
Kennis en ervaring uitwisselen
Als je onderweg bent in Nederland, kruis je water, wegen én vaarwegen. Dit netwerk ervaart de gebruiker 
als één geheel, maar erachter schuilt een web van honderden beheerders. Water- en (vaarweg)beheerders 
van Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, gemeenten, haven- en drinkwaterbedrijven hebben vaak te 
maken met dezelfde vraagstukken en uitdagingen. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, digitali-
sering en de grote vervangings- en renovatieopgave. Deze vraagstukken zijn veelal netwerkoverstijgend en 
dus alleen op te lossen door samen te werken. Daarnaast is het veel efficiënter als we niet allemaal zelf het 
wiel uitvinden, maar gebruikmaken van elkaars expertise. Daar is Platform WOW voor.

De honderden collega’s die in Nederland aan de (vaar)wegen 
en wateren werken, hebben bij elkaar flink wat kennis en 
ervaring in huis. Maar juist doordat er zo veel verschillende 
organisaties zijn, wordt die kennis niet makkelijk met elkaar 
gedeeld. Platform WOW stimuleert de uitwisseling van  
kennis en ervaring in de sector. Via WOW krijgen collega’s  
van diverse beheerders de gelegenheid om bij elkaar in de 
keuken te kijken.

Meeloopdagen
Elk jaar organiseert WOW de WOW-meeloopdagen. Het 
merendeel vindt plaats tijdens de Week van de WOW-factor. 
Tijdens een meeloopdag krijg je de gelegenheid om over de 
schouder van een vakgenoot mee te kijken. Het is een snelle 
en makkelijke manier om ervaringen te delen en elkaars 
wereld beter te leren kennen. De afgelopen jaren is gebleken 
dat deze meeloopdagen er voor iedereen zijn: directeuren, 
knappe koppen én gouden handjes! Meer dan 1000 collega’s 
deden al mee. De ervaringen laten zien dat een dag meelopen 
inspirerend werkt. Het kan een startpunt van een waardevolle 
samenwerking zijn.

Uitwisseling
Werk je al langer binnen dezelfde organisatie en ben je 
nieuwsgierig hoe het er ergens anders aan toe gaat? Wil je 
nieuwe kennis opdoen? Of wil je jezelf uitdagen? Dan biedt 
een uitwisseling kansen. Je pakt langere tijd (fulltime of part-
time) een concrete klus op in een andere organisatie. WOW 
zoekt met jou naar die andere plek, want het netwerk met al 
haar betrokken organisaties biedt mogelijkheden te over. Een 
uitwisseling kan voor een organisatie ook gunstig zijn. Denk 
aan minder externe inhuur of het laagdrempelig bieden van 
ruimte aan medewerkers die een carrièreswitch overwegen, 
over en weer. 

Ook kennis en ervaring uitwisselen?
Heb je interesse om eens een kijkje te nemen in een andere 
organisatie? Of worstel je met een vraagstuk en ben je op 
zoek naar een collega die hier ervaring mee heeft? Neem dan 
contact met ons op via meeloopdagen@platformwow.nl.  
We zoeken dan een organisatie waar je kortere of langere  
tijd ervaring op kunt doen. 

WOW heeft al ruim 100.000 uur aan langdurige 
(intensieve) uitwisseling gefaciliteerd.

WOW zorgt jaarlijks voor 250 meeloopdagen bij meer 
dan 40 betrokken organisaties.

De meeste meeloopdagen leiden tot een wederbezoek.



Uitwisselen = winst
• Meer inzicht en begrip in elkaars werk en organisaties
• Nieuwe inbreng van kennis en ervaring 
•  Enthousiaste, geïnspireerde en breed inzetbare  

medewerkers 
•  Lagere kwetsbaarheid van de organisatie door een  

breder en verbeterd netwerk
• Reductie van kosten door minder inhuur 

Peter Westerbeek van hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden liep mee met Bert Dijkstra van provincie Overijssel: 

‘De provincie kan veel kan leren van de manier waarop het waterschap  
exoten bestrijdt en hoe het waterschap omgaat met de Flora en Faunawet.  
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden werd geïnspireerd door de  
innovatieve toepassingen bij de provincie.’ 

Niek Daamen (adviseur verduurzaming Stadsingenieurs 
Breda) liep een dag mee met Jos Voeten van RWS (Water, 
verkeer en leefomgeving):

‘We hebben dezelfde drive om  
duurzaamheid structureel in het  
werk en de organisatie te verankeren. 
Dit doen we beiden vanuit een andere 
rol en invalshoek.’ 


