WaterArena Stroom jij mee?
Wat is de WaterArena?
De WaterArena is het lerend netwerk van de Nederlandse waterschappen op het gebied van innovatie.
De WaterArena wil graag een bijdrage leveren aan het
vergroten van de innovatiekracht van de Nederlandse
waterschappen, door de buitenwereld binnen te halen
en mensen, ideeën en initiatieven te verbinden. De WaterArena is gericht op het leren van concrete innovatieprojecten waar de waterschappen bij betrokken zijn. Dit
levert kennis op om eigen innovatieprocessen beter in
te richten en het waterbeheer te verbeteren voor een
mooie, duurzame leefomgeving.
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Wat gebeurt er in de WaterArena?
In de WaterArena organiseren de deelnemers zelf hun
activiteiten. Er wordt gewerkt met een activiteitenkalender. Elke deelnemer kan hier activiteiten voor aanmelden. Voor alle activiteiten geldt dat er een duidelijke
trekker (gladiator) is die de organisatie voor zijn/haar rekening neemt, vooraf de doelstelling van de activiteit bepaalt en vervolgacties terugkoppelt aan de WaterArena.
Voor de WaterArena kunnen activiteiten worden aangedragen. De volgende thema’s worden onderscheiden:

1 Inspiratie:
-	Inspiratie van buiten (cross-over met andere sectoren)
- Reflectie op landelijke ontwikkelingen
- Transities en toekomstscenario’s
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Dit doen we door samen te werken aan het etaleren van
waterschapsinnovaties, te leren van elkaar waardoor
we innovaties versnellen en maatschappelijke meerwaarde tonen door allianties met bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke initiatieven uit te bouwen. De WaterArena wil op al deze terreinen graag een
bijdrage leveren. Daar is jouw inzet hard bij nodig.
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Voor wie is de WaterArena?
De WaterArena staat open voor medewerkers van waterschappen die bezig zijn met vernieuwing en verduurzaming van het waterbeheer. Vanuit je passie voor
je werk breng je jouw verhaal én je ervaringen mee. Je
wilt graag inspiratie opdoen, je kennis delen en een stap
zetten in samenwerking in concrete projecten? Dit kan
in de WaterArena. Stroom jij mee? Samen op weg naar
een innovatievere organisatie en nog meer waterinnovaties in de praktijk.

Waarom een WaterArena?
In de WaterArena werken we aan de druppel op de horizon.
-	Samen kom je verder: we gaan meer gezamenlijk innoveren om het waterbeheer beter en goedkoper te
krijgen.
-	Innovatie zit in ons DNA: van gewoon ons werk doen
naar ons werk in de etalage zetten.

2. Kennis delen
-	Ervaringen van binnen (versnellen eigen projecten,
vergroten sociale innovatie)
-	Ervaringen van buiten (allianties, nieuwe vormen
van samenwerking)

3. Samenwerken
- Samen doen en beleven (event, prijsvraag, jongeren)
- Samen ervaren in de praktijk (excursie etc)
-	Samen laten zien wat waterschappen doen (etaleren
projecten, innovatiemarkten, matchmaking

Stroom jij mee?
Meld je activiteit voor de WaterArena aan! Heb je een
goed idee of initiatief, download dan het aanmeldformulier op www.uvw.nl/thema/innovatie/waterarena,
vul het in en mail het naar innovatie@uvw.nl. Dan kunnen we jou helpen je activiteit te ontsluiten via het netwerk van de WaterArena! Stroom dus mee en schrijf je
activiteit in.

De Unie van Waterschappen faciliteert de WaterArena, het lerend netwerk
van de Nederlandse waterschappen op het gebied van innovatie

