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Inleiding 
Het NWB Fonds heeft in 2019 besloten om (voorlopig) te werken met een jaarlijks 

voortrollend strategie- en beleidsstuk. Hiervoor is gekozen omdat de internationale 

samenwerkingsactiviteiten van de waterschappen erg in ontwikkeling zijn en er nieuwe 

samenwerkingen en extra financiële middelen beschikbaar zijn gekomen. Dit heeft 

logischerwijs invloed op de positie van het fonds en hoe de beschikbare middelen kunnen 

worden ingezet.  

Veranderingen 

Het beleid dat voor 2020 is ingezet zal in 2021 grotendeels worden voortgezet. Het strategie- 

en beleidsstuk is op een aantal punten geactualiseerd zodat het nog beter aansluit bij de 

huidige praktijk. Belangrijkste verschillen zijn dat we ons meer gaan richten op Dutch Water 

Authorities (DWA) en het Blue Deal uitvoeringsprogramma minder centraal zetten. Wel 

sluiten we grotendeels aan op de financiële spelregels van de Blue Deal en vergoeden we 

niet de dagen dat waterschapper in het buitenland is, maar maken we dat plaats- en 

tijdonafhankelijk. Daarmee past de looncompensatie beter bij de beperkingen van de 

coronacrisis, maar stimuleert het ook om een goede balans te vinden tussen internationale 

werkbezoeken en werken vanuit Nederland. 

Nieuwe balans tussen digitaal werken en reizen 

Het afgelopen jaar (2020) stond voor de hele wereld in het teken van de coronacrisis en de 

hoop is dat in 2021 de beperkingen die de crisis kent zullen afnemen. Internationale 

werkbezoeken zijn dan hopelijk weer mogelijk en bieden hernieuwde kansen om 

samenwerking op te pakken waar deze is blijven liggen. Echter, de coronacrisis heeft ook 

laten zien dat niet kunnen reizen niet betekent dat je niet aan internationale samenwerking 

kan doen. Het digitaal werken heeft een enorme vlucht genomen en heeft ook voordelen 

t.o.v. de ‘oude’ werkwijze. Door bijvoorbeeld regelmatiger kort digitaal contact te hebben met 

een buitenlandse partner leer je elkaar goed kennen en is er ook continuïteit mogelijk. Verder 

is zichtbaar dat de drempel om een bijeenkomst bij te wonen lager wordt, zeker als lokale 

partners niet stad en land af hoeven te reizen om deze bij te wonen. Het NWB Fonds wil in 

2021 daarom een start maken met het stimuleren van waterschappen om een nieuwe balans 

te vinden tussen afreizen en innovatieve vormen te ontwikkelen om de impact van digitaal 

werken te vergroten. 

Lange termijn strategie ontwikkelen 

Het huidige beleid en de strategie bestaat uit een vijftal pijlers en alle projecten en activiteiten 

die we financiering (of zelf organiseren) zijn goed te plaatsen binnen deze pijlers. Het NWB 

Fonds levert een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van de blue deal door 

programma’s rondom professionalisering en communicatie te financieren. Met het KIWI- 

programma werken we aan een nieuwe instroom en competentieontwikkeling aan 

internationaal inzetbare medewerkers, etc. 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de Blue Deal en/of DWA de bovenstaande activiteiten zelf 

gaan financieren. Daarnaast zal DWA in 2021 ook een besluit nemen over een nieuwe visie 

voor DWA en dat biedt ook handvatten voor het fonds om zelfstandig een lange termijn 

strategie te formuleren. In 2021 zal het fonds daarom starten met het formuleren van een 
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nieuwe meerjarenstrategie die ook voor waterschappen inzichtelijk en voorspelbaard maakt 

hoe ze het fonds kunnen benutten voor de uitvoer van hun internationale samenwerking. 
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Status NWB Fonds 
Het NWB Fonds is een eigen vermogensfonds van en voor de waterschappen. Het 

stamvermogen van het fonds – bestaande uit schenkingen van de NWB Bank (thans totaal € 

20,5 miljoen) – moet in stand blijven. 

De Belastingdienst heeft het NWB Fonds als ANBI aangewezen. Als zodanig betaalt het NWB 

Fonds geen belasting over verkregen schenkingen. Het NWB Fonds voldoet aan de ANBI- 

verplichtingen, in overeenstemming met de status van vermogensfonds. Deze positie en 

status zijn het fundamentele uitgangspunt voor het doel en de ambitie van het NWB Fonds. 

