Uitnodiging
Leegloop in de Watersector:
Zoektocht naar de watermedewerker van de toekomst

Donderdag 7 maart 2013: 15.45 – 20.30 uur
Kennisnetwerk Milieu en Netwerk Land en Water nodigen u uit voor een inspirerende
zoektocht naar de waterprofessional van de toekomst.
Over de vergrijzing in de watersector is al veel gezegd. Ja, veel mensen in de sector gaan de
komende jaren met pensioen, leegloop? Meer jongeren moeten kiezen voor een water gerelateerde
opleiding en uiteindelijk voor een carrière in water om een dreigend personeelstekort te
voorkomen. Het gaat echter niet alleen om aantallen. En het gaat niet alleen om nieuwe
medewerkers.
In een veranderende fysieke wereld door klimaatverandering en bevolkingsdruk, in veranderende
organisaties door andere vragen uit de samenleving en samenwerkingsverbanden, een grotere
betrokkenheid van meerdere actoren (zowel burgers als organisaties) zal ook de waterprofessional
van de toekomst zich moeten aanpassen. Maar hoe ziet die watermedewerker van de toekomst er
dan uit? Welke bagage zou de professional moeten hebben.
Diverse sprekers vanuit de beroepspraktijk zullen u meenemen in hun zoektocht. De
daaropvolgende discussies levert pittige stellingen en verder stof tot nadenken. Vinden wij het
antwoord deze dag?

www.kennisnetwerkmilieu.nl

www.netwerklandenwater.nl

Programma
15.45 uur

Inloop met koffie

16.15 uur

Welkom door netwerk voorzitters: Gerard Blom (KNM) en Eddy Moors (NLW)

16.25 uur

Huiberdien Sweeris,
Netherlands Water Partnership, Programmamanager Human Capital Water & Delta

16.45 uur

Maarten van der Vlist
Rijkswaterstaat Waterdienst en Wageningen UR
Adaptief watermanagement en ruimte

17.05 uur

Geert Roovers
Senior-adviseur en procesbegeleider Organisatie en Ontwikkeling,
Adviesbureau Oranjewoud

17.25 uur

Sander Dekker
Manager Business Development, Van Oord Nederland

17.45 uur

Ine van de Hurk
Projectleider (Wateropgave Tiel oost), Gemeente Tiel

18.05 uur
18.45 uur
19.20 uur

broodjes + soep
Werksessies
Plenaire terugkoppeling werksessies
Expert panel:
Jaap van Peperstraten, Water- en klimaatjournalist, op dit moment een boek aan
het schrijven over de watermedewerker van de toekomst, Huiberdien Sweeris
(NWP), Maarten van der Vlist (RWS/WUR), Geert Roovers (Oranjewoud), Sander
Dekker (Van Oord), Ine van de Hurk (Gemeente Tiel), Gerard Blom (Deltares - Unit
Manager Zoetwatersystemen).
Afsluiting

20.00 uur
20.30 uur
21.00 uur

Netwerkborrel
Einde
Deur dicht

Locatie:
Gebouw Lumen, Wageningen UR, Wageningen
Droevendaalsesteeg 3a
Gebouw 100
6708 PB Wageningen
Kosten:
Leden KNM en NLW
Niet-leden
WUR-studenten

€ 20,€ 25,€ 10,-

Over te maken naar
Rekeningnummer
980987
Ten name van
Netwerk Land en Water
Onder vermelding van [uw naam] + 07-03-13
Aanmelding:
Via website KLV, die voor NLW en KNM de aanmeldingen bijhoudt.
Zie kalender op www.klv.nl
Directe link: http://bit.ly/watermedewerker0703
www.kennisnetwerkmilieu.nl

www.netwerklandenwater.nl

