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1. Waar we voor staan
Klimaat, waterkwaliteit en droogte
Het werkgebied van Vechtstromen wordt gekenmerkt door haar relatieve hoge ligging op de
zandgronden, het hellende karakter en de grote verwevenheid van het grondgebruik. Het
kent een fijnmazig patroon van waterlopen, bij elkaar zo’n 25.000 kilometer lang. Van
oudsher is het waterbeheer erop gericht het water zo snel mogelijk af te voeren. Om het in
de zomer niet té snel kwijt te raken zijn stuwen aangelegd. In de lagere gedeelten zijn
voorzieningen getroffen om zo nodig water aan te voeren uit de IJsseldelta. Echter, dat water
rijkt niet hoog genoeg; het oosten van Twente is voor haar wateraanvoer volledig afhankelijk
van neerslag.

Het fijnmazige systeem van beken en waterlopen zorgt er bovendien voor dat het vanwege
een relatief geringe afvoer gevoelig is voor vervuiling. Met name in de gebieden waar de
rioolwaterzuiveringsinstallaties het gezuiverde water leveren aan kleine waterlopen voldoet
de waterkwaliteit niet aan de doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water.
Hoewel we al veel hebben gedaan is de realisatie van de Kaderrichtlijn Water in 2027 nog een grote opgave. We
komen nu toe aan de lastige kilometers qua grondposities en te verkrijgen draagvlak bij betrokkenen in het gebied.
(Bestuursakkoord Vechtstromen, april 2019)

In droge perioden treedt weinig verdunning op en kan het voorkomen dat watergangen
volledig effluent gevoed zijn. Dat brengt waterkwaliteitsrisico’s met zich mee door te hoge
concentraties van nutriënten, medicijnresten en andere microverontreinigingen. Deze
kenmerken, maar ook de intensivering en verdichting van het landgebruik en het
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veranderende klimaat, stellen het Vechtstromen voor nieuwe uitdagingen.
Om de waterkwaliteit te verbeteren, de afvoer te vertragen en om de aanvulling van het
grondwater te vergroten, is het watersysteem toe aan een herontwerp. Maar ook zal de
sponswerking van de bodem zelf verbeterd moeten worden, bijvoorbeeld door verhoging
van de hoeveelheid organische stof in de bodem. Bovendien moet er door de verweving van
functies en daarmee veel voorkomende grensvlakken tussen landbouw en natuur gezocht
moeten worden naar een nieuwe vorm van grondgebruik die past bij de veranderende
waterhuishoudkundige omstandigheden. In het stedelijk gebied is de grootste uitdaging om
het afvalwater en het hemelwater te ontvlechten. In het buitengebied is het al moeilijk om
ruimte (terug) te vinden voor water, in het stedelijk gebied is dit nóg moeilijker en duurder.
Droogte en wateroverlast ten gevolge van het veranderende klimaat vormen een grote uitdaging in onze hoge
delta. Het is belangrijk om met alle betrokkenen de inrichting van het watersysteem kritisch te bekijken. Dit doen
we om de ecologische kwaliteit van het watersysteem te verhogen, de afvoer te vertragen, de aanvulling van het
ondiepe en diepe grondwater te waarborgen en overlast door inundaties te beperken. (Bestuursakkoord
Vechtstromen, april 2019)

Maar de zorg voor en aandacht voor de waterhuishouding is niet het enige. Met het werken
aan onze wateropgaven kunnen we ook bijdragen aan bredere maatschappelijke opgaven als
de energietransitie en een meer circulaire economie. Bovendien willen we ook meer
aandacht geven aan ecologie en biodiversiteit, leefbaarheid en een toekomstbestendige
ontwikkeling van het landelijk gebied.
Duurzaam ontwikkelen laat zich uitleggen als werken aan welvaart en welzijn, nu en in de toekomst. Vechtstromen
werkt aan wettelijk vastgelegde publieke watertaken en geeft daarmee per definitie invulling aan duurzame
ontwikkeling. Op diverse punten kunnen we onze bijdrage leveren aan een duurzame regio en daarmee onze
maatschappelijke waarde vergroten. (Bestuursakkoord Vechtstromen, april 2019)

Omgevingswet, assetmanagement en digitale transformatie
Naast deze drie inhoudelijke opgaven zien we ook drie meer organisatorische opgaven voor
de komende jaren. Te beginnen met de invoering van de Omgevingswet waarmee de
overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling wil vereenvoudigen en samenvoegen,
inclusief de regels over het waterbeheer.
De invoering van de Omgevingswet vereist dat we samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties
en inwoners werken aan beleid en uitvoering van de wateropgaven. Het is nodig om vanuit een goed begrepen
eigenbelang en gevoel voor de belangen en drijfveren van partners de samenwerking aan te gaan.
(Bestuursakkoord Vechtstromen, april 2019)