Het ANBI-nummer van de stichting is: 817434719. 

Positie NWB Fonds 
NWB Fonds is opgericht met als doel het wereldwijd bijdragen aan decentraal waterbeheer- 

en bestuur, waterveiligheid en schoon water. Het NWB Fonds co-financiert sinds haar 

oprichting in 2006 internationale samenwerkingsprojecten (G2G) van de Nederlandse 

waterschappen en de Unie van Waterschappen.  

De co-financiering van deze internationale samenwerkingsprojecten hebben de nodige 

verbeteringen opgeleverd en hebben onder de vlag Dutch Water Authorities (DWA) meer 

zichtbaarheid opgeleverd. De NWB Fonds projecten en de toegenomen zichtbaarheid 

hebben in 2018 geresulteerd in een samenwerking tussen de waterschappen, het ministerie 

van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het programma 

dat is opgericht heeft de naam Blue Deal en heeft als hoofddoelstelling 20 miljoen mensen 

helpen aan schoon, voldoende en veilig water. Daarmee draagt het Blue Deal programma 

actief bij aan de Sustainable Development Goals (SDGs) en loopt tot en met 2030. 

Met de komst van de Blue Deal is er voor DWA meer financiële ruimte gekomen om 

internationale samenwerking vorm te geven. Het NWB Fonds heeft haar strategie en beleid 

aangepast op deze nieuwe realiteit en wordt in dit stuk nader toegelicht. Het NWB Fonds 

bepaalt zelfstandig haar koers, maar altijd zoveel mogelijk in afstemming met de 

ontwikkelingen binnen DWA en de Blue Deal.  

Belangrijkste pijlers NWB Fonds  
De hoofddoelstelling van het NWB Fonds is het duurzaam verbeteren van decentraal 

waterbeheer, beter bestuur, voldoende water, schoon water en waterveiligheid elders in de 

wereld. De focus ligt daarbij op het genereren van impact en zichtbare verbetering voor 

mensen en organisaties. Van plannen maken naar uitvoering, dat is de stap die we met elkaar 

de komende jaren te zetten hebben om van de SDGs een succes te maken. Het Blue Deal 

programma is een fantastisch instrument om impact te genereren en duurzaam samen te 

werken met buitenlandse partners.  

Langjarig samenwerken en grotere projecten draaien vraagt ook van de waterschappen om 

op dit vlak verder te professionaliseren. Internationaal werken is een vak. De kunst is om de 

meerwaarde van de praktische uitvoeringskennis van waterschappen op een effectieve en 

inspirerende wijze te verbinden met de enorme wateropgaven van de lokale partners in het 

buitenland.  
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Het NWB Fonds zet het beleid van 2020 voort en zoekt actief naar manieren om de basis 

onder de internationale samenwerking van de Nederlandse waterschappen verder te 

ontwikkelen en te versterken.. Dit wil het NWB Fonds doen door actief in te zetten of vijftal 

pijlers: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versterken draagvlak 
De ambitie van het NWB Fonds is om het interne draagvlak bij de waterschappen en hun 

stakeholders te vergroten door vaker en beter te communiceren over de internationale 

activiteiten van de waterschappen. De waterschappen zijn de primaire organisaties die, 

samen met buitenlandse publieke partners, vormgeven aan de internationale samenwerking. 

De waterschappen hebben zich gecommitteerd aan o.a. de Blue Deal en zullen voor een 

langere periode werknemers beschikbaar moeten stellen om professioneel uitvoering te 

kunnen blijven geven aan internationale projecten. Het NWB Fonds wil de internationale 

projecten ondersteunen om vaker en beter te communiceren over resultaten en geleerde 

lessen en op die manier het draagvlak te behouden en te versterken.  

Internationaal werk als speerpunt voor persoonlijke ontwikkeling en HR-strategie 
Het NWB Fonds wil het internationale werk helpen verankeren bij de interne organisaties van 

de waterschappen en inzichtelijk maken hoe werken in het buitenland werknemers helpt om 

persoonlijk te ontwikkelen en te groeien. Werken in het buitenland is zelden eenvoudig, 

vraagt veel aanpassingsvermogen van een werknemer en biedt vaak een verhelderend 

perspectief op de werkzaamheden in eigen land. Hierbij gaat ook nadrukkelijk om het halen 

en brengen van kennis en ervaring. Het NWB Fonds wil daarom actief inzetten op activiteiten 

en samenwerkingen die hieraan bijdragen.  

