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Beste Deelnemers en Belangstellenden,
Hierbij treft u aan het nieuwsbulletin afterworknet van mei 2019, waarin teruggekeken
wordt naar de bijeenkomst van 21 mei met als keynote-speaker Dr. Ir. Ronald E. Waterman
MSc. Verder is afscheid genomen van Maritsa de Meza en kennis gemaakt met Wijnand
Prins, die samen met Mila Emonds, een gedeelte van de administratieve taken van Maritsa
de Meza zal overnemen. Daarnaast is aandacht besteed aan BEST (Best of Experienced
Senior Talent) en het verzoek van Roos Zierikzee om een inventarisatie te maken van
belangstellenden voor ”Carefree Retirement”. En tenslotte ging Jet Creemers in op de
Zomerbijeenkomst van afterworknet, die een ander karakter zal krijgen dan eerder
voorgesteld. De bijeenkomst werd afgesloten met het informeel samenzijn, onder het genot
van heerlijke hapjes en drankjes verzorgd door “Natural Art of Eating” van Maritsa de Meza.

Impressie van de keynote van Ronald Waterman.
Met als titel “Bouwen met de Natuur” presenteerde Ronald op zeer indrukwekkende wijze
en voor een muisstille zaal zijn levenswerk. Te beginnen met zijn achtergrond van chemische

technologie, milieutechnologie, watersysteembeheer, kust- & deltaontwikkeling en zijn

verscheidene posities aan universitaire instellingen, kennisinstituten en bedrijfsleven.
Bouwen met de Natuur is een innovatie stoelend op een typisch Nederlandse traditie.
Dat is volgens Ronald Waterman de kern van Bouwen met de Natuur. Nederlanders zijn
altijd bezig geweest op het grensvlak van water en land. Al eeuwenlang.

Waren het eerst de terpen, als vluchtplaatsen voor het water, later ging men dijken
aanleggen. Daarna volgden de droogmakerijen – eerst met behulp van windmolens en later
met stoomgemalen – en kwamen de grote waterbouwkundige projecten, zoals de
Zuiderzeewerken en de Deltawerken. De evolutie in onze eeuw bestaat uit meer dan
voorheen gebruikmaken van materialen en krachten/interacties die in de natuur aanwezig
zijn.
Wat betreft RUIMTE zijn er drie oplossingen:
A. Betere benutting van de derde dimensie (d.w.z. de hoogte in, de diepte in), en
meervoudig grondgebruik.
B. Benutten van mogelijkheden in het bestaande achterland; in het geval van de
Randstad is dat het Blauwgroene Hart.
C. De zeewaartse optie.
In de praktijk worden over de hele wereld deze drie mogelijkheden vaak in combinatie
toegepast, met daarbij diepgaande aandacht voor veiligheid en integraal waterbeheer.
Ronald haalde hierbij voorbeelden aan hoe dit vorm heeft gekregen in ons land onder meer
in Hoek van Holland, Europoort en IJmuiden.
Voorts ging hij in op talrijke ontwikkelingen en mogelijkheden op weg naar een duurzame
leefomgeving in Nederland en elders in de wereld. Een van de aandachtspunten hierbij was
de ontwikkeling van de Zuid-Westelijke Delta en de aquapunctuur, waarbij een vergelijking
werd getrokken met acupunctuur, en het belang hiervan voor de duurzaamheid van de
binnenwateren.
Uit de wijze waarop Ronald dit alles presenteerde, sprak een enorme kennis van zaken en
ervaring. Slechts een gedeelte van zijn betrokkenheid bij activiteiten op weg naar een
duurzame leefomgeving heeft hij kunnen presenteren. Maar veel meer is te lezen op zijn
website: www.ronaldwaterman.nl.

Afscheid van Maritsa de Meza en kennismaking met Wijnand Prins.

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven was het voor Maritsa niet meer mogelijk om
naast haar nieuwe baan en haar cateringbedrijf voor afterworknet beschikbaar te zijn voor
alle administratieve werkzaamheden. Sinds de oprichting was zij intensief betrokken bij
afterworknet en was zij de rechterhand van Jet. Het is een groot verlies dat Maritsa niet
meer beschikbaar is, maar het is begrijpelijk dat zij deze keuze heeft gemaakt. In de
afscheidsspeech reflecteerde Jet op de speciale band die zij met Maritsa opgebouwd heeft
en die dateert van vóór de oprichting van afterworknet. Met grote dankbaarheid en met
applaus vanuit de zaal overhandigde Jet haar een envelop en een mooi boeket bloemen.
Gelukkig blijft Maritsa betrokken bij afterworknet in het verzorgen van de gezonde hapjes en
drankjes vanuit haar bedrijf “Natural Art of Eating”.

Wijnand Prins, deelnemer van afterworknet, zal samen met Mila Edmonds een groot
gedeelte van de taken van Maritsa overnemen, met name alle taken rond de mailings en de
website, die de overige bezetting van het team niet kan uitvoeren.

BEST (Best of Experienced Senior Talent).
Aanvullend op de inventarisatie die afterworknet maakt in het kader van afstemming van
vraag en aanbod van hoogopgeleid kader heeft Roos Zierikzee, samen met Nationale
Nederlanden het idee gelanceerd om belangstelling te polsen bij de leden van afterworknet
om een bijdrage te leveren in een project van BEST “careful retirement” binnen de sector:
zorg, onderwijs en het kleiner MKB.
Tijdens de bijeenkomst is hiertoe een inventarisatie gemaakt en deze zal met Roos worden
besproken.
Tilly Zwartepoorte vroeg aandacht voor een nieuw project, dat mensen voor
vrijwilligerswerk vraagt. Informatie daarover zal volgen

Zomerbijeenkomst van afterworknet op 27 aug. 2019.
De zomerbijeenkomst van afterworknet in 2019 zal een andere vorm krijgen dan gewoonlijk.
Deze bijeenkomst zal in het teken staan van een reflectie op de ontwikkelingen binnen
afterworknet vanaf het lanceren in januari 2015 tot op heden en naar de toekomst. Het ligt
in de bedoeling dat alle deelnemers zoveel mogelijk actief participeren. Jan Kleine,
betrokken vanaf de oprichting van afterworknet, heeft zich bereid verklaard de rol van
moderator op zich te nemen bij deze zomerbijeenkomst. Nadere uitwerking en
mededelingen zullen volgen.
Tenslotte was het moment aangebroken voor informele ontmoetingen en onder het genot
van een hapje en drankje werd deze prachtige bijeenkomst afgesloten.
Speciale dank gaat uit naar Ronald Waterman.
De volgende bijeenkomst van afterworknet, waarbij u van harte wordt uitgenodigd is op
dinsdagmiddag 25 juni in de “Art of Meeting”, waarin Pieter van Geel de keynote met als
titel “Naar een klimaatbeleid met draagvlak” zal verzorgen.
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