nieuwe koers STOWA steeds duidelijker
STOWA heeft onlangs vier regiobijeenkomsten gehouden over de vraag waar de stichting zich
de komende jaren op gaat richten, en op welke manier. Al eerder waren er bijeenkomsten met
leden van de eigen programmacommissies. De antwoorden vormen de contouren van de nieuwe
strategienota die begin 2019 uitkomt.

mate op een groot maatschappelijk speelveld, met meerdere partijen. We denken na hoe we dit kunnen meenemen in ons werk.’
Matrix

Veel aanwezigen vonden dat de integraliteit van het
waterschapswerk moet worden geborgd in het werk en
de werkwijze van STOWA. Buntsma: ‘We programmeren al een tijd in een matrix. Hierbij verbinden we de
expertisevelden van de programmacommissies (waterketen, watersystemen, afvalwatersystemen en waterkeren,
red.) en bestuurlijke thema’s met elkaar. Dat zijn klimaat
(adaptatie en mitigatie), circulaire economie, waterkwaVolgens directeur Joost Buntsma is er bij de achterban

liteit, waterveiligheid en doelmatigheid. We hebben om

veel overeenstemming over de inhoudelijke speerpunten

deze reden ook een expertiseveld-overstijgende commis-

de komende jaren. ‘Het gaat om energietransitie, circulai-

sie Wateroverlast in het leven geroepen. We hebben al de

re economie en klimaatadaptatie. Specifiek voor het regi-

nodige stappen gezet naar een integrale aanpak, maar

onale waterbeheer komen daar waterkwaliteit en water-

het kan altijd beter.’

veiligheid bij. Maar er is ons op het hart gedrukt ook te
blijven werken aan het verbeteren van het waterschaps-

Tot slot: Buntsma is na de

werk dat ‘gewoon’ moet gebeuren.’ Digitalisering en de

gesprekken tot de slotsom

komst van Big Data gaan het waterschapswerkveld vol-

gekomen dat STOWA op zoek

gens veel aanwezigen flink veranderen, aldus Buntsma:

moet naar nieuwe manieren

‘De boodschap aan ons is te gaan onderzoeken welke

om zich in contact te stellen

nieuwe instrumenten en tools we kunnen ontwikkelen

met de achterban. ‘Natuurlijk

op basis van nieuw beschikbare datastromen en de daar-

hebben we programma- en

uit te destilleren informatie. Dat lijkt mij een hele goe-

begeleidingscommissies. Maar

de suggestie. De samenwerking met Het Waterschapshuis
ligt daarbij voor de hand.’

Joost Buntsma

we moeten goed geaard blijven
in onze achterban, bij water-

schappen, provincies en Rijkswaterstaat. Dat betekent:
Hoe-vraag

actief en direct verbindingen zoeken. In het bijzonder

Veel aanwezigen benadrukten dat STOWA (meer) aan-

met jonge professionals in het werkveld, om ze te betrek-

dacht zou moeten besteden aan de implementatie en

ken bij, en te behouden voor het bijzondere werk dat de

governance-aspecten

regionale waterbeheerders doen. Dat is een hele opgave

van

de

inhoudelijke

thema’s.

Begrijpelijk, vindt Buntsma: ‘We ontwikkelen en ontslui-

waar STOWA graag een bijdrage aan levert.’

ten kennis over de vraag wat waterbeheerders kunnen en
mogelijk moeten doen om hun werk goed te kunnen uit-

Hebt u vragen over, of suggesties voor de nieuwe stra-

voeren. De hoe-vraag speelt daarbij een steeds belangrij-

tegienota? Dan kunt u contact opnemen met Joost

kere rol. Waterschappen opereren immers in toenemende

Buntsma, buntsma@stowa.nl.
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