Maar ook vergt het beheer en onderhoud van de stuwen, gemalen, persleidingen en
installaties van het waterschap onze aandacht. Veel van deze “assets” zijn inmiddels
verouderd en moeten op termijn gerepareerd of zelfs vervangen worden. Om te komen tot
meer inzicht in en een betere afweging tussen de prestaties, risico’s en kosten van haar
“assets” implementeert Vechtstromen de komende jaren in haar organisatie de principes,
werkwijze en instrumenten van assetmanagement.
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Beheer en ontwikkeling van onze eigendommen (waterlopen, stuwen, zuiveringen en bedrijfsgebouwen) zijn
cruciaal voor de uitvoering van ons werk. We beoordelen vanuit onze doelen op stroomgebiedsniveau met welke
kwaliteitseisen we onze eigendommen in stand houden, vervangen of onderhouden. Prestaties, risico’s en kosten
staan daarbij centraal. (Bestuursakkoord Vechtstromen, april 2019)

Een derde organisatorische uitdaging waar we voor staan is de digitale transformatie. De
steeds snellere digitale ontwikkeling leidt tot een veranderende samenleving en organisaties.
Voor Vechtstromen betekent dit een andere, nieuwe wijze van omgaan met dagelijks beheer,
nieuwe processen en de omgeving. Tegelijkertijd wordt kennis anders verzameld en gedeeld
dan tot nu toe is gedaan. Om goed met deze ontwikkelingen om te gaan is het van belang dat
“anders denken en anders doen” verweven is in de dagelijkse gang van zaken.
De komende jaren werken we verder aan het vergroten van onze realisatiekracht en aanpassingsvermogen, een
toekomstbestendig personeelsbestand en professioneel bestuurlijk ambtelijk samenspel. We benutten daarbij de
mogelijkheden die digitale transformatie ons biedt. (Bestuursakkoord Vechtstromen, april 2019)

Hoe kennis en innovatie bijdragen aan het realiseren van deze opgaven
De klassieke methoden om deze opgaven het hoofd te bieden volstaan niet meer en nopen
tot het zoeken naar nieuwe kennis en technieken, andere werkwijzen en innovatieve
oplossingen. Bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe technologie voor het verwijderen van
medicijnresten of de toepassing van sensoren en algoritmes om de kwaliteit van het
oppervlaktewater beter in beeld te brengen. Maar innovatie gaat niet alleen om nieuwe
methoden en technieken. Vechtstromen is nadrukkelijk ook op zoek naar sociale innovaties,
zoals een vernieuwende aanpak om samen met bewoners, ondernemers, woningcorporaties
en andere belanghebbenden te komen tot meer integrale, gebiedsgerichte aanpak.
Een mooi voorbeeld daarvan is de wijze waarop het Nieuwe Drostendiep vlakbij Coevorden in Drenthe wordt
vormgegeven. Op initiatief van agrariërs, georganiseerd in de Initiatiefgroep Stroomgebied Drostendiep, wordt
daar in zeer nauwe samenwerking met de Provincie Drenthe, Natuurmonumenten, Stichting het Drentse
Landschap, Agrarische Natuur Drenthe, de gemeente Coevorden en het waterschap Vechtstromen op dit moment
vorm gegeven aan een integrale gebiedsaanpak voor het Nieuwe Drostendiep.

Dit soort nieuwe technieken, maatregelen en oplossingen komen maar moeilijk tot stand via
de reguliere kanalen, programma’s en projecten. Ze vragen om een andere aanpak. Een
aanpak die ons meer in contact brengt met andere partijen die ook op zoek zijn naar nieuwe
technieken, werkwijzen en oplossingen. Een aanpak die ruimte biedt om deze in de praktijk
uit te proberen, daar lessen uit te trekken. Om ze vervolgens te vertalen naar ons dagelijkse
werk.
Investeren in kennis en innovatie zorgt er ook voor dat we op de hoogte blijven van nieuwe
kansen, bedreigingen en ontwikkelingen die zich voordoen. Maar kennis en innovatie helpen
ons niet alleen om de bocht te blijven kijken; kennis en innovatie zijn ook van groot belang
om snel en flexibel in te kunnen springen op nieuwe situaties die zich voordoen.
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De corona crisis laat ook zien hoe belangrijk kennis en innovatie kunnen zijn. Mede door de inzet van het
kennisinstituut van de waterschappen, de STOWA en de nauwe samenwerking met KWR en het RIVM konden we
snel concluderen dat er op onze rioolwaterzuiveringsinstallaties geen extra beschermingsmaatregelen nodig
waren. Maar ook stellen kennis en innovatie ons in staat om als organisatie en bestuur zeer snel en flexibel te
schakelen naar een nieuwe manier van werken, via allerlei nieuwe vormen en digitale hulpmiddelen. Maar ook
zullen we voor de komende jaren bijvoorbeeld nieuwe manieren moeten bedenken om met onze bewoners,
boeren, bedrijven en belanghebbenden in gesprek te blijven, heb effectief (ook op afstand) te blijven betrekken
bij de besluitvorming en het waterbeheer in brede zin.

