KRS-brainstormsessie in Gorinchem
De KNW en de KRS hadden het voor 21 maart goed bedacht: de combinatie
van een KRS-vergadering en de beurs Aqua Nederland in Gorinchem. Het was
een gewone vergadering met KRS-bestuurders uit alle windstreken en met normale punten op de agenda, zoals de overdracht van de KRS-voorzittershamer
door Gert Jan Geerdink aan Frans Visser, wat onvrede zoals het opstappen van
een KRS-lid en over hoe als klant door de bank behandeld te worden, en met
positieve geluiden zoals over het blad Neerslag en het op elkaar afstemmen van
de sectieactiviteiten.
Toch was er ook iets ongewoons deze ochtend: na de vergadering was er, onder
leiding van een externe gespreksleider, een brainstormsessie over de toekomst
van de Secties. De vraag is dan: „Is er soms iets aan de hand met de Secties van
de KNW?” Antwoord: „Ja er is iets aan de hand met de Secties, ze gaan kapot.
Tenzij …”
Ik heb de donkere toekomst van de secties wel eerder aangekaart en in Neerslag aangegeven dat er wat moet gebeuren, maar nu werd er voor het eerst in
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‘We nemen
graag een
kijkje in de
keuken bij
onze collega’s’.

duidelijke taal gesproken; geen voorzichtig politiek geneuzel, maar met open
en eerlijke meningen over tafel. De externe communicatieman deed wat je mag
verwachten: alle zaken die goed en fout gaan op een rijtje zetten met oorzaken,
gevolgen, sterke punten en verbeterpunten, met twijfels, kansen en mogelijkheden. Zo kwam de mening over de toekomst van de Secties aan de muur.
Hebben de Secties, de sectieleden en de KNW wat aan al deze duidelijkheid?
Naar mijn mening schieten we er geen bal mee op als ‘van hogerhand’ niet de
koers wordt verlegd en er geen acties worden ondernomen.
Het begint natuurlijk met de werkelijkheid dat de KRS en de Secties zich niet
zelfstandig in de benen kunnen houden. En al zouden ze dat kunnen, ze willen
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het niet. Het besef moet doordringen dat de Secties en de rest van de KNW bij
elkaar aan het infuus liggen en dat slechts deze combinatie de vereniging vormt,
van mensen met die unieke kennis van de praktijk van het watervak in Nederland.
Ja lekker, een stukje in Neerslag zetten waarmee de lezer ook niks opschiet. Wat
gebeurde er en hoe gaat het nu verder? Oké, in grote lijnen dan; letterlijk gaat
natuurlijk niet, dit stukje is geen verslag. Eerst de antwoorden van de KRS-leden
op de vraag waarom we de Secties belangrijk vinden:
– we vinden ons deel van het watervak leuk en we willen onze kennis delen;
– we zijn nieuwsgierig en willen bij onze collega’s in de keuken kijken;
– we willen eerlijke informatie krijgen, ook over de missers;
– we vormen een noodzakelijk MBO-netwerk, naast het bobo-netwerk;
– we willen breder meedoen in de waterketen;
– we hebben behoefte aan sociale contacten en willen ontwikkelingen volgen;
– we vormen een belangrijke bron van praktijkkennis, waar de werkgevers dagelijks gebruik van maken maar vervolgens egmakkelijk aan voorbijgaan.
Wat gaat er nu met deze uitgangspunten gebeuren? Hoe bereiken we continuiteit? De volgende acties gaan van start:
– Het bureau van de KNW gaat met inbreng van de KRS de missie van de secties
duidelijk maken en voor het voetlicht brengen wat ze financieel betekenen.
– In het KNW-bestuur worden de belangen van de Secties gehoord.
– De directeur van de KNW gaat de managers en directeuren van de werkgevers
aan het verstand peuteren dat de Secties van de KNW belangrijk zijn, dat het
lidmaatschap beter gefaciliteerd moet worden en voorzien moet worden van
jong bloed.
– De sectieleden worden meer bij het bestuur betrokken.
– Het bureau en de besturen van de regionale secties zullen de komende maanden concrete toekomstplannen maken en deze bespreken in een vergadering,
vóór de KNW-najaarsvergadering.
Het zou niet eerlijk zijn om dit artikel te plaatsen alsof de sectiebesturen, de
KRS en het KNW-bestuur de bovenomschreven bui niet zien hangen. Zij hebben
wel degelijk plannen besproken om het tij te keren en maatregelen te treffen.
Zo zijn er voorbereidingen om binnen de KNW tot integratie in de regio te
komen en meer te werken vanuit programma’s en specifieke onderwerpen en
aandachtsvelden. Er is gewerkt aan één soort lidmaatschap. ’t Is nog wat warrig
en hard nodig dat u daar wat meer over hoort. Het heeft mijn aandacht en ik zal
u informeren over de voortgang.
Herman Letteboer,
redactie Neerslag
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