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Van de voorzitter
Eindelijk weer een zonnetje!
Marc Balemans, voorzitter
vereniging WaterForce
We kruipen langzaam aan het
voorjaar in. Persoonlijk heb ik
niet veel met de regen. Het was
dan ook zwaar afgelopen
dagen. Al dat water. Zakelijk zit dat anders. Want
water is mijn werk. Ik mag niet klagen over de
regen, had ik maar geen hydrologie moeten gaan
studeren. Want een hydroloog die niet van water
houdt…
Dus ben ik blij met de zon. Vrolijke mensen, kleur
op je gezicht. Het leuke leven dient zich aan. Hop
naar buiten! Het lijkt wel een beetje op de
vereniging. Na de najaars ALV is het stil geworden.
Nu is het tijd om uit de schulp te kruipen. Kees
organiseert een cursus, als bestuur gaan we met
thematrekkers aan de slag met communicatie,
frisse ideeën voor regio-bijeenkomsten, ALV in
voorbereiding. We worden wakker uit onze
winterslaap.
Heb jij nog een idee voor een ledenbijeenkomst?
In het veld, over een thema. Laat het horen, dan
pakken we het samen op!

WaterForce Nieuwsbrief, maart 2017
met bijdragen van Marc Balemans, Kees Blok,
André Niemeijer, Marcel Clewits, Peter Hoefsloot,
Joost Jacobi, Lisette van den Bos, Marieke Bode,
Martijn Struik, Rikje van de Weerd en Johan van
Mourik.
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--------------------------DBA – stand van zaken
door Marc Balemans
Nu de handhaving op DBA gestaakt is lijkt er rust
gekomen te zijn. Niets is minder waar. Om je
helemaal up-to-date te brengen verschijnt er
binnenkort een speciale DBA-nieuwsbrief met de
meest recente ontwikkelingen.

--------------------------Waterschappen gaan steeds meer
met IPM-teams werken
door Marcel Clewits
Vanuit Waterforce is er al langere tijd aandacht
voor invulling van IPM-rollen door zelfstandig
professionals. Dit omdat er kansen zijn en komen
binnen de grote RWS-programma’s en projecten
zoals het Hoogwaterbeschermingsprogramma,
Slim Watermanagement, Zandmotor en Wind op
zee. Maar ook omdat het werken vanuit IPMrollen steeds meer buiten Rijkswaterstaat wordt
opgepakt.
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Waterschappen, gemeenten en terreinbeheerders
zoals bijvoorbeeld Staatsbosbeheer ontdekken
ook de meerwaarde van IPM. En aannemers
worden soms zelfs uitgedaagd om verplicht te
werken met een ‘spiegel’ IPM-team. Kortom, het
werken volgens de IPM vindt steeds breder
ingang; ook voor de wat kleinere reguliere
projecten.
Om te anticiperen op dergelijke nieuwe projectkansen voor zelfstandigen, heeft een kernteam
binnen de themagroep een idee voor nadere
productontwikkeling opgepakt. Gedachte is dat
ZZP’ers vanuit hun brede ervaring het werken
vanuit de IPM-gedachte mogelijk kunnen maken
voor opdrachtgevers van ook de minder majeure
projecten. Juist met slim combineren van rollen
zijn opdrachtgevers te bedienen zonder een
overdreven omvangrijk team te hoeven formeren.
En waar het gaat om verbreding van de eigen
kennis wordt de IPM-cursus over contractmanagement momenteel vernieuwd om opnieuw
aan te bieden aan de Waterforce-leden.

--------------------------Communicatie

 welke middelen?
 welke acties?
Nadat we de resultaten van deze sessie hebben
uitgewerkt, zullen we een plan van aanpak
opstellen en dit op de ALV presenteren.

--------------------------ALV, save the date: 29 mei 2017
aanvang ca 16.00 uur, locatie nog te bepalen.

--------------------------Redactie Adviesraad vakblad
H2O, oproep
door Johan van Mourik
Zoals jullie misschien weten ben ik lid van de
redactie adviesraad (RAR) van het vakblad H2O.
De redactie adviesraad adviseert de redactie en
draagt suggesties aan voor artikelen. Mochten
jullie suggesties hebben voor een artikel
(succesvolle projecten, innovatieve ideeën,
knelpunten, onderzoeken etc.) laat dat dan even
weten. Misschien leuk om dit in te brengen in de
RAR. Mail je suggesties naar: Johan van Mourik,
jwg.van.mourik@hetnet.nl

door Johan van Mourik
Korte update vorderingen communicatie plan
In de bestuursvergadering van 10 februari is
besloten om 17 maart een interne brainstormsessie te houden met de kartrekkers van de
themagroepen en bestuursleden, met als doel een
herijking van bestaande inzichten:
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onze visie: klopt die nog?
onze SWOT analyse en stakeholders: nog
actueel?
wat willen we met communicatie bereiken?
(boodschap? imago? tone of voice)?

