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Sinds begin dit jaar worden
waterschapsmedewerkers
opgeleid om mee te werken
aan Blue Deal-projecten
binnen het internationale
leerprogramma KIWI.
Dit ‘diplomatenklasje van de
watersector’ kent 20 deelnemers. “Aard en omvang
van de Blue Deal maken dat
de waterschappen moeten
investeren in capaciteit en
professionaliteit bij inter
nationaal werk.”

H
KIWI, HET
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et leerprogramma KIWI
(Kennismakings- en Intro
ductieprogramma Water
schappen Internationaal)
is een initiatief van het
Nederlandse Waterschaps
bank Fonds. Tot 2018 was het NWB
Fonds de belangrijkste co-financier
van internationale projecten van
waterschappen. Sinds de start van
de Blue Deal, het programma van de
waterschappen om tot 2030 20 miljoen
mensen wereldwijd toegang geven tot
voldoende, schoon en veilig water, is
daar verandering in gekomen.
De Blue Deal wordt betaald met geld
van de ministeries van Buitenlandse
Zaken en Infrastructuur en Water
staat. Met de projecten helpen de
waterschappen regionale of nationale
waterbeheerders bij het versterken
van goed waterbeheer. Omdat de
projecten een langere looptijd ken
nen, is er de komende jaren een grote
behoefte gekwalificeerde mensen.
Veranderende rol
“Onze rol veranderde daarmee. Geld
was niet meer het issue.” Zo schetst
Bert van Boggelen, directeur van het
NWB Fonds, de situatie anderhalf jaar
geleden. Tegelijkertijd zag hij dat er,
naast de programmafinanciering van

K

uit de ministeries, meer nodig was om
de Blue Deal tot een succes te maken.
“Er lag dus werk genoeg voor ons”,
meent hij. “Vooral als facilitator om
internationaal werk te versterken.”
Daarom investeert het vermogens
fonds tegenwoordig in de onder
steuning van de internationale
samenwerkingsprojecten. Daarvoor
heeft het in 2006 opgerichte vermo
gensfonds jaarlijks circa 800.000 euro
per jaar te besteden. “Wij richten ons
op het opleiden van getalenteerde
waterschapsmedewerkers”, vertelt
Van Boggelen. “Daarnaast willen we
helpen om de communicatie rondom
internationale waterschapsprojecten
te versterken. Dat is met name van
belang voor waterschappen om hun
eigen achterbannen, denk aan water
schapsbesturen en de belastingbe
taler, mee te nemen en draagvlak te
behouden voor internationale projec
ten.”
De internationale projecten van wa
terschappen werden tot nu toe vooral
gedragen door een kleine groep
waterschapsmedewerkers en bijvoor
beeld Yeppers, jonge professionals
die 1 of 2 jaar internationale ervaring
op doen in de watersector. “Dat zijn
zonder uitzondering bevlogen men
sen, die zich echt met deze projecten
identificeren. Maar het blijft wel be
perkt tot een te klein cirkeltje of een
groep externen,” zegt Jasper Luiten.
Volgens de programmamanager bij
het NWB Fonds en coördinator van
het KIWI-programma is dat mede de
reden dat internationaal werk de afge
lopen jaren een nauwelijks zichtbare
activiteit van waterschappen was.
Met de komst van de Blue Deal heb
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KIWI
‘KIWI’s hebben een
unieke positie omdat
ze internationaal rond
kunnen kijken en
overal contacten op
kunnen doen’
Bert van Boggelen

