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WBP-werkbezoek Innovatief werken aan waardevol water
Het College van HDSR in gesprek met AGV/Waternet, KWR, OASEN en Vitens over innoveren en
circulaire ambities. Kernboodschap: Samenwerken is het devies! Op basis van de gezamenlijke
belangen en doelen vanuit de keten en het hele watersysteem inclusief grondwater. Leren en
inspireren, binnen en buiten Nederland en met de burger centraal: verantwoord, veilig en betaalbaar.
Urgentie en samenwerking voorop, HDSR en drinkwaterbedrijven als strategische partners.

Innoveren: waarom eigenlijk en #hoedan?
Vanuit je ambitie aan de slag, DOEN. Daarvoor is onderzoek en innovatie belangrijk. Ontwikkelingen
hebben tijd nodig, ga op tijd aan de slag zodat je vast wat kan proberen voordat het om je heen los
gaat op een nieuw onderwerp en ben je voorbereid. Aanpak tips: integraal, participatief en adaptief!
Onbekend is altijd spannend. Achteraf verantwoorden, daar wat meer energie op dan aan de
voorkant. Wel selectie van thema’s aan de voorkant.
Kijk breed zowel qua inhoud en proces (netwerken (topsectoren) en samenwerkingen). Met focus op
je eigen ambitie. Zet ieders sterke kanten in. Benoem dat in WBP en laat die goed op elkaar
aansluiten. HDSR is niet een innovatie instituut daarom is het belangrijk dat wij samenwerking
vormgeven en onze eigen sterke kant inzetten, daar waar wij het verschil willen maken, en dan daarop
gericht gaan samenwerken. Spreek dat ook uit!
Geef ruimte om flexibel te kiezen en vooruit te kijken, wat is nu nog niet belangrijk maar wordt het wel,
en moeten we toch nu al op acteren! Toon ambitie en ondersteun dat met bestuurlijke besluiten.
Er is betrokkenheid bij burger, gebruik dat. Ook pilots vragen om ambitie en lef, durf risico’s dan ook te
nemen. Kijk ook buiten Nederland. Daar moet men lokaal de kringloop sluiten, leren we daar wat van?
Ga leren en innoveren. Ga aan de slag met praktisch innoveren en maak dit zichtbaar.

Circulaire ambities en duurzaamheid
Focus op samenwerken, veel doen en oogsten/leren, met een stip op de horizon als basis in het WBP.
We zijn nu door externe ontwikkelingen gedwongen zaken anders aan te pakken dan we in het
verleden deden, dat nu afwegen en samen oppakken. Systeemvoordelen in beeld brengen en
samenwerking op financieel vlak nodig: maatwerk kan een uitdaging zijn.
We rekenen in Nederland op goedkoop schoon drinkwater uit de kraan, altijd, dat is een luxe. Ook bij
landelijke initiatieven is de urgentie soms lastig over het voetlicht te krijgen. Men weet vaak niet hoe
het huidige systeem precies werkt, maak dat inzichtelijk en laat systeemvoordelen zien bij
veranderingen. Kijk naar het hele watersysteem inclusief grondwater en de waterbalans met
inkomende stromen en onttrekkingen.
Vorm voor de korte en lange termijn samen één sterk verhaal als waterschappen en
drinkwaterbedrijven, dat beeld goed neerzetten. Niet alleen samenwerking in de techniek maar ook
samenwerken en anders verhouden tot elkaar. Zet gewoon stappen, kijk wat er kan qua nieuwe
technieken en samenwerking. Doe en leer.

