderop.
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Frank van Dien,
ECOFYT, bestuurslid
WaterForce
Dag Eva, aan jou de
eer om als derde
geïnterviewd
te
worden in deze serie
vragen & antwoorden
voor
onze
WaterForce nieuwsbrief.
Met
deze
interviews willen we
1980: geboren in
een beeld geven wat
Nijmegen
de leden van onze
1998-2002: studie
vereniging
bezigMilieutechnologie
houdt, wat ze boeit
2002-2007
aan hun werk, hun
Waterschap De
privé, hun hobby's.
Dommel
Het biedt vast moge2007-2010 TAUW
lijkheden tot samen2009-2015 Algemeen
werkingsverbanden,
Bestuurslid Ws Aa en
omdat we niet zó
Maas
maar achter alle
2010-2012
facetten van alle
Oranjewoud
mensen komen, als
2012-heden
we elkaar hooguit
zelfstandig
zien op de verga2013: lid van
deringen... Dus Eva,
WaterForce
ik weet dat je best
2014-2017 raadslid
wel druk bent en dat
Grave
je ook een politieke
2018-heden raadslid
rol vervult, naast je
‘s-Hertogenbosch
zelfstandig ondernemerschap - maar toch zijn we benieuwd naar je.
Of misschien wel juist daarom!
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Vertel eens eerst: wat bracht jou in de
waterwereld?
De studie Milieutechnologie ben ik gaan volgen
vanuit interesse in milieu, natuur en landelijk
gebied, onder meer aangewakkerd door hetgeen
ik te paard aan (ecologische) waterkwaliteit en
natuur tegenkwam, in het beekdal waarvan ik om
de hoek ben opgegroeid.
En wat maakte dat je er bleef plakken?
In 2002 studeerde ik af bij Royal Haskoning in
Groningen, greep net mis naast een functie bij
waterschap Hunze en Aa’s, maar kon eind van dat
jaar uiteindelijk wel kiezen uit een baan bij
waterschap De Dommel of waterschap Mark en
Weerijs. Het werd de functie Adviseur
Waterkwaliteit en Ecologie bij De Dommel. 5
Prachtige jaren bij De Dommel en mijn liefde voor
water zat volledig ingebakken, wat een heerlijk
vakgebied!
Wat is hetgeen waar je het meest trots op bent,
iets dat jij specifiek voor elkaar gekregen hebt, in
één van de werkgebieden waar jij actief in bent?
Op dit moment ben ik onder andere ingehuurd als
Omgevingsmanager bij een waterschap in WestNederland. Werk aan een zeer uitdagend gebied
waar draagvlak voor het waterschap regelmatig
ver te zoeken is. Binnen het waterschap oogst ik
lof voor het vermogen om open en positief te
blijven werken aan de NBW-opgaven in dit gebied,
ondanks een aantal taaie actoren.
Als Omgevingsmanager ben je toch de
‘vooruitgeschoven post’ en daardoor soms de kop
van jut. Vertrouwen in ons inhoudelijke verhaal,
met oog voor de zorgen en pijnpunten van de
ander, blijf ik het waterbelang voor het voetlicht
brengen. Opbouwen van een goede relatie met de
sleutelfiguren in het gebied, door met kennis van
zaken in gesprek te blijven met elkaar, daar krijg ik
energie van.
Wat is het spannendste dat je ooit gedaan hebt,
in je leven (en dat je met ons wil delen ;-)?
In de politiek heb ik een aantal stormen weten te
doorstaan. Ik zag eens dat de inhoud nog niet was
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besproken bij coalitieonderhandelingen en het
alleen over ‘de poppetjes’ ging. Dan heb je een
kwaaie aan mij, en ik ga dan niet voorzichtig zitten
te doen vanwege mijn ‘eigen positie’ want ik zit er
voor het algemene belang en niet voor mijn eigen
belang. Door altijd eerlijk en integer te blijven, dus
vanuit mijn eigen normen en waarden te
handelen, ben ik overeind gebleven en er
uiteindelijk sterker uitgekomen. Achteraf kan ik
zeggen er enorm veel van te hebben geleerd,
maar als je er midden in zit is het heel erg pittig.
Mijn stressbestendigheid heb ik hiermee ver-der
versterkt, kan ik wel zeggen. Werk-zaam bij de
overheid wordt politieke sen-sitiviteit gewaardeerd, dus ik pluk ook op die manier de vruchten
van
mijn
politiek-be-stuurlijke
ervaring.
En heb je ook iets speciaals dat je nog graag zou
doen (of gedaan zou willen hebben), qua werk?
Op dit moment werk ik ook voor provincie
Flevoland aan het Actieplan Bodem en Water, een
programma samen met LTO en waterschap. Door
de bodem als gezamenlijke deler te nemen komen
partijen veel sneller
Waar heeft de wereld
bij elkaar aan tafel,
het meest behoefte aan,
ook die boer heeft
op dit moment?
er belang bij dat
Aan sterke leiders die
voedingsstoffen en
op basis van feiten
gewasbeschermings
bestuurlijke besluiten
middelen
nemen, en niet op basis
(bestrijdingsmiddevan ‘onderbuik’ gevoel
len vanuit mijn
of vanuit populisme.
waterkwaliteitsbril…
) optimaal worden
En op het gebied van
benut
en
niet
water?
uitspoelen.
Een
Nederlandse kennis
verbreding van het
uitdragen over hoe
vakgebied
dat
waterschappen in te
nieuw voor mij is en
richten, hoe het stelsel
waar
ik
met
zo in te richten dat er
interesse en plezier
inkomsten worden
aan werk.
gegenereerd om
watermanage-ment op
Wat doe je het
te kunnen zetten cq. te
liefst in je vrije tijd?
kunnen betalen.
Samen met mijn