Investeren in en ruimte bieden aan nieuwe kennis en innovatie bevordert bovendien de
creativiteit en energie van onze mensen in bredere zin en daarmee de slagkracht van de
organisatie als geheel. Dat gaat echter niet vanzelf. Het initiëren, ontwikkelen, uitproberen
en vervolgens vertalen in het dagelijkse werk kost tijd en geld en vergt een frisse blik, een
ondernemende geest én geduld van medewerkers, leidinggevenden en ons bestuur.
Tot slot: als nieuwe kennis en innovatie leidt tot nieuwe producten en diensten van bedrijven
in het werkgebied van Vechtstromen is dat ook goed voor de regionale economie en
werkgelegenheid. En een goed draaiende economie in het werkgebied van Vechtstromen
biedt meer kansen en ruimte om de opgaven van het waterschap (sneller) te realiseren.

Vier mooie voorbeelden van de innovatiekracht van Vechtstromen: de Puurwaterfabriek in Emmen, de Energiefabriek
in Hengelo, Mineral Valley Twente en Fieldlab Camino (pilot Stuw de Haandrik).
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2. Innoveren doen we samen
De “triple helix”
Andere overheden, kennisinstellingen en tal van bedrijven investeren ook in nieuwe kennis
en innovaties die relevant zijn voor het waterschapswerk. Door middel van fundamenteel of
toegepast onderzoek op universiteiten en hogescholen, in de vorm van opleiding en training
op alle niveaus. Maar ook en steeds vaker door nieuwe technieken, werkwijzen en
oplossingen uit te proberen in de praktijk. Samen met andere overheden, kennisinstellingen
en bedrijven. Door de denk,- ontwikkel,- en doe-kracht van verschillende partijen bij elkaar te
brengen en samen te werken aan praktijkgerichte oplossingen voor concrete vraagstukken
wordt kennis breed samengevoegd. Met als resultaat sneller leren van elkaar en een
toenemende kans op succes.
Innovatie floreert het beste in hechte, goed aangesloten ecosystemen. In zo’n ecosysteem bestaat een sterke
verwevenheid en samenwerking tussen onderwijs, fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek,
innovatieactiviteiten van bedrijven en vermarkting van deze innovaties door het grote bedrijven, mkb en startups.
(Kamerbrief over de groeistrategie voor Nederland op de lange termijn, 13 december 2019)

Missiegedreven innovatie
Dat sluit ook aan bij het innovatiebeleid van dit kabinet, dat inzet op nauwe samenwerking
tussen overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven gericht op het bereiken van
concrete missies.
Gezonder ouder worden, een betaalbare zorg, voldoende schoon water, zuinig omgaan met grondstoffen en
natuur, minder uitstoot van broeikasgassen, betaalbare en duurzame energie, plasticvrije wateren, voldoende en
gezond voedsel, een veilig Nederland om te wonen en te werken. Zomaar een greep uit de doelen die we onszelf
voor 2020, 2025 en 2050 stellen. Ambitieuze doelen die niet direct een kant-en-klare oplossing hebben en verder
gaan dan het gebaande pad. Voor het houden van droge voeten, voldoende voedsel en schoon water of het
verwarmen en produceren met andere energie hebben we zowel grote als kleine vondsten nodig. Van
wetenschappers en ondernemers die kansen zien en van de overheid die richting en urgentie aangeeft.
(Kamerbrief over het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid, 26 april 2019)