ben waterschappen zich voor langere
termijn gecommitteerd aan projecten
die veel groter zijn dan voorheen.
Luiten verwacht dat het werven van
mensen en het opzetten van KIWI het
internationale werk zichtbaarder kan
maken. “Uiteindelijk gaat het om de
vraag er vanuit de waterschappen
voldoende menskracht en expertise
beschikbaar hebben om het werk
professioneel uit te kunnen blijven
voeren. Het is belangrijk om tijdig te
beginnen met het trainen en begelei
den van waterschappers.”
Diversiteit
Het idee voor een internationale
opleiding werd door alle waterschap
pen omarmd. De animo onder hun
medewerkers om mee te doen was
groot. Uit de circa 60 kandidaten koos
de selectiecommissie een groep van
20 deelnemers. “Diversiteit stond
daarbij voorop”, zegt Van Boggelen.
“We wilden een mooie mix in alle
opzichten: functie, leeftijd, achter
grond. Per waterschap hebben we een
deelnemer gekozen. De samenstelling
van de groep is belangrijk omdat we
natuurlijk ook willen dat de deel
nemers van elkaar kunnen leren.”
Het KIWI-programma is ook opge
zet om waterschappen te helpen bij
het inbedden van hun internationale
werkzaamheden in de eigen organi
saties. Dit om de projecten profes
sioneler uit te kunnen voeren en om
de eigen organisatie te versterken.
“De aard en omvang van de Blue
Deal en het feit dat internationale
samenwerking altijd in ontwikkeling
is, maken dat organisaties moeten
investeren in capaciteit en profes

Jasper Luiten

sionaliteit”, zegt Van Boggelen. “KIWI
biedt daarvoor een basis.”
“Investeren in capaciteit en professio
naliteit is niet alleen een voorwaarde
om internationale projecten profes
sioneel uit te kunnen voeren, maar
ook voor de waterschappen zelf van
belang,” vervolgt hij. Van Boggelen
is ervan overtuigd dat internationale
werkzaamheden, mits een erkend
en vaststaand onderdeel van het
waterschapswerk, de waterschappen
kunnen helpen hun arbeidsmarkt
vraagstuk op te lossen. “Het is geen
geheim dat de waterschappen door de
demografische ontwikkelingen op kor
te termijn een redelijk grote behoefte
krijgen aan nieuwe mensen. De kans
op internationaal werk maakt je een
aantrekkelijk werkgever. En je krijgt
er ook iets voor terug. Internationale
ervaringen maken mensen flexibeler
en vergroten het probleemoplossend
vermogen.”
Volgens hem kan de watersector nog
een slag maken door internationale
projecten minder eenzijdig te bena
deren. “We komen daar niet alleen
kennis brengen. Denk aan het droog
tevraagstuk. Terwijl we veel k
 unnen
leren van ervaringen in andere
landen. Binnen het KIWI-programma
proberen we de deelnemers daar
om niet alleen te stimuleren om de
projecten met een open en frisse blik
tegemoet te treden, maar ook om hun
ervaringen te delen binnen hun eigen
waterschap.” >
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KIWI

‘KENNIS MAKEN MET PROJECTEN,
LEREN OVER CULTUREN EN
NETWERKEN’
Sita Vulto, beleidsadviseur stedelijke
waterkwaliteit bij De Stichtse Rijnlanden, en
Rex Verkaik, HR-adviseur bij De Dommel,
doen mee aan het KIWI-traject. Vulto had
altijd al de ambitie om internationaal te
werken. “De leergang is aantrekkelijk omdat
ik bij meerdere projecten mee kan kijken en
contacten te knopen met de mensen die al
internationale ervaring hebben opgedaan.”
In de KIWI-groep zitten mensen uit allerlei
verschillende waterschapsdisciplines.
“Dat levert hele interessante discussies op,”
ervoer Vulto. “Juist omdat we vanuit een
verschillende achtergrond met elkaar van
gedachten kunnen wisselen.”
Verkaik had altijd het beeld dat internationale projecten waren voorbehouden
aan vakinhoudelijke specialisten. “Dit
KIWI- traject hielp me eigenlijk de drempel

