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Het Jeugdwaterschap is opgericht met het doel om jongeren meer bij
het werk van de waterschappen te betrekken. Het idee is dat jongeren zelf
het beste weten hoe ze andere jongeren geïnteresseerd kunnen maken.

Bijna elk waterschap in Nederland heeft 1 of 2 jeugdbestuurders. Samen vormen deze jeugdbestuurders het
Jeugdwaterschap. Uit hun midden wordt één Jeugddijkgraaf gekozen. Deze persoon is gedurende een jaar de
hoofd ambassadeur van het Jeugdwaterschap.
Het Jeugdwaterschap bestaat uit jongeren tussen de
14 en 18 jaar, die zelf weten dat water interessant, leuk
en waardevol is en dat water veel te bieden heeft. Wij
proberen dit aan andere jongeren uit te dragen en deze
jongeren waterbewust te maken.

Activiteiten
Om de waterschappen bij andere jongeren onder de
aandacht te brengen, doen we mee met tal van activiteiten
zoals debattoernooien, gastlessen en ludieke acties.
Daarnaast komen wij vier keer per jaar samen voor een
actief en leerzaam weekend, waarbij we te gast zijn bij een
van de waterschappen van Nederland.
Tijdens deze weekenden gaan wij ook zelf op pad om
bijvoorbeeld distels te steken op een zeedijk, een gemaal
te bezoeken, een mini cursus dijkwacht te volgen of
interactieve spelletjes omtrent water te ontwikkelen voor
kinderen. Daarnaast zijn we op deze weekenden bezig met
onze persoonlijke ontwikkeling en met teambuilding.
Maar naast landelijke activiteiten zijn we ook lokaal
betrokken, binnen onze eigen waterschappen. De
invulling van deze taak verschilt per waterschap en per
jeugdbestuurder, maar het doel van de jeugdbestuurders
blijft overal hetzelfde: het waterbewustzijn onder jongeren
vergroten.

Jureren
Een activiteit waar veel jeugdbestuurders voor worden
gevraagd, is jureren bij watergerelateerde activiteiten. Een
voorbeeld hiervan is het Rotterdams water- en klimaatdebat
dat plaatsvond op 1 februari. Hier waren de jeugdbestuurders
Judith Meurs en Mick de Kruijff van het waterschap
Hollandse Delta, Silee Sakha van het Hoogheemraadschap
Schieland en de Krimpenerwaard en Jiska Taal van het
Hoogheemraadschap van Delfland betrokken bij de
jurering en het goed laten verlopen van het debat. Maar
jurering is niet beperkt tot debatten, zo is Rodny Stolk
van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
jury bij een wedstrijd voor een creatief ontwerp voor
een waterschapsposter. Daarnaast hebben meerdere
jeugdbestuurders in verschillende regiofinales van Vakkanjers
gejureerd. (Met Vakkanjers ontdekken en ontwikkelen
vmbo’ers en mbo’ers in een challenge hun vakmanschap.)
Gastlessen
Hoe kan je het beste jongeren iets leren over water? Wij
denken door met een gastles je verhaal naar hen toe te
brengen. Daarom geven veel jeugdbestuurders gastlessen.
Om ervoor te zorgen dat we de juiste kennis en middelen
hebben om dit te doen, krijgen we trainingen, bijvoorbeeld
voor de game ‘Waterschapsdemocratie’. Deze game is een
interactieve game waarin drie groepen elk een waterschap
vertegenwoordigen, door te stemmen via een mobiele
telefoon wordt de coalitie van dat waterschap gevormd.
Hieruit volgt welke doelen voor jouw waterschap het
belangrijkst zijn en door middel van vragen kun je punten
scoren voor die doelen. Het Jeugdwaterschap heeft deze
game tijdens het laatste weekend in Den Bosch getest en we
vonden het een erg leuke game. Deze game willen we samen
met de gastles doen. Dit is extra leuk, nuttig en actueel in de
aanloop naar de waterschapsverkiezingen.