Nieuwsbrief voor leden
1ste kwartaal 2020

vriend lekker bezig op het eigen erf, we wonen
sinds 2,5 jaar in een eigen boerderijtje, met een
flinke tuin en weilanden, aantal New Forest
pony’s, Schoonebeker schapen, kippen en katten,
dus hier is altijd genoeg te doen. Plannen voor een
stukje natuurvriendelijke oever en het aanplanten
van nog meer hagen en bosschages langs de wei
zijn in de maak.
En zijn er dingen die je best zou willen doen maar
waar je maar niet aan toe lijkt te komen?
Nou, met 5 dagen volle bak aan het werk in Leiden
en Lelystad vanuit Brabant, het raadslidmaatschap
en in het bestuur van een landelijk
paardenstamboek, heb ik een chronisch tekort
aan tijd. Meer tijd op het paard (of erachter, op de
bok) is één van mijn goede voornemens voor
2020. Meer werken vanuit huis (dus minder
reistijd) en iets minder werkuren maken moet die
wens tot werkelijkheid maken.
Waarmee zouden we onze vereniging nog beter,
doeltreffender kunnen maken?
Ik heb het idee dat er genoeg energie in de
vereniging zit en er leuke, interessante activiteiten
worden georganiseerd. Met een volle werkagenda
merk ik wel dat ik het lastig vind dat bijeenkomsten
vaak al op tijd in de middag beginnen, dat kost mij
tijd bij mijn opdrachtgevers wat niet altijd in te
passen is. Dat mag van mij anders, maar er zal vast
een goede reden zijn dat het zo wordt gepland.
Zijn er gebieden op het vlak van waterbeheer waar
nog beslist meer onderzocht en ontdekt moet
worden?
Invloed van duurzaam bodembeheer op de
uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater van
voedingsstoffen en bestrijdingsmiddelen: hoe breng
je dat kwantitatief in beeld? Maar ook watertekort
in hoger gelegen Nederland. Hoe kunnen de
waterschappen het huidige urgentiebesef omzetten
naar handelen, en zorgen dat er echt meer buffer in
de bodem wordt opgebouwd om droge perioden te
weerstaan, die grondwaterstanden moeten
structureel worden verhoogd.
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En vertel eens: zijn er mensen (in het heden of
verleden) die jou 'ernstig geïnspireerd' hebben?
Met veel plezier volg ik onze Deltacommissaris Peter
Glas, die ik ooit zag binnenkomen bij waterschap De
Dommel als watergraaf en nu sterk zie acteren op
zijn huidige post. Dat vind ik een voorbeeld van een
inspirerend persoon: voor mij is dat iedereen die
met op een goed inhoudelijk fundament met plezier
en energie aan zijn vak werkt en dat ook onder
woorden kan brengen.
Zijn er vragen waarvan je vindt dat die heel gepast
zouden zijn in een interview als dit, maar die ik nog
niet verzonnen heb?
‘Waarom past het ZZPschap in de waterwereld bij
jou?’ en daar zou ik op antwoorden: na 5 jaar als
werknemer bij een waterschap, en 5 jaar bij
ingenieursbureaus te hebben gewerkt combineer ik
nu al 7 jaar met plezier het beste van die twee
werelden. Wel het plezier van de inhoud, niet de
druk van een bureau om productieve uren te
moeten draaien. En dat blijkt te werken, ook zonder
dat ‘moeten’ onderneem ik al jaren onwijs lekker en
dat ook nog eens op boeiende en leerzame
projecten. Het watervak blijft in beweging, staat
met ‘te veel’ of ‘te weinig’ prominent op de kaart in
de media en steeds meer in de politiek, dus na 17
jaar nog steeds met zeer veel plezier aan het werk in
het water.
En de laatste vraag: Wie wil jij de volgende keer
geïnterviewd hebben?
Marjolein Lemmens. Jaren terug hebben we zelfs
samen nog acquisitiegesprekken gevoerd, super
leuk om samen te doen, maar toen niks ‘gescoord’.
We hebben een aantal dezelfde ‘ingrediënten’ in
onze CV’s zonder ooit collega’s te zijn geweest
(zelfde opleiding, waterschap Aa en Maas,
waterschap
De
Dommel,
werknemer
bij
adviesbureau, elkaars opdrachtnemer geweest)
maar de laatste jaren hebben we elkaar niet meer
gezien. Benieuwd dus hoe het haar de laatste jaren
is gevaren in ons mooie watervak!
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Wat nieuws van het Broodfonds
Zoals je wellicht weet, is er een broodfonds,
speciaal voor de leden van WaterForce,
WaterFocus en NedWork: het "NWW broodfonds". Vorig jaar hielden we nog een
gezamenlijke nieuwjaarsborrel. Sinds vorig jaar
is dit broodfonds uitgebreid met de netwerkvereniging Ruimteschepper. Dit zijn ook allemaal
zelfstandigen, ze zitten echter in de hoek van GIS
en aanverwante data systemen.
Er was een goede reden voor deze uitbreiding: de
Broodfonds-makers, het overkoepelende orgaan
van alle 540(!) Broodfondsen (en hé: bijna 24.500
leden!), hebben uitgerekend dat ieder fonds het
sterkst is als ze 40 à 50 leden bevatten. Met
WaterForce en NedWork bleven we echter maar
hangen op zo'n 35 leden. En nog een goede reden:
Ieder broodfonds van minimaal 40 leden mag
toetreden tot de Broodfondsalliantie.