Versterken draagvlak 

Bevorderen van 

internationaal werk als 

belangrijk speerpunt voor 

persoonlijke ontwikkeling 

en HR- strategie in brede 

zin. 

Zorgen voor voldoende 

capaciteit, kwaliteit,  

continuïteit en diversiteit 

in de opzet en uitvoering 

van projecten. 

Het verbreden van het 

blikveld door nieuwe 

kennis, inzichten en 

samenwerkingen te 

borgen. 

Uitvoeren van 

verkenningsmissies  
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Zorgen voor voldoende capaciteit, kwaliteit, continuïteit en diversiteit 
Het NWB Fonds wil actief bijdragen aan een grotere en diverse groep waterschaps-

medewerkers op juiste plek met de juiste competenties om de opzet en uitvoering van 

internationale samenwerkingsprojecten van waterschappen verder te professionaliseren. Er 

wordt actief ingezet op continue leren en ontwikkelen (ook tussen waterschappen – 

krachtenbundeling) en het vergroten van de pool van medewerkers die uitvoering geven aan 

de projecten. Het NWB Fonds wil meer investeren in competenties en vaardigheden die nu 

(of in de toekomst) ontbreken. Naast voldoende experts (e.g. hydrologen) zijn in toenemende 

mate social engineers van cruciaal belang om technische vraagstukken in een 

multidisciplinair kader te plaatsen.  

Verbreden van het blikveld – Kansenlab 
Het NWB Fonds wil via het Kansenlab effectief blijven zoeken naar manieren om de opzet en 

uitvoer van de internationale samenwerkingsprojecten te versterken, te versnellen en te 

verduurzamen. Hierbij wordt vooral gedacht aan het samenwerken/afstemmen met nieuwe 

samenwerkingspartners die positief bijdragen aan een project doordat ze unieke kennis en 

ervaring inbrengen. Hierbij kan gedacht worden aan kennisinstellingen en bedrijven, maar 

ook aan e.g. investeringsbanken, NGOs en andere Nederlandse partijen die waterschappen 

helpen projecten een sterkere positie geven – in binnen- en buitenland. Door actief deze 

verbindingen te leggen wil het NWB Fonds de projecten voorzien van een breder blikveld, 

inzicht in de politiek- economische context en de slagkracht vergroten.   

Verkenningsmissies 
Het NWB Fonds maakt verkenningsmissies of kortdurende projecten mogelijk. Naast de Blue 

Deal zijn er voor DWA nog andere prioriteiten en kansen (mogelijk) onbenut blijven. Deze 

vallen echter wel onder de doelstelling van het NWB Fonds en bieden voor waterschappen 

soms unieke kansen om te leren en te ontwikkelen.. De financiële omvang van deze missies 

is altijd in overleg. De nadruk komt meer te liggen op samenwerking tussen waterschappen, 

externe financiering en lokale inzet. i 

Strategie financiering 
Het NWB Fonds heeft als hoofdregel (sinds de oprichting) dat het maximaal 50% van de 

kosten van de samenwerkingsactiviteiten financiert. De andere 50% van de projectkosten 

moet worden gedekt uit eigen middelen van de waterschappen, een partnerbijdrage en/of 

een subsidie. Hiervoor zijn in het beleid (zie hieronder) specifieke regels opgesteld. 

Het voormalige model waarin waterschappen een projectvoorstel indienen zal de komende 

periode minder vaak voorkomen. Vooral de verkenningsmissies zullen het oorspronkelijke 

karakter behouden, maar daarvoor is het budget beperkt.  

Het NWB Fonds zal meer maatwerk verrichten bij het vormgeven en (co)-financieren van 

haar projecten. Er zal daarom per project bekeken moeten worden hoe effectief en duurzaam 

bijgedragen kan worden aan de doelstellingen. Mocht er aanleiding zijn om dit te wijzigen, 

dan wordt dat meegenomen in de jaarlijkse actualisatie van de strategie en het beleid. 
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BELEID EN ACTIVITEITEN NWB FONDS 2021 
 

Het NWB Fonds heeft een groot deel van de beschikbare middelen voor 2020 en 2021 reeds 

belegd in projecten die bijdragen aan het internationale werk van de waterschappen. Dit 

betreft o.a.  

