Desiderius Di(e)s
Erasmus Di(e)s Leiden

Alumni te gast bij het oudste
bestuursorgaan van Nederland
Op 29 oktober troffen ruim dertig alumni en vertegenwoordigers van de Nederlandse waterschapwereld elkaar bij
het Hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden ter gelegenheid van de jaarlijkse Erasmus Di(e)s. Dit jaar de 547e
geboortedag van Erasmus en ook 500 jaar geleden dat de
“Lof der Zotheid” werd gepubliceerd.

Workshop Unie van
Waterschappen

Alumni in archief
bewonderen privilege
uit 1255

Alhoewel te gast in een modern en transparant gebouw waar “flexwerkplekken voor ieder” het devies is, werd tijdens de rondleiding in het onderaardse
archief al snel duidelijk dat we te gast zijn bij het oudste bestuursorgaan van
de Nederlanden. Het ijkpunt van dit archief is een privilege van graaf Willem
II uit 1255, maar ook vele andere kaarten en keuren geven een fascinerende
blik in de waterwereld door de eeuwen heen. De waterschappen vormen
letterlijk de basis van ons “poldermodel”.

Een parallelle tweede workshop over “watergovernance in het postKatrina-tijdperk” werd georganiseerd door de Unie van Waterschappen
en geleid door een deskundige troika: dijkgraaf Gerard Doornbos als voorzitter van het Hoogheemraadschap van Rijnland; namens de EUR prof.dr.
Geert Teisman, hoogleraar bestuurskunde van de faculteit sociale wetenschappen, gespecialiseerd in klimaatverandering en ruimtelijke ordening;
mr. Herman Havekes van de Unie van Waterschappen. Deze laatste
belichtte de strategische en juridische invalshoeken. Hier kwamen ook de
grensoverschrijdende aspecten aan bod: van overleg met onze buurlanden
tot internationale samenwerking in de EU en wereldwijd.

Sprekers Desiderius
Di(e)s Leiden

Workshop
Hoogheemraadschap
Rijnland

Een workshop georganiseerd door het hoogheemraadschap met als titel
“Van waterbeheer naar watergovernance” behandelde de bestuurlijke innovatie en politieke actualiteit. Dit onder leiding van twee experts. Namens
de EUR: dr. Arwin van Buuren, hoofddocent bestuurskunde van de faculteit
sociale wetenschappen, gespecialiseerd in waterbeheer en gebiedsontwikkeling. Voor het hoogheemraadschap trad ir. Hans Pluckel op, hoogheemraad
financiën en internationale zaken (dit is vergelijkbaar met een wethoudersfunctie). Vroeger stond technische maakbaarheid voorop bij een waterschap,
nu is er veel aandacht voor een proactieve effectbenadering met meer oog
voor de sociale complexiteit. De bestuurlijke schaalvergroting is enorm: van
vroeger 2600 naar nu 25 waterschappen. Ook de toekomst zal dynamisch
zijn, volgend jaar zal de Deltacommissie haar voorstellen publiceren aangaande de komende honderd jaar.
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Door de interactieve opzet van twee workshops en een melange van alumni
en waterschapdeskundigen als deelnemers, werd het een boeiende en
interessante avond. In sneltreinvaart van de wereld in 1255, naar het heden
en een blik op de toekomst. Kortom, een geslaagde avond voor onze alumni,
getuige ook de levendige borrel na afloop. Veel dank voor dit alles aan het
hoogheemraadschap, de sprekers, in het bijzonder aan hoogheemraad Hans
Pluckel voor zijn initiërende rol voor zowel de bijeenkomst in Leiden als in
Rotterdam.
Ullrich Schröder
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Erasmus onderweg