Vooral de gezamenlijke kennis en innovatieagenda Landbouw, Water en Voedsel van de
topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem (2019) raakt
aan de opgaven en ambities van Vechtstromen. Met name de daarin opgenomen missie om
te komen tot klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied.
In 2050 is Nederland in zowel het landelijk als stedelijk gebied klimaatbestendig en waterrobuust ingericht. In het
landelijk gebied is het beheer van grond- en oppervlaktewater zodanig dat het een belangrijke bijdrage levert aan
de klimaatbestendigheid van de land- en tuinbouw en grondwaterafhankelijke industrie zonder onomkeerbare
schade te doen aan natuurgebieden. Tegelijkertijd zijn de land- en tuinbouwsystemen zodanig ingericht dat ze
kunnen omgaan met de klimaatveranderingen. De gebouwde omgeving is klimaatbestendig ingericht doordat het
stedelijk waterbeheer is geoptimaliseerd, de omgeving is vergroend en doordat er klimaatadaptief wordt gebouwd
en ingericht. Kwaliteitsverbetering van grond- en oppervlaktewater blijft een voortdurend aandachtspunt.
(Kennis en innovatieagenda Landbouw, Water en Voedsel 2020 – 2023)
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Stichting Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek Waterbeheer, STOWA
De waterbeheerders van Nederland werken samen in de Stichting Toegepast
Wetenschappelijk Onderzoek. De STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt toegepaste
kennis die de waterbeheerders nodig hebben om de opgaven waar zij in hun werk voor
staan, goed uit te voeren. Deze kennis kan liggen op toegepast technisch,
natuurwetenschappelijk, bestuurlijk-juridisch of sociaalwetenschappelijk gebied. Voor de
komende jaren focust de STOWA ook op voor Vechtstromen herkenbare opgaven, te weten:
klimaatadaptatie, waterveiligheid, waterkwaliteit, energietransitie en circulaire economie.
Nog nooit zijn de opgaven voor de waterbeheerders zo divers geweest. Ze zijn complex en overstijgen de
gebruikelijke expertisevelden binnen de watersector. Dit betekent dat we in het denken over oplossingen en
verbeteringen op zoek moeten gaan naar verbinding tussen die expertises, maar ook met aangrenzende expertises
en zelfs met die daarbuiten. (Energie in Synergie, STOWA Strategienota 2019-2023)

De STOWA is voor Vechtstromen het eerste station in de zoektocht naar nieuwe kennis.
Vechtstromen participeert bovendien in verschillende STOWA onderzoeksprojecten,
bijvoorbeeld op het gebied van medicijnrestenverwijdering. De komende jaren wil
Vechtstromen nóg meer energie steken in het onder de aandacht brengen en verder
verspreiden van de in STOWA verband opgedane kennis en kunde onder haar medewerkers
én partners. Tot slot is er regelmatig contact op strategisch niveau om de kennisagenda’s af
te stemmen en te zien waar andere kansen voor gezamenlijk onderzoek liggen.

Werken in “living labs”
De belangrijkste kennis en innovatie partners, netwerken en platforms bevinden zich in of
rondom ons werkgebied. Waar we zoveel mogelijk in de praktijk, in “living labs”, volgens de
principes van co-creatie en participatief ontwerpen, samenwerken met andere overheden,
kennisinstellingen en bedrijven.

Kennis en Innovatie Agenda 7 | 16

Voorbeelden van “living labs” die Vechtstromen heeft opgezet of waarin ze actief
participeert zijn het “living lab” Klimaat Actieve Stad, Lumbricus, het Water Experiment
Center Twente, Mineral Valley Twente, de Pioneering Werkplaats Water en Klimaat en
Fieldlab Camino. Deze en andere voorbeelden worden geïllustreerd in het document
“Innovatie @ Vechtstromen: ervaringen met werken in living labs en innovatieprojecten” dat
als bijlage bij deze Kennis en Innovatie Agenda is opgenomen.
In deze “living labs” werken we in een wijk, stad, gebied of regio samen aan de oplossing van
concrete vraagstukken. Van vraagstuk naar probleemstelling, van idee naar ontwerp, en van
plan tot uitvoering. Leren van elkaar staat daarbij centraal. Een “living lab” combineert
namelijk sociale en technologische innovatie: er worden nieuwe methoden, producten en
diensten ontwikkeld en tegelijkertijd wordt het gedrag van de eindgebruikers beïnvloed
doordat ze direct betrokken zijn en nieuwe mogelijkheden krijgen.
Het is déze manier van werken waar het bestuur van Vechtstromen met name in wil
investeren. Werken in “living labs” stelt ons immers in staat om vraagstukken op tafel te
leggen die specifiek zijn voor ons werkgebied (en soms uniek in Nederland); tegelijkertijd te
werken aan technologische én sociale innovaties, inclusief nieuwe samenwerkingsvormen en
verdienmodellen. Maar in deze manier van werken wil het bestuur van Vechtstromen vooral
investeren omdat werken in “living labs” sneller leidt tot concrete resultaten en een
slimmere, snellere en betere aanpak van de opgaven waarvoor we ons dagelijks gesteld zien.

