Van Gool herkent de bekende leercurves in de antwoor-
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den. ‘Ieder mens maakt min of meer dezelfde leerproces-

Met dit project hoopt STOWA de sector brede inzichten te

sen door. Denk aan de vier leerfasen van Maslow: onbe-

geven over hoe jonge mensen aan boord te halen én te

wust onbekwaam, bewust onbekwaam, bewust bekwaam

houden. De volgende stap is dat ook ervaren waterbeheer-

en onbewust bekwaam. Of aan het Kruger-Dunning-

ders een aantal vragen voorgeschoteld krijgen over hun

effect: beginners overschatten zichzelf vaak, omdat ze

eigen drijfveren en de manier waarop ze kijken naar jon-

nog niet weten wat ze allemaal niet weten. Dan knallen

ge waterbeheerders. ‘Als het gaat om kennisdeling tussen

ze naar beneden in een dal, bereiken een dieptepunt om

verschillende generaties, moet je beide perspectieven ken-

daarna weer langzaam omhoog te klauteren.’

nen,’ zegt Van Gool. Na analyse van alle antwoorden gaan
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bedenken om aan de behoeften van jongeren tegemoet te

Het is geen geheim dat het imago van de watersector niet

komen. De meest kansrijke werken ze uit tot aanbevelin-

al te best is onder studenten en jonge werkenden. Stoffig

gen. Vooruitlopend op de oplossingen zegt Van Gool: ‘Het

en conservatief, zo kun je het samenvatten. Van Gool: ‘Jij

is belangrijk dat de sector zich bewust wordt van deze pro-

bent vast een saaie ‘van-negen-tot-vijf-ambtenaar’, krijgen

blematiek en er aandacht aan besteedt. Jong en oud moe-

respondenten weleens te horen. Dat beeld komt ergens

ten het gesprek aangaan in organisaties. Dat kan via bud-

vandaan. Feit is dat beleid bij waterbeheerders vaak lang-

dysystemen, waarbij een senior een beginner op sleep-

zaam tot stand komt, en dat past niet bij de drive en ener-

touw neemt, en andersom. Het zou ook goed zijn als de

gie van jongere generaties. Aan de andere kant is er juist

sector zich bij relevante opleidingen beter positioneert.

vaak veel ruimte voor jongeren die in een vergrijsde orga-

Veel jongeren weten niet eens wat een waterschap is, bij

nisatie stappen. Er zijn opleidings- en ontwikkelbudget-

wijze van spreken.’

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
is verontrustend dat de sector er niet in slaagt hen vast te

Uitreiking van het ‘Zonnetje’ tijdens het Nationaal Deltacongres, aan Ludolph Wentholt (midden) en Bart Vonk.

houden.’
HET POLDER2C’S PROJECT RICHT ZICH OP DRIE THEMA’S:

BOEL OPSCHUDDEN

‘Dit fleurt mijn dag echt op! Ik ben erg blij dat het harde

En Van Gool zelf? Hoe vindt zij het om als jonkie bij STOWA

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

ik iemand zeggen: wees moedig in je ongemak. Want als

Ludolph Wentholt in een eerste reactie op het ontvangen

Er wordt onderzoek verricht naar de veerkrachtigheid van

ik vaste patronen ter discussie stel, is dat niet alleen onge-

van de prijs. Wentholt is samen met Patrik Peeters van het

dijken en hoe robuust de dijken zijn. Dit gebeurt met

makkelijk voor de oudere generaties, maar zeker ook voor

Vlaams Waterbouwkundig laboratorium één van de drij-

stresstests, bijvoorbeeld een overstroming, golfoverslag en

mijzelf. Je wordt er namelijk heel onzeker van als collega’s

vende krachten achter de totstandkoming van het Living

de groei van een doorbraak onder verschillende condities.

voortdurend zeggen dat iets niet kan. Zeker in het begin

Lab Hedwige-Prosperpolder en het Polder2C’s project.
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Er vindt onderzoek plaats naar de effectiviteit van nood-

vond ik het lastig, toen ik de hele week moest thuiswerken. Maar inmiddels ken ik de mensen en ben ik vaker

De Hedwige-Prosperpolder, op de grens van Nederland en

hulp in het geval van een dijkdoorbraak, als gevolg van

op kantoor. Ik heb hier meerdere coaches rondlopen, die

België, wordt ontpolderd en veranderd in getijdennatuur.

beschadigingen aangebracht gedurende de dijk stresstests.

ik alles kan vragen en alle vier helpen ze me op een ande-

Deze herinrichting biedt een uitgelezen kans voor groot-
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re manier. Ik ben dus een heel gelukkige jonge waterpro-

schalig veldonderzoek op het gebied van watermanage-

Er wordt gewerkt aan versterking van de in het Living Lab

fessional.’

ment, waterveiligheid en calamiteitenbeheersing. In dit

opgedane kennis door de ontwikkeling van gebruiksvrien-

Living Lab worden onder meer pipingproeven uitgevoerd,

delijke informatie en data platforms, betrokkenheid van

‘Fleurs instelling is dat alles mogelijk is, in plaats van: we

maar ook het grote, internationale EU-Interreg project

studenten in de veldactiviteiten en het integreren van de

hebben het al eens geprobeerd en het werkt niet. Ik ben

Polder2C’s vindt hier plaats. Dit project biedt een unieke

uitkomsten in het curriculum van verschillende opleidin-

iets ouder en merk dat zij mij hierdoor regelmatig aan het

kans om de huidige kustbescherming te testen en de veer-

gen.

denken zet,’ vult Laumans lachend aan. ‘Ieder mens heeft

kracht tegen overstromingen te verbeteren.

structuren in zijn hoofd opgebouwd om zijn werk te kun-
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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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