‘De kans op
internationaal
werk maakt je als
waterschap een
aantrekkelijke
werkgever’
maar het blijft de bedoeling dat ze
later in het traject, in 2021, worden
ingehaald. Luiten: “Juist de mogelijk
heid echt ter plaatse ervaringen op te
doen, is vanzelfsprekend een enorme
meerwaarde. Dat horen we ook uit de
ervaringen van enkele deelnemers die
al wel de kans hebben gehad om naar
het buitenland te gaan.”
Verbanden leggen
Van Boggelen noemt de KIWI’s pio
niers en de netwerkfunctie van het
KIWI-traject extreem belangrijk. “Ze
hebben een unieke positie omdat ze
internationaal rond kunnen kijken
en overal contacten op kunnen doen.
Dat is vooral relevant omdat er mijns
inziens veel meer verbinding moet
komen in de internationale projecten.”

Sita Vulto

over, omdat het ook heel veel gaat over het
organiseren van het waterbeheer. Het fijne
vind ik ook dat je niet meteen in het diepe
wordt gegooid, maar begeleid wordt richting
een professionele rol in het internationale
werk.”
Digitaal
Het KIWI-programma kent een andere opzet
dan gepland. Bijeenkomsten zijn digitaal en
alle Blue Deal reizen zijn voorlopig opgeschort. Vulto en Verkaik konden nog voor de
lockdownmaatregelen een project bezoeken.
In Colombia was Vulta bij een project over
het monitoren van de waterkwaliteit in
de Maria Magdalena-rivier. “Dat was niet
toevallig dat ik bij dit project aan mocht
haken. Het monitoren van waterkwaliteit
is mijn vakgebied. Dat kwam goed van pas,

TEKST BARBARA SCHILPEROORT

“Natuurlijk hebben alle projecten
eigen kenmerken”, vult Luiten aan.
“Maar in de basis volgen alle pro
jecten dezelfde processen. Omdat
het internationaal werk in de water
schapswereld tot nu toe per project
losstaand was georganiseerd, is
daar nog veel te winnen. Dan hoef je
immers niet bij elk project het wiel
opnieuw uit te vinden. Sterker nog,
je kunt projecten versterken door de
verbanden te leggen.”
De opzet van het leertraject biedt de
deelnemers de kans elkaar op na
tuurlijke en laagdrempelige wijze op
te zoeken en dat ook na afronding van
het klasje te blijven doen, denkt Van
Boggelen. “Bij de meeste contacten
tussen de verschillende waterschap
pen moeten de medewerkers verga
deren en het met elkaar eens worden.
Dat hoeft hier niet. Hier kunnen ze
samen leuke dingen doen. Dat is best
bijzonder.”•

Rex Verkaik

want tijdens het bezoek kon ik als volwaardig
missielid functioneren. Daar was ik erg blij
mee.”
Ook Verkaik kon ervaringen uit zijn eigen
vakgebied inbrengen bij het project in
Mozambique dat hij bezocht. “Mensen
hadden wat schroom om zich uit te spreken,
zeker als hun leidinggevenden erbij waren.
Terwijl we hun input hard nodig hadden. Het
is fijn om mee te werken aan een veilige
omgeving waar mensen zich uit durven
spreken.”
Dat er voorlopig geen Blue Deal-projecten
bezocht kunnen worden, biedt volgens
Verkaik en Vulto ook kansen voor het
programma. Vulto: “Al die projecten zoeken
een manier om – ondanks de afstand – toch
meerwaarde te creëren. Ik zou het heel leuk
vinden om daarbij betrokken te worden.”
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YOUNG WATERPROFESSIONALS