--------------------------NIEUWS UIT DE THEMAGROEPEN
| Themagroep IPM
door Marcel Clewits
Zie het voorgaande IPM artikel. Vanuit
Themagroep IPM is sinds de jaarwisseling weinig
ander nieuws te melden, anders dan resultaten
van het overleg voorafgaand aan de ALV eind
vorig jaar nabij Wageningen.
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| Themagroep Industrie
door Johan van Mourik
Gastcollege over riolering
Wetenswaardig is dat Erik van Grunsven een gast
college gegeven heeft over riolering op het Da
Vinci college in Hardinxveld Giessendam.
Aanleiding was de film ‘van rioollasten naar
rioollusten”. Deze film is gemaakt door een aantal
leden van Waterforce in het kader van de
prijsvraag “de riolering van de toekomst” die door
de Stichting Rioned was uitgeschreven en
waarmee een eerste plaats is behaald. Het gast
college werd gegeven voor de studierichting
Infratechniek niveau 4. De docent Jos Guleden
(ook een zzp’er) had een themaweek
georganiseerd rondom afvalwater met een breed
scala aan onderwerpen. Naast de toekomst van de
riolering was er een gastles van Aa en Maas over
de energieneutrale rwzi ‘Diezemonding’ in ’s
Hertogenbosch, inclusief locatiebezoek en
proefjes met het filteren van afvalwater.
De werkgroep Industrie is het laatste halfjaar niet
bijeen geweest, er zijn geen nieuwe
ontwikkelingen te melden.

| Werkgroep Kennis en Kwaliteit
door Martijn Struik
Waterforce Zzp’er Scan
Eind maart versturen we voor de eerste keer de
Waterforce Zzp’er Scan. De enquête is opgesteld
door de werkgroep Kennis & Kwaliteit, zoals Ingrid
Meuwissen al heeft toegelicht bij de ALV.
Als ZZP’ers lopen we tegen allerlei vraagstukken
aan. Regels, belastingen, BTW, opdrachten
aangaan, contracten, acquisitie, etc. Met de
Waterforce Zzp’er Scan wil de werkgroep Kennis &
Kwaliteit
je
hiermee
graag
helpen!
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Wat is de Waterforce Zzp’er Scan? De scan is een
enquête met een aantal vragen die betrekking
hebben op hoe je je als zzp'er kunt organiseren.
Het invullen van de enquête duurt gemiddeld 15
minuten. De jaarlijks terugkerende scan kan je
helpen om:
 Na te denken over je eigen werkzaamheden als

zzp'er
 Je motiveren om je eigen werkprocessen te

verbeteren
 Makkelijker in contact te komen met andere
leden binnen ons netwerk
 Te leren van anderen binnen het netwerk van
Waterforce
Met de data die uit de enquête komen, hopen we
als bestuur het netwerk nog beter te kunnen
faciliteren en zo de kwaliteit en effectiviteit van
het netwerk te verbeteren en te optimaliseren.

| GEO-ICT
door Peter Hoefsloot
Bijeenkomst nav vraag van een klant
Peter gaat de geo-ICTers bijeenroepen rond een
concreet project in de maand maart. Samen kijken
naar de vraag van de klant en technische
oplossingen verzinnen. Meedoen? Contact Peter
Hoefsloot, peter@hoefsloot.com

