15 kenniscoaches beschikbaar
Start inzet kenniscoaches met vragen uit de regio
In het Bestuursakkoord Water is afgesproken in de regio
samen te werken in het beheer van het stedelijk water
systeem en de waterketen. Dat lijkt eenvoudig, maar in de
praktijk blijkt het complex en veeleisend. De waterketen is
inhoudelijk ingewikkeld door de rol van het hemelwater en
de relaties met de openbare ruimte en het watersysteem.
Bovendien maken de verschillende perspectieven en belangen
van mensen en organisaties het uitwerkingsproces complex.

De kenniscoaches
De kenniscoaches zijn werkzaam bij een van de partijen die
het Bestuursakkoord Water hebben ondertekend en vervul
len de rol naast hun huidige baan. De kenniscoaches zijn:
Remco Bosma

ministerie van Infrastructuur en Milieu

Thuy Do

gemeente Rotterdam

Luit-Jan Dijkhuis

ministerie van Infrastructuur en Milieu

De ambities van het Bestuursakkoord Water vragen om een
cultuurverandering, dus een andere aanpak en werkwijze.
Kenniscoaches kunnen de samenwerkende partijen in de
regio daarbij helpen.

Saskia Holthuijsen Waternet

Kenniscoaches zijn onafhankelijke deskundigen met hoog
waardige kennis en procesvaardigheden. Kenniscoaches
doorgronden het speelveld, het spel en de spelers. Een
kenniscoach is een katalysator en geeft een impuls aan
de regionale samenwerking door verhelderende vragen
te stellen, ideeën aan te dragen, feedback te geven en
te verbinden.
De kenniscoaches zijn een initiatief van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG), Unie van Waterschappen
(UvW) en VEWIN en wordt ondersteund door het ministerie
van Infrastructuur en Milieu. Stichting RIONED voert het
programma uit.

Marijke Jaarsma

waterschap Vallei en Veluwe

Huub Keijzers

gemeente Weert

Jan Kwakkel

waterschap Regge en Dinkel

Eric Lanooy

gemeente Assen

Christophe Meijer gemeente Urk
Erwin Rebergen

gemeente Utrecht

Jan de Regt

gemeente Veere

Eduard Schilling

gemeente Nijmegen

Theo Smit

Aquario

Erik Warns

gemeente Beverwijk

Ed Wesenaar

gemeente Alphen aan den Rijn

Hoe schakelt u een kenniscoach in?
Het programma van de kenniscoaches is vraaggestuurd.
Dat betekent dat een regio van samenwerkende partijen
zelf bepaalt of een kenniscoach wordt ingezet en met welke
vraag. Voorwaarde is wel dat de vraag past bij en bijdraagt
aan het realiseren van de doelen van het Bestuursakkoord
Water. De inzet van een kenniscoach is laagdrempelig.
Er zijn geen uitgebreide verantwoording en rapportages
aan verbonden. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu
vergoedt de helft van de kosten, de andere helft betaalt een
regio zelf.
Hebt u een vraag over de inzet van een kenniscoach?
Hebt u een vraag of bent u geïnteresseerd in een traject met
een kenniscoach? Overleg dan met de programmacoördinator
van Stichting RIONED, Gert Dekker (gert.dekker@rioned.org).
Op basis van uw vraag en situatie stelt hij enkele geschikte
kenniscoaches voor. Vervolgens kiest de regio zelf de kennis
coach die het beste bij haar past.
Kijk voor meer informatie over het programma Kennis
coaches op www.riool.net onder het kopje producten en
dan kenniscoaches.
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