- Impulsprojecten die door het Blue Deal programma (Unie van Waterschappen) 

worden uitgevoerd in het kader van professionalisering en communicatie.   

- Het Kennismakings- en Introductieprogramma Waterschappen Internationaal (KIWI) 

waarbij nieuwe mensen binnen het waterschap de kans krijgen om internationaal 

actief te worden. 

- Een reservering voor Young Expert Professionals (YEP) programma binnen de Blue 

Deal. 

Door deze projecten is de financiële ruimte voor nieuwe aanvragen beperkt en betreft 

maatwerk. Het belangrijkste is dat er een goed plan (mogelijk) is waarna aan de financiële 

dekking gewerkt kan worden. In 2021 en de daaropvolgende jaren ontstaat weer meer 

financiële ruimte om vaker nieuwe projecten te starten. 

Speerpunten 2021 

Voor het komende jaar wil het NWB Fonds zich, uiteraard binnen de pijlers van het fonds, 

focussen op een aantal thema’s en bijbehorende activiteiten.  

Klimaat en duurzaamheid 

De komende periode schenken we bijzondere aandacht aan het thema Klimaat & 

Duurzaamheid. We willen projecten stimuleren om klimaatoplossingen en 

duurzaamheidsvraagstukken te combineren met hun werkzaamheden rondom integraal 

waterbeheer. Met gerichte activiteiten en projecten kunnen we de ‘footprint’ van DWA 

verkleinen en bijdragen aan integraal waterbeheer en sociaaleconomische vooruitgang in de 

gebieden waar waterschappen actief zijn.  

Communicatie, impact en leren van elkaar 

Daarnaast willen we focussen op het verhaal van DWA. Wat is de toegevoegde waarde van 

DWA, hoe communiceren over onze projecten en hoe zorgen we dat goed zichtbaar wordt 

welke impact DWA realiseert. Belangrijk daarbij is ook de ervaring van de buitenlandse 

partners en hoe zij de samenwerking ervaren. Bovendien hebben lokale partners op tal van 

terreinen ook een hoop in te brengen waar we als DWA van kunnen leren. Dit willen we dan 

ook stimuleren en belonen met bijvoorbeeld een NWB Fonds Award.  

Digitalisering en samenwerking 

De coronacrisis heeft laten zien dat ondanks dat er meer op afstand gewerkt moet worden er 

wel degelijk resultaten te behalen zijn. De dynamiek in de samenwerking met buitenlandse 

partners is hierdoor veranderd en biedt ook kansen. Deze manier van werken zou voor 

onderdelen binnen projecten juist een mooie uitkomst zijn en in sommige gevallen 

vliegbewegingen overbodig kunnen maken. Internationale samenwerking vraagt echter ook 

om ontmoetingen en elkaar in de ogen kunnen kijken. Het NWB Fonds wil DWA helpen met 
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bijvoorbeeld leren en werken op afstand, digitalisering te versnellen en onderzoeken wat de 

impact is voor projecten en hoe ze kunnen werken aan een vernieuwde en eigentijdse vorm 

van internationale samenwerking.  

 

I Organisatie en besturing 
 

De stichting NWB Fonds 

De stichting NWB Fonds is opgericht op 22 december 2006. De vigerende statuten zijn van 

23 december 2010. De stichting is gevestigd op het adres Koningskade 40, 2596 AA Den 

Haag. Fiscaal nummer (RSIN) 817.434.719. KvK nummer 27295597. 

De gegevens van het NWB Fonds zijn vermeld op de internetsite: www.nwbfonds.nl. Hierop 

staan ook de samenstelling en gegevens van het bestuur, de programmacommissie en het 

bureau, met namen en functies. 

 

Bestuur, programmacommissie en programmabureau in 2021 

Het NWB Fonds heeft een beleidsbepalend bestuur en een uitvoerende 

programmacommissie. Het bestuur en de programmacommissie worden ondersteund door 

een programmabureau, dat tevens de (financiële) administratie voert. Het bureau staat onder 

leiding van de directeur van het NWB Fonds. 

Bij het vervullen van deze taken slaat het bestuur acht op de statutaire doelstelling, de ANBI 

eisen en de bestaansgrond van de stichting. Deze drie vormen het kader voor de strategie en 

de goede besturing van het NWB Fonds. 