* Jiska Taal, Rieke Brouwer, Belle Holthuis en Rodny Stolk zijn Jeugdbestuurders.
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Adviezen
Een van de taken van de Jeugdwaterschapper is om het
waterschap gevraagd en ongevraagd te adviseren. Het
Jeugdwaterschap geeft adviezen over hoe het waterschap
beter kan communiceren met jongeren en geeft advies voor
onderwijsactiviteiten over water (de 10 gouden regels). Op
bijvoorbeeld het Deltacongres en de Waterschapsdag (een
groot congres in Den Haag voor waterschapsbestuurders
en het bestuurlijke netwerk van de waterschappen) geven
Jeugdwaterschappers hun visie op klimaatverandering,
waterveiligheid voor de toekomst en wat goed omgaan
met water betekent. Met die adviezen wordt ook wat
gedaan. Zo is er op advies van het Jeugdwaterschap, naast
lesmateriaal voor aardrijkskunde, nu ook lesmateriaal voor
maatschappijleer ontwikkeld, in de vorm van de gastles en
game voor de waterschapsverkiezingen.
Elke jeugdbestuurder kan een eigen invulling geven aan
zijn of haar rol. De ene jeugdbestuurder geeft de voorkeur
aan het geven van gastlessen en het ontwikkelen van
nieuw materiaal, de andere is meer een ambassadeur die
liever zijn of haar belevingen vlogt of bijhoudt in een blog.
We zijn vrij om zelf de rol te kiezen die het meeste bij ons
past, die ons het meest uitdaagt en die ons helpt om te
ontwikkelen. Er is altijd ruimte om iets anders te proberen
of juist iets uit te breiden waar we mee bezig waren. Af en
toe is dat onderhandelen en dat is ook leerzaam. Budgetten
zijn soms beperkt. Soms is iemand niet overtuigd van een
idee en dan leer je om iemand te overtuigen. Het is voor
iedere jeugdbestuurder een unieke ervaring en je krijgt veel
kansen. Iedereen heeft andere ervaringen opgedaan. Een
paar jeugdbestuurders komen hierna aan het woord om hun
ervaringen te delen.

Jeugdbestuurders aan het woord
Rieke Brouwer: Ik heb als jeugdbestuurder van Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht de kans gekregen om op

verschillende manieren jongeren te betrekken bij het
werk van de waterschappen. Zo ben ik naar events voor
jongeren geweest om te vertellen over het waterschap
en om er een gezicht aan te geven in de hoop dat een
verhaal van een leeftijdsgenoot hen aanspreekt om er ook
iets mee te gaan doen. Daarnaast biedt de aankomende
waterschapsverkiezing de kans om jongeren op een heel
andere manier te betrekken bij de waterschappen. Deze
verkiezingen bieden hen de kans om daadwerkelijk invloed
te hebben in de waterschappen, door te gaan stemmen.
Om daadwerkelijk een stem uit te willen gaan brengen, is
het van belang dat deze first-time voters zich realiseren
dat de verkiezingen daadwerkelijk ergens over gaan en
dat er iets te kiezen valt. Dit is natuurlijk een uitgelezen
kans voor het Jeugdwaterschap. Persoonlijk ben ik te gast
geweest bij een Amsterdams Nieuwsplatform, ben ik bezig
met debatteren en betrokken bij de campagne voor de
verkiezingen.
Belle Holthuis: Helaas moet ik over twee weekjes afscheid
nemen als jeugdbestuurder. Daarentegen kan ik terugkijken
op 2,5 enorm leerzame jaren. Als jeugdbestuurder van
waterschap Aa en Maas heb ik zelf super veel geleerd
over het gebied, over jezelf presenteren, debatteren en
mensen uit je omgeving in je werk mee te nemen. Zo
heb ik mijn scheikundeklas mee mogen nemen naar een
RWZI in het 4e leerjaar en voor ons bezoek moesten ze
opdrachten over het waterschap maken. Het is super leuk
om mensen uit je eigen omgeving, vriendinnen, familie en
schoolgenoten, te vertellen wat je weet en nieuwe dingen
te leren. Ook heb ik een waterles in Rosmalen bijgewoond
en mocht ik een kort woordje doen voor de kinderen uit
groep 6. Het is belangrijk dat mensen vanaf jonge leeftijd
omgaan met water en zich bewust zijn van het werk van de
waterschappen.
Verder ben ik drie keer mee geweest met iemand van
Beheer & Onderhoud, op die manier heb ik veel geleerd
over mijn eigen woongebied. Je ziet dingen die nooit
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jeugdwaterschap
in actie.