Waar eerst de leden elkaars waarborg vormen
ingeval van arbeidsongeschiktheid (met een
maximum van twee jaar), vormt de alliantie een
waarborg voor de individuele broodfondsen. een
broodfonds voor de broodfondsen, als het ware.
Op 16 december had ons Broodfonds haar ALV in
de Kargadoor en toen was daar de verheugende
mededeling dat we, per 1 januari 2020, op 41
leden zitten! Los van het feit dat we besloten dat
we onszelf vervolgens niet op slot te zetten, maar
gerust door willen groeien naar 50 (en zelfs een
reservelijst niet uitsluiten), moesten we dus
beslissen of we met ons NWW Broodfonds deel
wilden uitmaken van die alliantie. Er is unaniem
besloten om dat te doen. Tja en daarna werd de
koffie en thee verruild voor bier en wijn,
natuurlijk...
ER zijn overigens plannen om onze WaterForce
zomerborrel te laten samenvallen met de ALV van
het NWW Broodfonds, die ALV zou dan ervoor
plaatsvinden. Ben je geïnteresseerd in ons
broodfonds, dan mag je zeker aanschuiven.
Bereid je dan eerst even voor op broodfonds.nl
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Wat nieuws van WaterFocus

Helaas: nu nog niets nieuws te melden van dit
front, we hopen echter wel op een intensievere
samenwerking en wellicht wordt dit dus een vaste
kolom in onze nieuwsbrief.
Coöperatie WaterFocus
Dorpsstraat 2
3981 EB Bunnik
Tel: 06 – 11 60 08 52
Website: www.waterfocus.nu

agenda 2020
De data van bijeenkomsten en trainingen vind je
op de website (www.waterforce.nl). Zodra er iets
nieuws bij komt mailen we jullie dit als
Nieuwsflits.
Vergaderplanning 2020:
o 16 jan nieuwjaarsborrel
o 27 maart
BV *)
o 22 april
ALV
o 15 mei
BV
o 19 juni zomerexcursie + NWW
o 25 september
BV
o 6 november
BV
o 24 november
ALV
o 11 december
BV
Mogelijke thema’s voorjaarsvergadering en
(zomer)excursie: 1) Waterveiligheid (proef
Hedwigepolder, Marc Balemans). 2) By pass bij
Kampen is ook een mooie excursie locatie (Johan
de Putter) 3) Thema iig waterveiligheid, N2000 en
klimaat (Erik Querner) 4) Binnenveld Wageningen
(Johan), voor de ALV voorjaars ALV. Dit zou plaats
kunnen vinden bij de bioboerderij, aldaar.
*) De BVs houden we natuurlijk geheim en besloten :-), maar als je ideëen hebt, of suggesties...
dan weet je wanneer wij daar iets mee kunnen!