In de oude situatie besloot de programmacommissie over de projectvoorstellen en 

financieringsaanvragen van de waterschappen. Het bureau adviseert en de directeur heeft 

vetorecht. Met deze constructie is gewaarborgd dat het NWB Fonds onafhankelijk van 

donateurs en begunstigden opereert en dat bestuurs- en programmacommissieleden niet 

afzonderlijk kunnen beschikken over het vermogen van de stichting.  

In de huidige situatie zullen er minder projectvoorstellen worden behandeld door de 

programmacommissie omdat waterschappen vrijwel volledig draaien op Blue Deal 

financiering die vrijwel alle capaciteit van de waterschappen consumeert. Het 

programmabureau initieert daarom (met goedkeuring van bestuur en in samenspraak met de 

programmacommissie) soms zelf projecten die bijdragen aan de strategie en vraagt de 

programmacommissie om (zwaarwegend) advies. Daarnaast krijgt de programmacommissie 

de gelegenheid om zelf ook een actieve rol te spelen in het realiseren van onze strategie.  

Voor reguliere voorstellen vanuit de waterschappen of de unie van waterschappen zal de 

programmacommissie de besluitvormende rol behouden. 

Om voldoende contact te houden met de projecten wordt de programmacommissie door het 

programmabureau actief betrokken bij de projecten binnen de Blue Deal.  

De bevoegdheden van bestuur, programmacommissie en directie zijn nader vastgelegd in 

het reglement van het NWB Fonds. 

about:blank
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II Regels en procedures in 2021 
 

Krachtenbundeling en samenwerking strategische partners 

Gelet op mogelijke nieuwe voorstellen voor verkenningsmissies of andere internationale 

activiteiten vanuit het waterschap wil het NWB Fonds blijvende aandacht vragen voor 

onderlinge samenwerking in DWA-verband. Nieuwe activiteiten en projecten dienen 

samenwerking tussen waterschappen zoveel mogelijk te bevorderen. Geadviseerd wordt om 

zoveel mogelijk samen te werken om tot een programmatische aanpak te komen in een land 

en/of regio.  

Daarnaast willen we de samenwerking tussen strategische partners versterken door actief de 

samenwerking op te zoeken met bijvoorbeeld de Nederlandse ministeries en ambassades, de 

drinkwatersector (VEI, WaterWorx) en gemeentelijke taken (VNGi). 

Ten aanzien van bijvoorbeeld klimaat en gender wordt gestimuleerd om te onderzoeken 

welke mogelijkheden er zijn om aan te sluiten bij bestaande initiatieven van NGO’s (bijv. 

Trees for all, ICCO, IDH, Just Diggit, etc.) en/of hoe zij kunnen aansluiten bij DWA- projecten.   

Digitalisering binnen DWA-projecten 

Het NWB Fonds wil het digitale werken bestendigen in internationale samenwerking. De 

coronacrisis laat zien dat werken op afstand goed mogelijk is en dat een groot deel van het 

project doorgang kan vinden. Daarnaast vermindert dit tevens de CO2-uitstoot door het 

aantal vliegbewegingen te beperken. Nieuwe projecten wordt daarom gevraagd om deze 

samenwerkingsvorm te integreren in hun plannen.  

Financiële afspraken 

Om een financiële bijdrage voor internationale projecten/activiteiten van het NWB Fonds te 

ontvangen gelden de volgende basisregels: 

1. De bijdrage vanuit het NWB Fonds is maximaal 50% van de totale projectkosten.  

2. Reis- en verblijfkosten van uitgaande en inkomende missies (100%). 

3. DSA bij uitgaande en inkomende missies (VN-tarief, 100%). 

4. Kosten van onderzoek, workshops en publicaties (maximaal 100%); 

5. (loon)kosten van resident project management en lokale liaisons (maximaal € 20.000 

per jaar); 

Vergoeding van uren: 

• De vergoeding voor de inzet van de waterschappen is € 650 per dag. Hierbij wordt 

uitgegaan van een 36-urige werkweek (7,2 uren per dag). 

• De inzet van lokale partners worden (anders dan bij de Blue Deal) niet vergoed en 

tellen dus ook niet mee als onderdeel van de totale projectkosten. 

• De gewerkte dagen zijn werkdagen.  

