WAT WIL DE JONGE
WATERPROFESSIONAL?
Waterbeheerders zitten te springen om nieuwe aanwas. Met het project ‘Jong Waterbeheer’ achterhaalt STOWA wat ervoor nodig is jonge mensen goed te laten landen in de watersector. De rode draden?
Duiding, verbinding en begeleiding.

De watersector vergrijst: de komende jaren gaan veel ervaren professionals met pensioen.
Hun kennis, inzichten en ervaringen mogen niet verloren gaan. Tegelijk heeft de sector
dringend jonge medewerkers nodig, met nieuwe kennis. Zeker omdat de wateropgaven in
de nabije toekomst enorm zijn. Kennisdeling tussen generaties is dus van groot belang.
‘In dit project buigen we ons over de vraag hoe jonge waterbeheerders in hun werkpraktijk (het liefst) kennis opdoen. En dan in het bijzonder kennis over droogte. Althans, zo
begon het in januari 2020. Maar toen we deze kwestie voorlegden aan een denktank van
jonge en ervaren waterbeheerders, verschoof de focus al snel van inhoudelijke vakkennis naar de vraag wat ervoor nodig is om jonge waterprofessionals hun weg te laten vinden in hun nieuwe organisatie,’ vertelt initiatiefnemer Fleur van Gool, trainee bij STOWA.
IN DE HUID KRUIPEN

Het project wordt uitgevoerd volgens de zogeheten design-thinkingmethodiek. Dat betekent dat STOWA in de huid van de jonge waterbeheerders is gekropen. Van Gool organiseerde twaalf diepte-interviews met jonge waterprofessionals bij waterschappen en andere overheden. Ervaren Stowanen stelden de vragen: ‘Zo zorgden we dat ook zij aangesloten waren bij het project.’ De jongeren kregen vragen voorgelegd als: hoe doe je kennis op
over je rol in de organisatie? Wat heb jij nodig om goed te functioneren? Hoe kom je erachter wie welke beslissingsbevoegdheid heeft? Hoe breng je een goed idee naar de praktijk?
Via een buddysysteem neemt een senior een beginner op sleeptouw en andersom.

‘Om een voorbeeld te noemen: iemand vertelde dat hij een mooie nieuwe techniek kende voor de rioolwaterzuivering, maar geen idéé had van het interne beleidsmatige en
bestuurlijke traject om dat voor elkaar te krijgen,’ zegt Jacqueline Laumans van STOWA,
die Van Gool begeleidt bij dit project.
HARTSTIKKE KWETSBAAR

Uit de antwoorden vallen drie thema’s te destilleren. Het blijkt dat jonge waterbeheerders
allereerst behoefte hebben aan duiding: hoe pas ik de theoretische kennis van mijn stu-

Jij bent vast een saaie
‘van-negen-tot-vijfambtenaar’

die toe in de praktijk, hoe zit mijn werkorganisatie in elkaar, wat is mijn functie binnen
de organisatie en hoe verhoudt mijn organisatie zich tot andere organisaties in de sector? Het tweede thema is verbinding. Van Gool: ‘Dat gaat over de betekenis van mensen.
Negen van de tien jongeren die op zoek zijn naar kennis, bellen een persoon, want die
weet wel te vertellen waar die kennis te vinden is. En met een groeiend netwerk weten zij
ook steeds beter bij wie ze waarvoor moeten zijn.’ Ten slotte vinden vinden jonge medewerkers zorg, aandacht en begeleiding belangrijk. ‘Als je net begint, denk je: ik weet en
kan alles, ik ga de wereld redden. Maar al gauw blijkt dat je nog verdraaid weinig weet van
het werkveld waar je in stapt, en eigenlijk ben je dus hartstikke kwetsbaar.’
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Van Gool herkent de bekende leercurves in de antwoor-

CREATIEVE OPLOSSINGEN

den. ‘Ieder mens maakt min of meer dezelfde leerproces-
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nen,’ zegt Van Gool. Na analyse van alle antwoorden gaan
Van Gool, Laumans en de Stowanen creatieve oplossingen

STOFFIG IMAGO
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POLDER2C’S IN HET ZONNETJE!
Het internationale project ‘Polder2C’s/Living Lab Hedwige-Prosperpolder’ heeft het Zonnetje
gewonnen, de prijs voor een aansprekend project dat kan dienen als voorbeeld van een effectieve, innovatieve en kansrijke realisatie van het Nationaal Deltaprogramma. Deltacommissaris
Peter Glas reikte tijdens het Nationaal Deltacongres de prijs uit aan Ludolph Wentholt van
STOWA en Bart Vonk van Rijkswaterstaat. STOWA is hoofd partner van Polder2C’s.

ten en als je goed aangeeft wat je wilt, is er heel veel moge-

Wees moedig in
je ongemak

lijk.’ Opvallend is dat er een gat is tussen jonge watertrainees en mensen die al decennia werken in het waterbeheer. Laumans: ‘Veel mensen onder de 35 stromen uit. Het
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Uitreiking van het ‘Zonnetje’ tijdens het Nationaal Deltacongres, aan Ludolph Wentholt (midden) en Bart Vonk.
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HET POLDER2C’S PROJECT RICHT ZICH OP DRIE THEMA’S:

BOEL OPSCHUDDEN
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werk van zoveel partners uit België, Engeland, Frankrijk

te werken? ‘Laatst was ik op een congres en toen hoorde

en Nederland niet onopgemerkt blijft. Dank je wel,’ aldus

1. WATERKERINGEN
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Fleur van Gool en Jacqueline Laumans
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nen doen. Dat heeft voordelen, maar ook nadelen. Het is

Op de website van Polder2C’s vindt u meer informatie en

Bekijk een korte video over dit project op het YouTube

goed de boel regelmatig op te schudden. Daar kunnen jon-

achtergronden over dit bijzondere project. Ga daarvoor

kanaal van STOWA.

geren een grote rol bij spelen.’

naar polder2cs.eu.
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