Een kleine selectie van de vele publieke, private en maatschappelijke partners waarmee Vechtstromen samen werkt
Kennis en Innovatie Agenda 8 | 16

3. Aan de slag
Innovatiefonds
Het bestuur van Vechtstromen heeft in haar bestuursakkoord van 2019 afgesproken om van
het dividend van Nieuwater en de NWB Bank jaarlijks € 1 miljoen te reserveren voor
innovatie. Dit bedrag moet worden gezien als aanjaaggeld.
Deze middelen worden ingezet als cofinanciering van initiatieven waarin ook andere
overheden, kennisinstellingen, bedrijven en andere belanghebbenden investeren. Dat kan
gaan om kleine initiatieven van bewoners, boeren en bedrijven, maar ook om grotere
innovatieprojecten die veelal ontstaan in de “living labs” waarin het waterschap actief is.
Maar ook wil het waterschap zijn eigen medewerkers stimuleren om innovatieve technieken,
werkwijzen en oplossingen te bedenken en ontwikkelen. Daarom wordt het Innovatiefonds
als volgt opgezet:
Innovatieprojecten (70%): vanuit dit budget kunnen innovatieve pilots /
projecten worden gefinancierd. Voorwaarde is dat meerdere partijen
meedoen en bijdragen. Het budget wordt toegekend op basis van een
besluit van het dagelijks bestuur waarin is aangetoond dat het voorstel
voldoet aan door het algemeen bestuur vastgestelde criteria.
Innovatieloket (7.5%): middelen die vanuit het innovatieloket beschikbaar
worden gesteld aan studenten, bedrijven, boeren, andere organisaties
en/of bewoners om een innovatief idee verder uit te kunnen werken (max
k€10 per idee).
Ideeën bus (7.5%): middelen die medewerkers beschikbaar worden gesteld
om een innovatief idee te realiseren of door te ontwikkelen (max k€10 per
idee).
Samenwerkingsverbanden (5%): bijdragen aan samenwerkingsverbanden
met overheid, marktpartijen en onderwijsinstellingen waarin Vechtstromen
participeert om kennis en innovatieve ontwikkelingen eigen te maken, te
delen en samen op te trekken met partners op deze gebieden.
Procesgeld (5%): kosten die gemaakt worden voor interne (en externe)
communicatie, drukwerk, (interne) vergaderkosten, (interne)
informatiebijeenkomsten.
Onvoorzien (5%) om onvoorziene kansen te benutten en potentiële
budgetrisico’s af te kunnen dekken op de bovenstaande posten.
Het Innovatiefonds valt administratief onder programma 3: Besturen & Organiseren. In
overeenstemming met de financiële spelregels van het waterschap worden twee
bestemmingsreserves geactiveerd, te weten: 1) innovatie watersysteembeheer; en 2)
innovatie zuiveringsbeheer. Deze worden beiden jaarlijks (50-50) gevoed vanuit de
dividenduitkeringen van Nieuwater en/of de NWB Bank. Jaarlijks wordt € 1 miljoen vanuit
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deze reserve als exploitatiebudget beschikbaar gesteld voor feitelijke uitgaven (en dus niet
voor door waterschappers besteedde tijd). Indien de voor de verschillende onderdelen
beschikbaar gestelde middelen in een jaar niet volledig worden benut, vloeit bij de
betreffende jaarrekening het restant weer terug naar de algemene innovatiereserve. Dit
bedrag kan in het daaropvolgende jaar weer beschikbaar worden gesteld voor innovatie
uitgaven. Wanneer de innovatiereserve een omvang heeft groter dan € 1,5 miljoen euro
wordt het surplus per besluit van het algemeen bestuur echter toegevoegd aan de
bestemmingsreserve om in de volgende begroting aan te wenden voor tariefegalisatie.
Het Innovatiefonds wordt ingezet voor initiatieven die samen met andere overheden,
kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere belanghebbenden tot stand komen.
Initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de opgaven van het waterschap op het
gebied van klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid. Maar ook worden initiatieven
ondersteund die het waterschap helpen om de implementatie van de Omgevingswet,
assetmanagement en de digitale transformatie (versneld) te realiseren. Waarbij
Vechtstromen nadrukkelijk ook op zoek is naar sociale innovatie: andere aanpakken,
samenwerkingsvormen en manieren van organiseren die ons helpen onze doelen en ambities
slimmer, sneller en beter te realiseren.
Innovatievoorstellen die op deze wijze tot stand komen en worden voorgedragen voor
cofinanciering uit het Innovatiefonds worden getoetst aan een set criteria. Uiteraard wordt
gekeken naar de mate waarin een initiatief betrekking heeft op één of meerdere opgaven
van Vechtstromen en bijdraagt aan het realiseren van de doelen en ambities van het
waterschap. Maar ook wordt gekeken naar de afweging van kosten en baten van het initiatief
en de wijze waarop de resultaten van het initiatief (later) worden toegepast in de praktijk.
De criteria waaraan voorstellen voor het Vechtstromen Innovatiefonds moeten voldoen zijn:
Relevantie: Initiatieven moeten betrekking hebben op de opgaven,
uitdagingen en vraagstukken waarvoor Vechtstromen zich gesteld ziet.
Initiatieven dienen tot stand te komen in nauwe samenspraak met en
gebaseerd op concrete vragen van Vechtstromen. Voorstellen dienen inzicht te
bieden in de mate waarin het initiatief bijdraagt aan het realiseren van de
doelen en ambities van Vechtstromen.
Vernieuwing: Het voorstel dient aan te geven wat er origineel en nieuw is aan
het initiatief en waarom het niet via reguliere budgetten en programma’s tot
stand komt. Initiatieven kunnen best elders al zijn uitgeprobeerd, het gaat er
vooral om dat het in het werkgebied van Vechtstromen nog niet eerder is
toegepast.
Kosten én baten: Voorstellen dienen helder te maken wat het initiatief kost,
maar ook wat het (uiteindelijk) moet opleveren en voor wie. Waar mogelijk
kwantitatief maar anders kwalitatief moet in ieder geval ingegaan worden op
de verwachtte impact van het initiatief op schoon, voldoende en/of veilig
water. Maar ook andere belangen die gediend zijn met het initiatief moeten
worden beschreven. Tot slot dient ingegaan te worden op de
kosteneffectiviteit van de beoogde technologie, maatregelen of oplossing.
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Samenwerking: Het Innovatiefonds (co-) financiert alleen initiatieven waarin
Vechtstromen samenwerkt met andere partijen. Voorstellen dienen zoveel
mogelijk in nauwe samenwerking tot stand te zijn gekomen. Duidelijk moet zijn
welke partijen meedoen, meebetalen of anderszins betrokken zijn. Ook dient
ingegaan te worden op mogelijke risico’s die de verschillende partners hierbij
lopen. Maar ook moet duidelijk worden of en hoe de samenwerking is
geformaliseerd. Waarbij het bestuur zeker ook op zoek is naar innovatieve
vormen van publiek-publieke, publiek-private en andere nieuwe vormen van
samenwerking om haar opgaven slimmer, sneller en beter te realiseren.
Vervolg: Het laatste criterium voor innovatievoorstellen betreft het vervolg.
Het voorstel dient in te gaan op de wijze waarop resultaten van het initiatief
teruggebracht worden in de primaire processen van de organisatie, naar de
praktijk van het dagelijkse werk van Vechtstromen. Op zijn minst dient
duidelijk te worden welke activiteiten worden georganiseerd om ervoor te
zorgen dat resultaten terugvloeien naar (de medewerkers en het werk van)
Vechtstromen.