| Regiogroep Noord
door André Niemeijer
Vooraankondiging bijeenkomst Intervisie NoordNederland
Eind juni van het vorige jaar zijn we met z’n
zevenen bijeengeweest voor een eerste
intervisiediner Noord Nederland. Het is de
hoogste tijd voor een vervolg en dat willen we
plannen in april. Wat gaan we dan doen? Daar zou
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ik graag ook jullie bij willen betrekken. We zouden
een spreker kunnen uitnodigen, met een
onderwerp of thema dat voor ieder interessant is,
gezien de diverse achtergronden van alle
deelnemers.
Actueel onderwerp zou kunnen zijn de uitspraak
van Europese Commissie: “kwaliteit van
oppervlaktewater moet beter”. Herkennen de
noordelijke waterbeheerders de onderbouwing
van de Commissie? En wat betekent dat dan voor
de waterbeheerder en over wat voor tijdsperiode
praten we dan? Andere mogelijkheid is een
uitgevoerde test van het nieuwe waterbergingsgebied Traandijk in het waterschapsgebied van
Drentse Overijsselse Delta. Wat doet zo’n
waterberging in de praktijk, hoe communiceert
een waterschap daar over naar de burgers, wat
betekent het voor direct omwonende en
belanghebbende? Derde optie is bijvoorbeeld
klimaatverandering. Wordt of is dat inmiddels een
containerbegrip? Hoe gaat waterbeherend NoordNederland daar mee om? Voor hoe zeker wordt
het aangenomen? Wat zou een waterbeheerder
hier aan willen doen en wat houdt hem/haar
tegen? We zoeken bij het onderwerp een spreker,
met een relatief breed werkveld om zo bij iedere
deelnemer aan te kunnen sluiten, bijvoorbeeld
een beleidsadviseur van een waterbeheerder.
Dit zijn enkele suggesties voor de komende
intervisie Noord Nederland in april. Graag hoor ik
wat jou hiervan interessant lijkt, en mocht je een
andere suggestie hebben, maak het kenbaar.
Contact: André Niemeijer, tel 06 2154 8707, mail
a.niemeijer@aquaflux.nl. In de loop van maart
volgt een aankondiging. Tot gauw!

| Overige groepen
Over DHZ Zon, Regiogroep Zuid en het Broodfonds
zijn op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen
te melden.

4

--------------------------NIEUWE LEDEN, VOORSTEL RONDJE
door Johan van Mourik
De vereniging heeft momenteel circa 90 leden. Als
nieuwe leden hebben wij mogen verwelkomen:
Charles van Rossum, Mike Heijnen, Marieke Bode,
Rikje van de Weerd, Douwe Meijer, Lisette van
den Bos en Joost Jacobi. In deze rubriek stellen wij
hen in de gelegenheid zich te presenteren.

- - - - - - - - - - - - - - Joost Jacobi – Water en Beweging
“In 2005 ben ik afgestudeerd aan de Wageningen
Universiteit op de vakgebieden Irrigatie,
Watermanagement en Milieutechnologie. Na een
korte periode werkzaam te zijn geweest aan de
Wageningen Universiteit, heb ik in 2006 mijn
bedrijf H2MOTION opgericht en wil ik een bijdrage
leveren aan een duurzamere wereld.
Water en beweging, dat is waar H2MOTION voor
staat. Door natuurlijke processen te bestuderen
en op een slimme manier na te bootsen, streven
we er naar om het water zelf het werk te laten
doen. H2MOTION richt zich op de thema’s
(decentrale) afvalwater zuivering, hergebruik van
nutriënten en het opwekken van duurzame
energie uit waterkracht en voert (inter)nationale
projecten uit op het gebied van Decentralised
Sanitation and Reuse (DESAR). H2MOTION doet
onderzoek naar diverse toepassingen van de
zogenoemde
Vortex
technologie.
Deze
spiraalvormige waterwerveling wordt toegepast in
o.a. het beluchten van (afval)water, het scheiden
van vaste deeltjes uit (afval-)water en het
bevorderen van sediment transport. Naast
onderzoek wordt er ook gewerkt aan
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productontwikkeling. Tevens is H2MOTION
initiatiefnemer van het in Nederland introduceren
van een nieuw type waterkrachtcentrale welke
vispasseerbaar is. H2MOTION is participant van
Wetsus binnen de thema-groep Applied Water
Physics en is tevens lid van WaterAlliance”
Joost Jacobi, joost@h2motion.nl

- - - - - - - - - - - - - - Lisette van den Bos – Waterbodem projecten
“Starten als zzp’s in de watersector past me
uitstekend. Na 9 jaar als beleidsadviseur bij
waterschap Vallei en Veluwe mét inhoudelijke
kennis over droogte en grondwaterbeheer werd
het tijd voor meer dynamiek. De onderwerpen
droogte en grondwater trekken mij al sinds mijn
master aan de WUR. Waar veel mensen het vaag
vinden, zie ik mogelijkheden voor verbeterde
omgang tussen mens en milieu. En de tijd is rijp
voor het onderzoeken én uitvoeren van waterbodemprojecten, waar ik graag mijn steentje aan
bijdraag. Ik ben een enthousiasteling die energie
brengt en hou daarbij het hoofd koel om de
hoofdzaken en prioriteiten te onderscheiden van
bijzaken.
Ik sluit me met plezier aan bij Waterforce, want ik
zie veel leden met dezelfde passie: samenwerken
aan een duurzamer watersysteem.”
Lisette van den Bos, info@metlisette.nl