• Het aantal opgevoerde werkdagen betreft een realistische inschatting en geschiedt 

op basis van vertrouwen. Indien de uren niet in verhouding staan t.o.v. de 

gerealiseerde activiteiten en impact, dan wordt dit besproken bij de beoordeling van 

de jaarrapportages en leidt dat tot een bijstelling. 
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Young Expert Professionals (YEP) 

Het inzetten van YEP-ers binnen projecten biedt continuïteit en een goede leerschool voor 

jonge mensen die graag ervaring willen opdoen in het buitenland. De huidige praktijk wijst uit 

dat YEP-er een belangrijke schakel vormen tussen waterschap en lokale partner tussen de 

missies door. Bekende gezichten, aanwezigheid en continuïteit zijn belangrijk bij 

internationale samenwerking. Het NWB Fonds wil hier dan ook graag aan bijdragen. 

Er wordt echter ook geconstateerd dat Nederlandse YEP-ers onvoldoende perspectief 

krijgen aangeboden vanuit de samenwerkende waterschappen. Soms hebben mensen 

andere interesses en dat is prima, maar het NWB Fonds hecht er waarde aan dat de 

waterschappen op korte termijn meer doen aan het betrekken en behouden van talent. 

Het NWB Fonds co-financiert de ‘eigen bijdrage’ van de (loon)kosten van een Nederlandse 

en lokale YEP-er. Het NWB Fonds betaalt:  

- De (loon)kosten van lokale YEP-ers met een maximaal bedrag van € 12.000,- per jaar. 

- De (loon)kosten van Nederlandse YEP-ers met een maximaal bedrag van € 20.000,- 

per jaar. 

Aanvullende loonkosten (bijvoorbeeld door hogere inschaling eigen werknemer) worden 

niet vergoed.  

Verder stelt het NWB Fonds aanvullende voorwaarden en inspanningsverplichtingen voor het 

co-financieren van Nederlandse YEP-ers: 

- De samenwerkende waterschappen die de Nederlandse YEP-er inzetten werken 

samen aan het behoud van Nederlandse YEP-ers voor de eigen organisatie door 

periodiek gesprekken te voeren over de mogelijkheden/werkzaamheden binnen de 

waterschapswereld.  

- De Nederlandse YEP-er staat op de loonlijst bij het indienende waterschap. 

De Nederlandse YEP-er krijgt de gelegenheid om intern te solliciteren bij het indienende 

waterschap  

Toetsingskader voorstellen internationale samenwerkingsprojecten 

1. De NWB Fonds beoordeelt de financieringsaanvragen aan de hand van een zestal 

criteria.  

2. Er is sprake van een samenwerkingsvraag van een buitenlandse partner. 

3. Het project beoogt een duurzaam resultaat neer te zetten (langjarige samenwerking). 

4. De kennisactiviteiten sluiten aan bij de kerncompetenties van de waterschappen 

(unieke toegevoegde waarde). 

5. De buitenlandse partner is een publieke organisatie: G2G-partnerschap. 

6. Om de financiering te versterken en de leeropbrengst te vergroten is de 

samenwerking bij voorkeur verbonden met een groter programma en/of ingebed in 

een consortium (met kennis- en onderwijsinstellingen, marktpartijen en/of NGO’s).  

7. Het project draagt bij aan de doelstellingen van Dutch Water Authorities (DWA), te 

weten krachtenbundeling, professionalisering en internationale positionering. 
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8. Er is toegelicht hoe samengewerkt wordt met andere waterschappen en/of hoe 

strategische partners worden betrokken bij het project.  

Procedure nieuwe voorstellen 

De aanvraagprocedure begint met een toetsing (door de aanvrager) aan de basiscriteria voor 

cofinanciering. Daarvoor is een checklist beschikbaar. Als aan de basiscriteria wordt voldaan, 

bespreekt de aanvrager het projectidee en de projectopzet met het bureau (de 

programmamanager). Daarna stelt de aanvrager, met hulp en raad van de 

programmamanager, het projectvoorstel en de begroting op. Met instemming van het bureau 

dient de aanvrager het voorstel vervolgens in bij de programmacommissie, drie weken voor 

de vergadering. De programmamanager formuleert het advies en agendeert de aanvraag 

voor de programmacommissie. In de vergadering van de programmacommissie kan de 

aanvrager een toelichting geven en vragen beantwoorden. 

Aanvragen die positief worden beoordeeld zijn vooraf door het bureau getoetst aan het 

vastgestelde beleid en de vastgelegde criteria. Dit wordt weergegeven in het schriftelijke 

advies van de programmamanager aan de programmacommissie. De toetsing, beoordeling 

en beslissing worden in het verslag van de programmacommissie vermeld. 