Innovatieloket
Bewoners, boeren en bedrijven maar ook scholieren, studenten en andere belangstellenden
kunnen via een digitaal Innovatieloket hun innovatieve idee indienen. Ook hier moet het
gaan om ideeën die het waterschap
helpen haar opgaven (versneld) te
realiseren en doelen te bereiken. Ook
deze ideeën dienen zoveel mogelijk te
voldoen aan de eerder genoemde criteria.
Maar de toetsing daarop kan wat ruimer
omdat het hier ook kan gaan om ideeën
die juist nadere uitwerking behoeven en
mogelijk in een volgend stadium in de
vorm van een voorstel voor een
innovatieproject kan worden ingediend bij
het dagelijks bestuur.
De ideeën die worden ingediend worden in eerste instantie door het Innovatieteam bekeken.
Sommige ideeën kunnen zo in de organisatie doorgegeven en opgepakt worden; andere
ideeën vergen een nadere uitwerking; maar ook kan sprake zijn van behoefte aan financiële
ondersteuning om een innovatief idee verder te ontwikkelen of te realiseren. Deze ideeën
worden verzameld en uitgebreid beoordeeld. Ideeën die voldoen aan de criteria worden op
basis van “first come, first serve” beloond met een subsidiebedrag van maximaal € 10.000,=
dat moet worden besteed aan de verdere uitwerking of realisatie van het innovatieve idee.
Jaarlijks wordt maximaal 7,5% van het Innovatiefonds hieraan besteed.

