BREAKOUT SESSIES – RONDE 1

➢ Samenwerken
Vanaf maart 2020 kwamen de bestaande samenwerkingsvormen plotseling tot stilstand en
moest de wereld overschakelen naar digitaal samenwerken. Na een periode van gedwongen
transitie staan we aan de vooravond van nieuwe (hybride) samenwerkingsvormen. In deze sessie
bespreken we de randvoorwaarden voor een impactvolle internationale samenwerking met
lokale partners, bedrijfsleven, kennisinstellingen, NGO’s en de overheid. Daarbij kijken we
uitdrukkelijk naar de huidige situatie.
Ter inspiratie bespreken we een case study waarbij de samenwerking vanaf het begin
noodgedwongen volledig digitaal moest plaatsvinden. Hoe werd de samenwerking vanuit
Nederland ingericht en hoe kreeg deze samen met onze lokale partners vorm? Welke lessen
kunnen we hieruit trekken voor de toekomst en wat zijn de belangrijkste aandachtspunten? Aan
de hand van de case study gaan we een interactieve discussie met de deelnemers aan. Doel is
om aan de vooravond van een nieuw hoofdstuk op het gebied van internationale samenwerking
op water tot een aantal aanbevelingen voor het nieuwe programma Partners voor Water te
komen.
In deze break out sessie staan twee vragen centraal voor de internationale samenwerking.
1. Is de Nederlandse basis goed genoeg; is er voldoende samenwerking tussen Nederlandse
overheid, private sector en kennisinstellingen?
2. Hoe kan samenwerking met lokale partners toegankelijk worden gemaakt en verder verbeterd
worden?
➢ Impact door schaalvergroting
Het Partners voor Water programma ondersteunt de bilaterale relaties met een aantal
deltalanden en werkt op deze manier aan het ontwikkelen van strategische plannen voor
integraal watermanagement en helpt bij de uitvoering hiervan. Daarnaast subsidieert het
programma projecten met innovatieve en duurzame oplossingen voor het vergroten van
waterzekerheid en waterveiligheid.
Binnen de Partners voor Water subsidieprojecten is de stap naar opschaling vaak een lastige om
meerdere redenen (organisatorisch, financieel, ontbreken goede lokale partners, onvoldoende
aansluiting bij lokale context etc.). Welke mogelijkheden zijn er om een gunstiger klimaat te
scheppen voor opschaling?
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Bij de ondersteuning van deltalanden staat het ontwikkelen en implementeren van beleid voor
duurzaam integraal waterbeheer centraal. Voor realisatie van dit beleid is financiering vanuit de
partnerlanden, en van bilaterale en multilaterale partners, nodig. Ook hier zijn er veel factoren
die de activiteiten bemoeilijken. Onder andere politieke, culturele, sociale en financiële aspecten
spelen hier een rol. Zijn er elementen in de Partners voor Water landenaanpak die verbeterd
kunnen worden om de samenwerkingspartners in de deltalanden in staat te stellen om
duurzame oplossingen voor waterbeheer te realiseren?
Met een relatief bescheiden budget staat Partners voor Water voor de uitdaging om de impact
te maximaliseren via deze twee sporen door een gunstig klimaat te scheppen voor
implementatie en schaalvergroting. Om van voorbereidende studies, masterplanning,
demonstratieprojecten etc. te komen tot werkende oplossingen is samenwerking met partners
(NL, lokaal en internationaal) cruciaal, dient de oplossing goed aan te sluiten bij de lokale
omstandigheden en spelen politieke, culturele, sociale en ecologische aspecten een rol.
In deze breakout sessie gaan we op de volgende vragen in.
1.Op welke wijze kunnen de samenwerkende partijen van het Partners voor water programma
bijdragen aan het vergroten van de impact?
2.Welke rol spelen multilaterale en bilaterale partners daar in en kan deze relatie ook verbeterd
worden?
➢ Inclusiviteit
Voor het borgen van sociale inclusiviteit (betrokkenheid en belangenvertegenwoordiging van
lokale bevolking) is het nodig dit onderwerp onderdeel te laten zijn in strategievorming,
masterplanvorming en/of projectontwikkeling. In deze break out sessie gaan we het hebben
over inclusiviteit en hoe hiermee wordt omgegaan in de Partners voor Water projecten? Hoe
gaan de verschillende organisaties hiermee om en wat zijn de ambities op dit vlak?
➢ Innovatie
Het Partners voor Water programma streeft, met name binnen het subsidieprogramma, naar
het stimuleren van innovaties in de watersector. Het definiëren van innovatie blijkt soms een
uitdaging. Het ‘technical readiness level’ (TRL) kan worden gebruikt voor technische innovaties.
Er is echter ook veel te bereiken met sociale innovaties, organisatorische of methodologische
innovaties en financiële en bestuurlijke innovaties; deze innovaties maken vaak deel uit van de
langdurige samenwerking tussen Nederland en de ‘deltalanden’.
In deze breakout sessie wordt het brede spectrum aan innovaties besproken en hoe Nederland
hieraan kan bijdragen. Vooral technische innovaties komen niet altijd makkelijk van de grond,
niet zelden door achterblijvende institutionele mogelijkheden. In deze sessie wordt verkend hoe
de collectieve Nederlandse watersector optimaal de gewenste innovaties kan realiseren.
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