Jonge professionals gezocht (stage of afstuderen)
UN Sustainable Development Goal 6, 11, 13, 14:
Duurzame steden en gemeenschappen in Brabant:
Unesco Watermuseum in ’s-Hertogenbosch
De Opgave
Zonder water geen leven. Het lijkt een open deur, maar of dat tot iedereen doordringt? Unesco,
de ontwikkelingsorganisatie van de Verenigde Naties, vraagt aandacht voor water door het
opzetten van een wereldwijd netwerk van watermusea. Waarom doet Unesco dit? Een citaat van
de website https://www.watermuseums.net/project/: “Water museums display, all around the
world, a unique repository of different forms of humankind’s connections with water and its
natural, cultural, tangible and intangible heritage. They exhibit and interpret artefacts, techniques
and traditional knowledge to preserve and promote the world’s outstanding variety of waterrelated values and heritage that have been passed down through civilizations, from generation to
generation, and still inform and can influence everyday life today”.
Samen met de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch werken De WaardenMakers aan het
vormgeven van een Watermuseum in de stad. Het gaat dan om (1) het ontwikkelen van een
concrete locatie in Het Kruithuis en de inrichting daarvan (Google maar eens op het Kruithuis
voor een beeld). En (2) om het werken aan oplossingen voor de stedelijke waterproblemen die
er nu en in de nabije toekomst op ons afkomen. Welke problemen zijn dat? Wat kun je daar
doen? En hoe zorg je dat het netwerk hieraan deelneemt? Denk aan toenemende vervuiling van
water door bijvoorbeeld microplastics, steeds extremere weersituaties door de klimaatontwrichting, toenemend watergebruik en de zoektocht naar vervanging van fossiele brandstoffen.
De WaardenMakers richten zich sinds 2018 op het zo nauwkeurig mogelijk in kaart brengen van
de kwaliteit en kwantiteit van het Bossche watersysteem. Wat speelt er zich op dit moment af in
de wateren van de stad, wat is de waterkwaliteit, de toestand van de flora en fauna en wat
vinden de inwoners van hun water? Tegelijkertijd zijn wij op zoek naar alle mogelijke
oplossingen die het water schoner, beleefbaarder en veiliger maken. Welke zijn de innovaties die
ons inspireren, wat kunnen wij daarvan leren en zijn ze toepasbaar. Daarbij gaat het niet alleen
over water sec, maar ook over meer groen in de stad, meer biodiversiteit en meer
recreatiemogelijkheden.
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Wij werken aan een uitbreiding van de betrokken partijen in Nederland. Naast de kring zijn dat
de waterschappen, Rijkswaterstaat, Brabant water, de gemeente en de provincie Noord-Brabant.
Wat zijn hun belangen, onder welke condities willen zij meewerken en hebben zij de ambitie om
te komen tot een toekomstbestendig, duurzaam watersysteem in de stad (en zijn omgeving)?
Ook interesseert het ons om meer te weten van de andere watermusea in Europa. Wat doen die,
wat kunnen wij delen en waar kunnen wij samenwerken.
Wij hebben behoefte aan jonge professionals met een diversiteit aan achtergronden. Een passie
en commitment met water is duidelijk een pre. Als deze opgave je interesseert, kom dan vooral
bij ons langs. Een gesprek met het huidige team, aangeven waar jouw ambities liggen en dan
afwegen of het iets voor jou is. Op internet vind je het nodige over het Unesco watermuseumnetwerk (www.watermuseums.net). En wij hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten
met de Kring Vrienden, die we je op verzoek kunnen toesturen.
Organisatie
De WaardenMakers zijn een platformorganisatie, gelieerd aan de provincie Noord-Brabant.
Als broedplaats voor maatschappelijke uitdagingen voegen we waarden toe aan initiatieven
en dragen we bij aan nieuwe waarden over hoe we omgaan met onze omgeving. Met ambitie
broeden, brainen en bouwen we aan slimme oplossingen voor urgente vraagstukken. Van de
circulaire economie tot de energietransitie en de kwaliteit van onze omgeving. Dat doen we
samen met onderwijs, overheden, ondernemers en organisaties. Omdat we geloven in
kennisdeling en in de kracht van jonge professionals en de samenleving. Alles voor een mooi,
toekomstbestendig en duurzaam Brabant. Hiermee leveren De WaardenMakers een waardevolle bijdrage aan een aantal van de Sustainable Development Goals. Ons motto: gewoon doen!
Bij elk initiatief is de inzet van jonge professionals essentieel. Omdat ze nieuwe inzichten
inbrengen, de juiste vragen stellen en de probleemhouders van de toekomst zijn. De
WaardenMakers ontvangen zo’n 750 tot 1000 studenten per jaar in onderwijsgroepen en er
lopen per periode zo’n 40 studenten stage of studeren af. Het gaat om studenten van allerlei
pluimage, van technasia tot wo, uit binnen- en buitenland en vanuit allerlei studies.
Je ontvangt een stagevergoeding van € 350,- bruto per maand van de provincie Noord-Brabant
en werkt in ’s-Hertogenbosch.
De locatie
De WaardenMakers huizen op een bruisende plek: de Mengfabriek op de Tramkade in
’s-Hertogenbosch op loopafstand van het NS-station. In dit industriële erfgoedcomplex bouwen
we met de andere ‘bewoners’ aan een circulaire hub. Onze locatie past dus helemaal bij de
thema’s en initiatieven waar we aan werken.
Periode
Continu
Contactpersoon
Martin Bakker, De WaardenMakers, 06 27745 180, mbakker@brabant.nl
Nieuwsgierig naar De WaardenMakers? Verken onze website: www.dewaardenmakers.nl
Of kom een keer langs in de Mengfabriek!
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