Kennis en Innovatie Agenda 11 | 16

Om de creativiteit en innovatiekracht van onze eigen mensen verder te stimuleren creëren
we voor onze eigen medewerkers ook een loket: de (digitale) Ideeënbus. Door medewerkers
ingediende ideeën worden eerst bekeken en beoordeeld om te bezien of ze meteen al op
één of andere manier ondersteund en verder gebracht
kunnen worden in de organisatie. Maar ook kunnen goede
ideeën nadere uitwerking nodig hebben, waarbij de indieners
kunnen worden geholpen. Ideeën die vragen om een
bijdrage uit het Innovatiefonds zullen worden uitgewerkt in
concrete voorstellen die moeten voldoen aan de criteria om
vervolgens ingediend te worden. Deze worden op basis van
“first come, first serve” beoordeeld en beloond met een
bedrag van maximaal € 10.000,= dat moet worden besteed
aan de verdere uitwerking of realisatie van het innovatieve
idee. Jaarlijks wordt ook hieraan maximaal 7,5% van het
Innovatiefonds besteed.

Innovatieraad
Innovatievoorstellen die voor worden gedragen aan het dagelijks bestuur voor (co-)
financiering uit het Innovatiefonds worden voorzien van een advies van de Innovatieraad.
Voorzien van dit advies wordt het voorstel door de portefeuillehouder voorgelegd ter
besluitvorming aan het dagelijks bestuur. Zo nodig kan de indiener van een voorstel door de
Innovatieraad eerst gevraagd worden om het voorstel te verbeteren.
De Innovatieraad bestaat naast twee strategische adviseurs die de portefeuillehouder en het
dagelijks bestuur in de volle breedte van de Kennis en Innovatie Agenda kunnen adviseren uit
vertegenwoordigers van de belangrijkste kennis en innovatie partners van Vechtstromen.
De portefeuillehouder Kennis en Innovatie is toehoorder. De Secretaris-Directeur is voorzitter
en wordt ambtelijk ondersteund door de coördinator kennis en innovatie en trekker van het
Innovatieteam (zie hieronder).

Innovatieteam
De spil in de uitvoering van deze Kennis en Innovatie Agenda is een Innovatieteam dat
bestaat uit medewerkers van Vechtstromen met verschillende achtergronden en uit
verschillende onderdelen van de organisatie. Deze medewerkers hebben een deel van hun
tijd beschikbaar om deze Kennis en Innovatie Agenda te realiseren, op basis van afspraken
die daarover zijn gemaakt met hun teamleiders. Het Innovatieteam bestaat uit:






Coördinator kennis & innovatie (trekker)
Adviseur waterketen
Adviseur RO/gebiedsinrichting
Gebiedsbeheerder
Zuiveringbeheerder
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Technisch specialist (onderhoud)
Projectleider
Adviseur informatiemanagement
Adviseur subsidiemanagement
Business controller
Adviseur communicatie
Secretaresse

Dit team speelt een belangrijke rol om kennis en innovatie in nauwe samenwerking met
externe partners in te vullen. Ze faciliteren de verschillende “living labs” waarin
Vechtstromen actief is, onderhouden nauwe contacten met de kennisinstellingen en het
bedrijfsleven en zijn continu op zoek naar middelen voor cofinanciering. Bovendien draagt
het Innovatieteam in nauwe samenwerking met communicatiemedewerkers zorg voor het
extern profileren van de innovatie activiteiten en resultaten van Vechtstromen.
Maar ook intern: het Innovatieteam is er ook om collega’s te helpen vernieuwende ideeën
verder uit te werken in voorstellen die voldoen aan de criteria die het bestuur aan innovatie
stelt. Het Innovatieteam betrekt zo nodig andere experts van binnen of buiten de organisatie,
afhankelijk van het thema of onderwerp. Maar ook draagt het Innovatieteam zorg voor een
goede verankering van de Innovatiecyclus en kennis- en innovatie activiteiten in de héle
organisatie. Ook adviseert het Innovatieteam de portefeuillehouder over
innovatievoorstellen uit de Ideeënbus die voor (co-) financiering uit het Innovatiefonds in
aanmerking komen.
De bovengenoemde medewerker zijn slechts een deel van hun tijd inzetbaar voor het
Innovatieteam. Elk jaar wordt de exacte inzet per medewerker bepaald aan de hand van de
specifieke activiteiten die de betreffende medewerker in het Innovatieteam op zal pakken.
De daarvoor benodigde tijd is moeilijk van te voren te bepalen, maar vooralsnog wordt
uitgegaan van een inzet zoals in onderstaande tabel weergegeven.
Gemiddelde inzet per week

Totale inzet per jaar

1 coördinator kennis en innovatie

3 werkdagen per week

138 werkdagen per jaar

10 medewerker Innovatieteam

Ieder gem. 0,5 werkdag per week

230 werkdagen per jaar

1 secretaresse Innovatieteam

1 werkdag per week

46 werkdagen per jaar

TOTAAL:

414 werkdagen per jaar

Het betreft hier alleen de inzet voor innovatiemanagement: het uitvoeren van de taken en
activiteiten om de Kennis en Innovatie Agenda te realiseren zoals hierboven beschreven. Het
betreft dus niet de inzet in concrete innovatieprojecten. Deze dient steeds apart
onderbouwd te worden in concrete innovatievoorstellen.