- - - - - - - - - - - - - - Marieke Bode – Havens en Vaargeulen
“Mijn enthousiasme voor water en alles wat daar
op en omheen gebeurd, is eigenlijk begonnen
tijdens mijn baan als projectondersteuner
Kustlijnzorg
en
Vaargeulonderhoud
bij
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Rijkswaterstaat. De beweging, kracht: als ik bij
water in de buurt ben, gaan mijn ogen twinkelen,
zeker als er kranen te zien zijn of grote schepen
voorbij varen. Ik ben dan ook graag in Rotterdam,
bij voorkeur in de haven. Mei vorig jaar viel alles
op z'n plek. Bij waterschap Hollandse Delta waren
ze op zoek naar een project support Baggeren. Het
leek wel of de uitvraag voor mij geschreven was.
Vaste baan opgezegd en mijn hart gevolgd. Geen
seconde spijt van gehad! Ik ondersteun een
enthousiast en gedreven team in alle
voorkomende werkzaamheden. Inmiddels ben ik
hier helemaal op mijn plek! Mijn passie in mijn
werk?
Het
leveren
van
professionele
ondersteuning aan projectteams. Dienstverlening
op hoog niveau, zodat alle teamleden tijd en
aandacht hebben voor de essentie van hun werk:
het aansturen en begeleiden van het project. Net
dat stapje voor zijn, zodat alles soepel verloopt en
beren op de weg al van veraf worden gezien.
Open en eerlijke communicatie vind ik belangrijk
in de samenwerking. Een compliment geven en
krijgen maakt de dag mooier en van feedback kun
je leren. Tegenslagen lossen we samen op,
successen moet je vieren.
Samen werken aan het succesvol uitvoeren en
afronden van een project, daar word ik blij van!”
Marieke Bode, marieke@yiali.nl

- - - - - - - - - - - - - - Rikje van de Weerd - Systeemanalyses
Rikje van de Weerd startte begin 2015 haar eigen
bedrijf, Rechobot – Water & Kennis. Zij werkt als
Adviseur Hydrologie en Waterkwaliteit aan een
goede waterkwaliteit in oppervlaktewater- en
grondwatersystemen
voor
diverse
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opdrachtgevers, bijvoorbeeld waterbedrijven,
waterschappen, provincies, ministeries.
“Veel opdrachten gaan over de invloed van
landbouw/mestbeleid op de waterkwaliteit. Ik ben
geboeid door systemen en de processen
daarbinnen (Systeemdenker). Dit geldt voor het
bodem/water systeem - denk aan systeemanalyses van meren, grondwatersystemen,
kanalen, riviersystemen zodat zicht komt op
maatregelen waarmee de kwaliteit verbeterd kan
worden.
Ook
de
totstandkoming
van
besluitvorming vind ik boeiend. Hier gaat het om
totaal andere processen en systemen. Ik houd van
samenwerken en van toepassen van nieuwe
kennis in de praktijk. Ik ben goed thuis in de
kaderrichtlijn water, en lid van het Deskundigenteam Beekdallandschap van het OBN.”
Rikje: “Ik sluit me aan bij Waterforce om ook
gezamenlijk op te kunnen trekken in opdrachten.
Ik vind het dus leuk om kennis te maken met
mensen met raakvlakken. Mijn speerpunten voor
de komende tijd zijn 1) participatieve
watersysteemanalyses,
2)
Inzetten
van
nutriëntverwijderende maatregelen in systemen
en 3) Uitvoering van PAS maatregelen. Neem
gerust contact met me op.”
Rikje van de Weerd, Rikje.vandeWeerd@rechobot.nl

- - - - - - - - - - - - - - -

Noteer alvast de datum:
Voorjaars ALV op 29 mei 2017
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Foto’s van Najaars ALV 2016, bij biologische
zorgboerderij De Hooilanden in Bennekom, met
excursie in het Binnenveld, het natte gebied
tussen Wageningen, Ede en Veenendaal.

