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Internationale samenwerking
Regiobijeenkomst STOWA  _ Nieuwe Sanitatie



1. Context Mondiaal

Klik hier

http://www.economist.com/news/briefing/21709530-water-becomes-ever-more-scant-world-needs-conserve-it-use-it-more-efficiently-and


1. Context Mondiaal

Munich Re - 2018



2.  Vlaanderen -Visie 2050
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3.  Systemische kijk



4.  Verbandenanalyse
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5. Voorbeeld Mobiliteit

SYSTEEMVERKENNING

https://radio2.be/oost-vlaanderen/ook-de-binnenscheepvaart-heeft-last-van-de-droogte
https://www.demorgen.be/binnenland/hitte-houdt-aan-en-dat-zorgt-voor-hinder-maatregelen-tegen-droogte-uitgebreid-b6930b38/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180725_03631106
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/08/02/giftige-blauwalgen-aanwezig-in-kanaal-gent-brugge.app/


Vlaamsezeehavens.be



6.  Nood aan demonstratoren/samenwerking

Financieringskaders



6.  Nood aan demonstratoren/samenwerking

(peri-)Urban 

living lab
Future Industries 

living lab
Rural living lab

Interreg 2 Seas NEREUS

New Energy and REsources from Urban Sanitation

PROJECT DURATION: 1/10/2017 – 31/12/2020 
TOTAL PROJECT BUDGET:  7. 057. 944€  (48,10% ERDF cofinancing)
OVERALL OBJECTIVE
Is to increase the reuse of resources, water and energy from waste water 
by boosting the adoption of technologies that recover resources, water and 
energy from wastewater in urban areas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  Nood aan demonstratoren/samenwerking

(peri-)Urban 

living lab
Future Industries 

living lab
Rural living lab

Interreg Vlaanderen - Nederland I-QUA

Rural living 
lab

Decentrale waterzuivering in buitengebied

Long list Shortlist Testopzet per locatie Monitoring
Evaluatie/Conclusies/aa

nbevelingen naar de 
toekomst

terugkoppeling met experten

startconferentie

slotconferentie
+ voortdurende disseminatie naar doelgroepen



7.  Hoe komen tot een goede (internationale) 

samenwerking?

(peri-)Urban 

living lab
Future Industries 

living lab
Rural living lab

1. KENNEN - Samenstelling partnerschap
-> goed weten wie wat doet. 
-> Zijn alle schakels/partijen betrokken om het doel(en) te bereiken
-> keuze leadpartner (+ aanspreekpunt/subcoördinator per land) 
-> doelgroepen? Hoe betrekken? Communiceren/Dissemineren?

2. BEGRIJPEN 
-> dezelfde taal spreken

-> inschatten hoe de ander denkt/hoe iemand in elkaar zit

3.    WAARDEREN 
-> open staan voor inbreng van anderen (niet alleen binnen het partnerschap)

-> waardering tonen

4. VERTROUWEN
-> elkaar ruimte en vertrouwen geven om daarna ervaringen te delen

5.    SAMEN WERKEN (1+1 = 3)
ÉÉN FAMILIE VORMEN!!!



7.  Ervaringen

(peri-)Urban 

living lab
Future Industries 

living lab
Rural living lab

- Gerichte communicatie (bundelen van informatie, vragen naar het partnerschap, …)
- Projectadministratie!!!
- Ruime disseminatie (geen project voor het consortium alleen)
- Belangrijk om tussentijds zaken te reflecteren met doelgroepen, kennispartners van 

buiten het partnerschap -> I-QUA startconferentie, I-QUA expertenmeetings, NEREUS 
Workshops, etc.

- Taal kan een barrière vormen
- Doorlooptijd tot effectieve demonstratie is vrij lang
- Ook als er problemen zijn of proberen de neuzen in dezelfde richting te houden
- Ook buiten het project samenwerking/contact -> uitbreiding network
- Je kan alles kapot rekenen, open mindset -> meerwaarde in kaart brengen

(systeemdenken)

Kijk verder dan je eigen probleem
Samenwerking loont!

Meday.nl



Contact

Veerle Depuydt

vd@vlakwa.be