Luiten liet zich voor de opzet van het
KIWI-programma inspireren door het
bekende diplomatenklasje van het
ministerie van Buitenlandse Zaken.
Het programma is opgezet als een
leerwerktraject met een combinatie
van praktijk en theorie. “De deel
nemers bezoeken internationale pro
jecten, bereiden missies voor en doen
mee aan lesdagen. De lesstof gaat in
op de inhoud van het internationale
werk, met onderwerpen als gover
nance en projectmanagement, en op
de vorm. Er is bijvoorbeeld aandacht
voor interculturele samenwerking. De
opleiding duurt twee jaar en tijdens
die periode vragen we een ureninzet
van 300 uur.”
Tijdens het opleidingstraject trekt
de groep intensief met elkaar op,
onder andere tijdens de bezoeken aan
internationale projecten. In verband
met corona zijn een deel van die
werkbezoeken tijdelijk uitgesteld,
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Janine de Wit (25),
onderzoeker ecohydrologie bij
wateronderzoeksinstituut KWR
Locatie: in het weiland bij de ouderlijke
boerderij aan de rand van Utrecht

PICTURE

‘NOOIT GEDACHT DAT IK ONDERZOEK ZÓ LEUK
ZOU VINDEN’
WIE
Als bijbaantje tijdens haar middelbareschooltijd hielp Janine
de Wit op zaterdagen mee bij het opzetten van luchtballon
nen. Ze raakte zo gefascineerd door de meteorologische
omstandigheden waaronder ballonvaarten wel of niet kunnen
doorgaan, dat ze besloot om bodem, water en atmosfeer te
gaan studeren in Wageningen.
Maar als meteoroloog doe je vooral computerwerk, ontdekte
ze toen ze bij Meteogroep een studentenbaan had bemach
tigd. Ze miste iets. Tijdens een Water Challenge van Wetskills
in Taiwan ontdekte ze én het buitenland én de watersector.
Daarom koos ze voor hydrologie in de masterstudie Earth
and Environment. Haar afstudeeronderzoek had als onder
werp de druppelirrigatie bij olijfbomen in Israël.
“Een ideale combinatie van veldwerk, data-analyse en
modelleren. Het watersysteem begrijpen en op die manier
- bijvoorbeeld agrariërs - helpen om beter met water om te
gaan in natte en droge omstandigheden. Nooit gedacht dat
ik onderzoek zó leuk zou vinden.” De begeleider van haar
thesis bracht haar in contact met KWR, waar ze stage liep
en sinds 1 januari 2019 officieel in dienst is.

WAAR
Middenin het weiland van de boerderij van haar ouders,
aan de rand van Utrecht. “Ook aan hun keukentafel zijn die
droge zomers van de afgelopen drie jaar onderwerp van
gesprek. Hoewel de situatie op de zandgronden van ZuidNR9 OKTOBER 2020

en Oost-Nederland nog urgenter is. Hoe kunnen we water
vasthouden om het watersysteem aan te vullen in drogere
periodes maar ook afvoeren wanneer overlast dreigt? Dáár
gaat het om.”
“Maar hoe pak je dat aan? Binnen het programma
Lumbricus werken we met vele partijen samen aan het
bedenken van mogelijke oplossingen. In onder a
 ndere
Stegeren, Haaksbergen, Lieshout en America lopen
proeven met sub-irrigatie, oftewel ‘omgekeerde’ drainage.
Door middel van monitoring en modellen onderzoeken we
welke oplossingen mogelijk zijn. In het vervolgprogramma
KLIMAP hopen we de vertaalslag te kunnen maken naar
een grotere schaal, van perceel naar regio. Mij geeft het
ongelooflijk veel energie om zo met de actualiteit bezig te
zijn.” Want buiten zijn, iets concreets ondernemen, dat is
wat ze als boerendochter graag wil.

(TOEKOMST)DROOM
Er is nog veel wat we niet weten. Bijvoorbeeld in hoever
re hydrologische maatregelen voor de agrarische sector
effect hebben op sectoren als natuur en drinkwater. “Ik
sta aan het begin van mijn PhD-onderzoek, bij KWR en in
samenwerking met Wageningen Universiteit. De komende
vier jaar hoop ik een paar puzzelstukjes te kunnen vinden
voor het grote vraagstuk van een klimaatrobuust bodemen watersysteem. Én ik hoop te kunnen verhuizen naar een
eigen woonplek!” •