 

Toelichting kostensoorten 

 

Reis- en verblijfkosten missies 

De out-of-pocketkosten van buitenlandse reizen (reis- en verblijfkosten) worden 100% 

vergoed. Dit geldt zowel voor uitgaande als voor inkomende werkbezoeken. Voor inkomende 

missies is het argument dat de partner veelal geen budget heeft voor buitenlandse reizen. 

Visumkosten, vaccinaties, en reiskosten in het buitenland (van en naar de internationale 

luchthaven) worden 100% vergoed. Vliegtickets zijn economy-class.  

Vergoeding van uren 

Voor de werkdagen die besteed worden aan projecten staat een dagvergoeding van 

maximaal €650,- Met dit geld kunnen de waterschappen bijvoorbeeld vervangers inhuren. In 

toenemende mate gebruiken de waterschappen dit geld in het project zelf, uit het motief van 

maatschappelijke verantwoordelijkheid of uit het motief van HRM (investeren in 

medewerkers). Het NWB Fonds juicht dit toe, want het verhoogt de effectiviteit en de impact 

van de projecten en er gaat hefboomwerking van uit. Met dit geld kunnen diverse andere 

projectkosten worden gefinancierd, bijvoorbeeld de dagvergoedingen1 van lokale deelne-

mers aan trainingen of de inhuur van lokale trainers of experts. Het kan ook worden gebruikt 

om de kosten van projectmanagement of –administratie te dekken.  

Resident project management en lokale liaisons 

Het NWB Fonds stimuleert de inzet van lokale projectmanagers (RPM) namens de 

waterschappen, omdat het de continuïteit, de doelmatigheid en de kwaliteit van de 

 
1 In sommige projecten worden substantiële bijdragen besteed aan dagvergoedingen (“per diem” of DSA) voor lokale 

deelnemers aan cursussen, trainingen en workshops. In veel partnerlanden is het de gewoonte om deelnemers aan cur-
sussen presentiegeld te geven. Meestal draagt de partnerorganisatie zelf weinig of niets bij. 
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samenwerking aantoonbaar te goede komt. De ambassadeursrol van de RPM draagt 

bovendien bij aan de internationale positionering van DWA. Het salaris van de RPM wordt 

afgestemd op de lokale praktijk. De vergoeding van het NWB Fonds is maximaal € 20.000. 

Het NWB Fonds kan in het belang van het project of de internationale positionering van DWA 

een hogere vergoeding toekennen. Daarbij wordt wel gelet op de totale 

financieringssamenstelling van het project. 

Kosten van YEP-ers 

Met de bijdrage in de loonkosten van trainees heeft het NWB Fonds ingespeeld op het YEP 

Water subsidieprogramma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (in samenwerking met 

het Netherlands Water Partnership). Dit programma subsidieert de training, begeleiding en 

out-of-pocketkosten van jonge waterprofessionals in het buitenland, maar niet de loonkosten 

van de Nederlandse trainees. YEP trainees dragen substantieel bij aan het succes van de 

samenwerkingsprojecten, zowel inhoudelijk (op kennisniveau) als bij de voorbereiding van 

werkbezoeken en workshops en bij de verslaglegging en administratieve afhandeling van 

werkbezoeken. Het NWB Fonds vergoedt maximaal € 20.000 van de loonkosten van de 

Nederlandse (YEP) trainees in samenwerkingsprojecten. 

Een Nederlandse YEP trainee wordt in de regel gekoppeld aan een lokale YEP trainee. Het 

NWB Fonds kan ook een bijdrage verlenen in de niet door het YEP programma 

gesubsidieerde kosten van de lokale YEP trainee, met een maximum van € 12.000 per jaar. 

Met de bijdrage voor de lokale YEP trainee komt bij de partner tijdelijk extra capaciteit 

beschikbaar die gericht voor de samenwerking kan worden ingezet.  

Kosten van onderzoek, workshops en publicaties 

Deze kostensoort beslaat een brede verzameling aan kennisactiviteiten, producten en 

diensten, zowel voor het brengen en helpen als voor het halen en leren in 

samenwerkingsprojecten. Gemeenschappelijk doel van deze activiteiten is: 

capaciteitsopbouw, kennisontwikkeling en kennisdeling. 