Kennis en Innovatie Agenda 13 | 16

Innovatiecyclus
Een overzichtelijke innovatie (jaar) cyclus stelt het bestuur in staat proactief te sturen op
kennis en innovatiedoelen. Maar ook weten medewerkers en de buitenwereld aan de hand
van een overzichtelijke innovatiecyclus hoe ze aan kunnen sluiten en mee kunnen doen
omdat (verder) van te voren bekend is wanneer welke (jaarlijkse) activiteiten worden
georganiseerd. Ook stelt het Vechtstromen in staat handig gebruik te maken van
communicatiemomenten.
Deze Innovatiecyclus sluit aan op de jaarlijkse planning & control cyclus, vooral van belang
met het oog op de jaarlijkse rapportage van de voortgang en resultaten aan het algemeen
bestuur. Daarnaast zijn twee momenten waarop een Innovatiemarkt wordt georganiseerd
van belang. Het zijn twee momenten waarop Vechtstromen expliciet (extern) communiceert
over innovatie initiatieven. De Innovatiemarkten kunnen wel de nadruk leggen op
verschillende thema’s of vraagstukken. Ook kunnen deze in meer of mindere mate in
samenwerking met kennis en innovatie partners worden georganiseerd. In alle gevallen zijn
de medewerkers van Vechtstromen de belangrijkste doelgroep.
De innovatiecyclus op hoofdlijnen is weergegeven op de volgende pagina en zal ook intern
worden gepubliceerd via de daartoe geëigende kanalen.
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Innovatiemarkt
Twee keer per jaar organiseert Vechtstromen een Innovatiemarkt waarin (tussen) resultaten
worden gepresenteerd en besproken, kennis gedeeld en van gedachten gewisseld over
nieuwe kennis en innovatie initiatieven. Eén keer per jaar ligt daarbij de nadruk op (kennis
delen tussen) onze eigen medewerkers; de andere keer ligt de nadruk meer op uitwisseling
tussen het waterschap en haar kennis en innovatie partners. Tijdens de Innovatiemarkt
wordt ook bekend gemaakt welke ideeën uit het Innovatieloket en de Ideeënbus beloond
worden met een bijdrage uit het Innovatiefonds.

Rapportage en verantwoording
Samengevat zijn de volgende rollen ten aanzien van het Innovatiefonds als volgt ingevuld:
Het algemeen bestuur keurt de Kennis en Innovatie Agenda goed en bepaalt
daarmee de randvoorwaarden, spelregels, focus en criteria. Jaarlijks wordt
gerapporteerd en verantwoording afgelegd aan het algemeen bestuur.
Het dagelijks bestuur stelt de Kennis en Innovatie Agenda op en legt deze voor
aan het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur keurt individuele
innovatievoorstellen goed en rapporteert jaarlijks over de voortgang aan het
algemeen bestuur.
De Innovatieraad adviseert het dagelijks bestuur met het oog op de
besluitvorming over individuele voorstellen.
Het Innovatieteam organiseert de activiteiten in de Kennis en Innovatie Agenda,
jaagt aan, communiceert en inspireert en helpt medewerkers en externen om te
komen tot goede innovatievoorstellen.
Over het belonen van kleine innovatievoorstellen uit het Innovatieloket en de
Ideeënbus beslist de portefeuillehouder Kennis en Innovatie die daarin wordt
geadviseerd door het Innovatieteam.
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De voortgang van de Kennis en Innovatie Agenda en de besteding van het Innovatiefonds
worden verantwoord binnen programma 3. Jaarlijks wordt er bij de jaarrekening en in de
vorm van een aparte rapportage aan het algemeen bestuur verantwoording afgelegd over de
besteding van het innovatiefonds in het betreffende jaar en zo nodig nadere prioriteiten of
aandachtspunten voor het volgende jaar meegegeven aan het dagelijks bestuur. Voor elk
innovatieproject en -initiatief wordt bovendien na afronding een factsheet opgesteld die ook
ingaat op de vraag hoe de resultaten concreet hebben bijgedragen aan het dagelijkse werk
van het waterschap.
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