


Kennis delen: niet lullen, maar poetsen! 

 

Sessieleiders: 

Corinne Koot (JongSTRONG, Witteveen+Bos) 

Juul Osinga (Jong Leefomgeving, TTE Consultants) 



KIBO? 

Kennisinfrastructuur? 

3 pijlers? 



Kennis, iets om te delen 

Technische innovatie 

Proces innovatie 

Kennis, een product 

Kennis, ontwikkelen 

Kennis, borgen Kennis  

&  

Innovatie 

Product innovatie 



Kennis en innovatie 

Nieuwe aanwas 



Programma:  

• Overview Kennisinfrastructuur Bodem en Ondergrond  

  Jos van Wersch van RWS  

 

• Verkenning Nationaal Traineeship Bodem en Ondergrond 

   Daan Henkens 

 

• Pleidooi door jonge professionals 

 

• Discussie 



Kennis: waarom een structuur? 

• Meer doen met minder € 

• Initiatieven nauwer aan 
elkaar verbinden 

• Innovaties faciliteren 

• Samenwerking 
bevorderen: triple helix 

• Flexibilisering 
arbeidsmarkt 

• Belang bodem-water 
systeem verduidelijken 

 

 

 

Dus: 

Verankering in het 
Bodemcovenant  2016-2020 



Kennisinfrastructuur: hoe? 



Pijler 1 Kennisagenda 

• Trekker: Ministerie IenM, via 
Bodem+ 

• Toekomstgericht (2030-2050) 

• 600 Kennisvragen: indeling in 
thema’s 

• Vanaf 2016 tweejaarlijkse 
actualisatie 

• Bepalend voor budgetverdeling 

 



Pijler 2 Kennis Innovatie en Ontwikkeling 

• KIBO: Kennis en 
Innovatieprogramma Bodem en 
Ondergrond 

• Triple helix: overheden, 
kennisinstellingen, bedrijfsleven 

• Business cases, multiplier = 4 

• Medefinanciering  

 

• Voorbeeld: BIDON 

 



Pijler 3 Kennisdoorwerking 



Kennisbudget 

 

• 2016 t/m 2020 

• Verdeling van € 2 miljoen per jaar 

• M.n. voor pijler 2 (innovatie en 
ontwikkeling): 80% 

• Overig budget voor pijler 1 en 3 

• Beslissing namens de Stuurgroep 
van het Bodemconvenant 

 



Vragen voor Jos? 



Resultaten verkenning 
sectorbreed bodemtraineeship 
 

 

 

 

Daan Henkens 

Trainee Nationaal Watertraineeship 

dhenkens@nationaalwatertraineeship.nl 

 



“De huidige saneringsoperatie is 

gebaseerd op paniekwetgeving. 

Dat is per definitie ondoordacht.” 

“We zijn ons heel sectoraal gaan 

ontwikkelen de laatste decennia. Iedereen 

een vaste taak, alles gecertificeerd. 

We zijn mensen van checklists geworden.” 



Maar: 

“In de bodem gebeurt er niets zonder 

bovengrondse aanleiding. 

 

Bovengronds gebeurt er niets zonder 

gezonde bodem 

 

De bodemsector is dus in essentie integraal!” 



“De bodemsector heeft behoefte aan 

een nieuwe generatie van 

verbinders; jonge 

bodemspecialisten met een brede 

blik, die integraal kunnen denken.” 



“Een trainee kan met een ‘bewust naïeve 

blik’ en de juiste kritische vragen de 

ouderen prikkelen. Tegenwoordig is er meer 

aandacht voor integraliteit in opleidingen. 

Dat zorgt voor een frisse blik.” 

“Er zijn in de bodemsector veel 

domme conventies ontstaan waar 

we snel vanaf moeten. Kijk dus uit 

met ‘kennisoverdracht’!” 



“Een trainee die een brede blik 

op de sector heeft meegekregen 

en de verschillende belangen in 

overheden en het bedrijfsleven 

heeft leren kennen, is van grote 

waarde op de arbeidsmarkt.” 



Bedrijven zijn bang dat 

een trainee wegloopt… 

…overheden zijn bang 

dat hij wil blijven. 



Wensbeeld traineeship 

 Brede blik, inhoudelijk sterk. 

 Kennis van diverse typen organisatie 

 Gebalanceerde mix publieke en private opdrachtgevers 

 Flexibele contractvorm 

 Sterk, intensief trainingsprogramma 

 Elke trainee een goede mentor 

 Ervaringen uit Nationaal Watertraineeship bruikbaar! 

 Bodem als compartiment van de fysieke leefomgeving 

→ geen geïsoleerd specialisme! 

mailto:dhenkens@nationaalwatertraineeship.nl


We gaan ervoor! 

• Reacties positief en constructief 

• December: bouwteam vormen 

• Denkt u mee? 

 

• Vragen? Ik beantwoord ze graag! 

dhenkens@nationaalwatertraineeship.nl 



Vragen voor Daan? 



Pleidooi Jonge Professionals  

 

Kennis delen: niet lullen, maar poetsen! 
 

 
Corinne 



2 signaleringen 

• Een snel veranderend werkveld 

 

• Een tekort aan nieuwe aanwas 

 



Verbindende factor = kennis & innovatie 

• Bodemkwaliteit blijft belangrijk  In het verleden opgedane 

kennis goed borgen voor toekomstige generaties 

 

• Nieuwe thema’s en vraagstukken  vraagt om nieuwe 

innovaties 

 

• Gezonde mix nodig van junior, medior en senior, ieder z’n 

kwaliteiten!  

 

• Met het werken aan nieuwe vraagstukken: maken we het 

werkveld weer aantrekkelijk 

 

 

 



Kennis en innovatie 

Nieuwe aanwas 



Procesinnovatie #1 

Het nieuwe (net)werken 



Procesinnovatie #2  

Organiseer een brainstorm weekend waarin een groep YP       

meedenkt over een concrete casus  

 

 

 

 

 

 

Afbeelding brainstorm invoegen!!!! 



Brainstorm weekend bodem en ondergrond 

Bijvoorbeeld over:  

 

• KIBO casus 

 

• Vraagstuk uit de Omgevingswet 

 

• Kennisvraag uit STRONG 

 

• Vraag uit regio 

 

• … 

 



Brainstorm weekend nader toegelicht 

• Inspirerend weekend 

 

• YP zetten zich (bijna) gratis in (grotendeels in vrije tijd) 

 

• Het kost hun werkgever hooguit een middag 

 

• Investering aandrager vraagstuk: facilitaire zaken (eten, 
drinken, slaapplek), verder niets 

 

• Wij organiseren en ontzorgen u: wij regelen locatie, 
sprekers, leuke werkvormen, etc.  

 

 



? 



Oproep: draag uw casus aan! 

• Planning: halverwege 2016 

• Wees er snel bij! 

• Bij meerdere aanmeldingen selecteren wij er één! 



Discussie 



Discussie – Stelling 1 

Het Imago van onze sector is onaantrekkelijk voor het 

genereren van nieuwe aanwas. 

 

 



Discussie – Stelling 2 

Opleidingen sluiten niet 

aan op het veranderende 

werkveld 



Heeft u vragen of een interessante casus voor een 

brainstorm weekend? Benader ons!  

 
Corinne Koot, JongSTRONG 

06-2255 3696 

corinne.koot@witteveenbos.com 

 

 

Juul Osinga, Jong Leefomgeving 

06-3487 4111 

osinga@engineers.nl 