eerder opvielen of je krijgt uitleg over stuwen, vistrappen en
overlast van bevers. Ook heb ik een dag meegekeken met
een toezichthouder en merkte ik hoe dichtbij boeren staan
bij waterschappen. Dit is onder andere duidelijk geworden
na de hagelbui in 2016 met miljoenenschades voor ook
heel veel andere mensen. Helaas moet er eerst iets ergs
gebeuren voordat mensen gaan nadenken over het werk
van de waterschappen en het grote belang hiervan.
Tot slot ben ik heel dankbaar voor alle unieke ervaringen
dankzij het waterschap. Ik ben op plekken gekomen waar
ik anders nooit geweest zou zijn en heb heel erg veel
nieuwe mensen ontmoet en gesproken. Zo ben ik afgelopen
zomer geïnterviewd door Radio Brugwachter en heb ik
daar met twee super enthousiaste studenten gepraat
over mijn ervaringen. Ook ben ik met onze toenmalige
Jeugddijkgraaf Steg Snelders naar de DutchDesignWeek
in Eindhoven geweest en hebben we veel mogen luisteren
en kijken. Bij het Jeugdwaterschap heb ik op die manier
soms heel passief dingen geleerd door te luisteren en te
huiveren. Dat is af en toe ook belangrijk, om naar anderen
te luisteren en zo je kennis te verbreden. Dit kan je dan weer
door middel van gastlessen aan kinderen overbrengen.
En natuurlijk praat je met familie, vrienden en leraren op
school over je ervaringen en maak je toch weer wat mensen
waterbewuster.
Rodny Stolk: Momenteel ben ik ruim een jaar
jeugdbestuurder voor het Hoogheemraadschap HollandsNoorderkwartier. Al vele mooie, leuke en unieke ervaringen
heb ik gehad. De opening van de bijzondere dijkversterking
op Texel is mij toch wel het meeste bij gebleven. Ik heb
daar interviews mogen geven voor het genodigde publiek
en ik heb de start van de zandige waddendijkversterking
mogen openen met onze Hoogheemraad Kees Stam. Ze zijn
momenteel nog hard bezig om de Prins Hendrik Zanddijk
te versterken door middel van een groot buitendijkse
zandsuppletie. Het belooft prachtig te worden. Zo hebben
we binnen ons waterschap straks naast de Hondsbossche
zeewering nog een mooie soortgelijke versterking. Verder
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heb ik op vele waterschapsactiviteiten mogen spreken en
probeer ik de jongeren geïnteresseerd te krijgen voor het
waterschap. Zo mag ik binnenkort voor het tweede jaar op
rij een creatief ontwerp voor een waterschapsposter jureren.
Deze posters worden gemaakt door eindexamenleerlingen
en met deze uitdaging komen ze in aanraking met het
waterschap en leren ze er ook over. Zo heb ik aan nog
veel meer activiteiten meegedaan. Jeugdbestuurder zijn is
een unieke ervaring en je krijgt de kans om op je 16e/17e
levensjaar al veel belangrijke mensen te ontmoeten.
Jiska Taal: Ik ben sinds 1 januari 2018 de jeugdbestuurder
van het Hoogheemraadschap van Delfland. Bij het
waterschap ben ik vooral betrokken door de gesprekken
die ik heb met onze Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt. In die
gesprekken mag ik mijn ideeën voorleggen. Een van mijn
ideeën was de uitbreiding voor de Honey Highway. De
Dijkgraaf vond dit een goed idee en heeft het vermeld in de
Verenigde Vergadering. Ik vind het fijn dat ik support krijg
bij mijn ideeën, feedback en de kans om het te realiseren.
Zelf heb ik een paar keer gesproken voor de Verenigde
Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland.
De eerste keer was om mezelf voor te stellen aan de leden
van het Algemeen Bestuur. De tweede keer heb verslag
gedaan van de highlights van mijn eerste jaar. Door de leden
worden ook vragen gesteld over mijn ervaringen. Door het
spreken daar, krijg ik uitnodigingen om deel te nemen aan
verschillende activiteiten.
Het leukste waar aan ik heb meegewerkt is de tiende
aflevering van Ernst’s Onderwaterwereld. Ik vind het ook
erg leuk dat ik gevraagd ben om betrokken te zijn bij de
promotie voor de waterschapsverkiezingen. We zijn bezig
met het opnemen van enkele promotiefilmpjes. Verder ben
ik geïnterviewd voor de televisieserie Water in zicht, voor
radio en magazines. Ik heb bij diverse wedstrijden over
water en duurzaamheid bij scholen gejureerd en ook bij het
Festival van de Toekomst.
Als jeugdbestuurders leren wij erg veel over de
waterschappen en krijgen we veel kansen om onszelf te
ontwikkelen. We zijn een groep enthousiaste ambassadeurs
van ‘het water’ en proberen dit op zoveel mogelijk
manieren over te brengen aan andere jongeren. Want dat
de waterschappen belangrijk zijn, staat als een paal boven
water.
M