29 oktober

Desiderius Di(e)s
Bij het Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard
De dag na de zware storm van 28 oktober verzamelden
een vijfendertig EAV alumni zich in het gebouw van het
Hoogheemraadschap aan de Maasboulevard voor een
zeer interessante avond.
Eerst hield de heer Van der Klugt, locodijkgraaf
van het hoogheemraadschap, een inleiding
waarbij hij zowel inging op de historie en organisatie van een waterschap als op de nieuwste
ontwikkelingen.
Wanneer je hoort dat het waterschap al 752 jaar
oud is, de prachtige oude kaarten en het beeld
van Floris de Vijfde in de gang ziet, dan hebben wij met onze honderdjarige
universiteit nog een lange periode te gaan.
Het waterschap heeft een oude historie maar heeft ook of beter gezegd
juist in deze tijd een belangrijke taak. Door de veranderingen in ons klimaat en de doorgaande verstedelijking wordt het steeds belangrijker om
ervoor te zorgen dat we als maatschappij in staat zijn om wateroverlast
en kwaliteitsproblemen te kunnen voorkomen. In Rotterdam wordt hier
door het hoogheemraadschap in samenwerking met de gemeente veel
aan gedaan, wat de heer Van der Klugt op voortreffelijke wijze overbracht.
Daarna was het woord aan dr. Loorbach, de directeur van het EUR instituut DRIFT (Dutch Research
Institute for Transitions) die in zijn inleiding op
prima wijze de huidige ontwikkelingen op het
gebied van water in het kader van transitionmanagement zette. De mix van enerzijds kleine
evolutionaire veranderingen en anderzijds revolutionaire veranderingen gezien vanuit een langere
periode en hoe daarmee om te gaan is het onderwerp van studie en consultancy van het instituut.
Dit werd door de heer Loorbach op duidelijke wijze geïllustreerd aan de
hand van zowel de Water-case als aan vergelijkbare grote maatschappelijke ontwikkelingen.
Beide inleidingen prikkelden de aanwezigen zodanig tot het stellen van
allerlei vragen dat slechts met enige moeite iedereen ertoe kon worden
aangezet om tijdig het gebouw te verlaten, dat wil zeggen voordat de
alarminstallatie van het gebouw in werking zou gaan.
Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst, met dank aan het hoogheemraadschap en de sprekers.
Voor degenen die de inleidingen nog eens willen nalezen zijn de powerpointpresentaties op onze website gezet (www.erasmusalumnivereniging.
nl/desideriusdies2013).

International Research Project
De FSR organiseert dit jaar weer het International Research Project. Afgelopen
jaren hebben we onder andere steden als Bangkok, Ho Chi Minh City, Kuala
Lumpur, Beijing en Boston bezocht. Dit jaar zullen we naar Mumbai & Delhi afreizen waar onderzoek gedaan wordt voor Child Helpline International.
Kort iets over de FSR. De FSR is een onafhankelijke studievereniging van de
Erasmus Universiteit en focust zich op de bachelor 3 en Master studenten
van zowel Finance als Accountancy aan de ESE en RSM (dit zijn de studenten
Economie, Econometrie en Bedrijfskunde). Doordat onze leden in de laatste fase
van hun studie zitten zijn onze leden serieus op zoek naar stage- of startersmogelijkheden.
Het Internationale Research Project (IRP) is het grootste en meest prestigieuze
project van de FSR. Twintig ambitieuze topstudenten Finance, Accountancy en
Econometrie zullen komend jaar in mei vertrekken naar India om daar in Mumbai
en Delhi een onderzoek te doen voor een goed doel. Om een hoge kwaliteit van
het onderzoek te waarborgen, gaan er tevens twee docenten van de Erasmus
Universiteit mee.
In januari-april zal het vooronderzoek in Nederland plaatsvinden. In Nederland
zullen de studenten inhousedagen en gastcolleges volgen. In India zullen we het
onderzoek voortzetten door middel van bedrijfsbezoeken.
Voor de inhousedagen en gastcolleges in Nederland zijn wij nog op zoek naar
bedrijven die interesse hebben om hieraan deel te nemen. Vanuit het bedrijf kan
de inhousedag of gastcollege gezien worden als recruitmentactiviteit. Het is een
goede mogelijkheid om in aanraking te komen met twintig topstudenten Finance,
Accountancy en Econometrie.
In Mumbai & Delhi zijn wij op zoek naar bedrijven die interesse hebben om deze
20 deelnemers te ontvangen en een presentatie of iets dergelijks te verzorgen dat
een connectie met het onderzoek maakt.
Mocht u of het bedrijf waar u werkt interesse hebben in deelname aan het
International Research Project door middel van het organiseren van een inhousedag of gastcollege of heeft u connecties met bedrijven in Mumbai en Delhi
dan kunt u contact met ons opnemen. Mijn emailadres is: activities@fsr.nl en
telefonisch ben ik bereikbaar op +31(0)104081331.
Gert-Jan Breukink

New Knowledge Club
Een interessante club binnen het Erasmusgebeuren. Met veel geheel nieuwe
ontwikkelingen. De New Knowledge Club organiseert maandelijks bijeenkomsten met als doel het door de leden onderling uitwisselen, vastleggen, definieren en ontwikkelen van kennis die door deskundigen wordt aangedragen. Dit
in interactie met de Universiteit, het bedrijfsleven, de politiek en overheid
ingegeven door de veranderingen binnen de technologie, de economie en de
samenleving (Statuten). Hierbij staat het stimuleren van betrokkenheid en
flexibiliteit van de deelnemers centraal.
Word lid, of kom eens langs of geef in ieder geval je e-mailadres aan Rick
Klop (rick.klop@gmail.com), onze secretaris, zodat je zelf kunt beoordelen of
het ook wat voor jou is.
Zie ook onze website www.newknowledgeclub.nl
Tom Jansen Bramervaer
Voorzitter

Bon Ellemeet

Alumnieuws
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