Doel en reikwijdte van de CoP : een voorstel
Inleiding.
Communities of practice zijn van alle tijden. Ze bestaan al jaren. Uit de litteratuur is
het volgende op te tekenen.
Mensen komen elkaar tegen , raken aan de praat over een gedeelde interesse, delen
ervaringen en komen steeds vaker bij elkaar. Tegenwoordig worden CoP’s vaak
ondersteund met een digitaal platform. Daarmee kunnen ze nog krachtiger worden en
een middel zijn om mensen met elkaar te verbinden, zodat ze van elkaar kunnen
leren en met elkaar kunnen samenwerken. De CoP maakt het mogelijk om op
informele wijze in contact te komen met collega’s uit dezelfde of andere organisaties
rond een bepaald onderwerp.
CoP’s zijn interessant voor organisaties, omdat ze het leervermogen op twee
manieren versterken. Enerzijds wordt nieuwe kennis ontwikkeld, anderzijds vinden er
nieuwe interacties tussen groepen betrokkenen plaats.
Doel
Bovenstaande een samenvatting van beschouwingen in de literatuur. Het geeft
richting en inhoud aan het fenomeen CoP. Zo ook geldt dit voor het onderwerp
“hermeanderen van beken”. Het is het onderwerp dat ons bindt. Er blijken tal van
mensen uit verschillende organisaties interesse in dit onderwerp te hebben; uit
kringen van onderzoekers, adviesbureaus, inrichters en beheerorganisaties van water
en terreinen.
Ik zou het doel van de CoP “hermeandering van beken” als volgt willen omschrijven:
Wij zijn een groep mensen uit willekeurige organisaties die bereid zijn om kennis en
ervaring te delen omtrent het onderwerp hermeandering van beken. Het kan om
ervaring gaan in praktische zin, zoals het maken en uitvoeren van ontwerpen voor
herinrichting, het beheer en onderhoud van heringerichte beken. Het kan ook gaan
om kennis in de zin van het verrichten van (wetenschappelijk) onderzoek.
Randvoorwaarde en hulpmiddelen.
Het gaat in beginsel om het uitruilen van kennis en ervaring. Voor de goede orde
dus, er komt in principe geen betaling van aan te pas. Facilitaire ondersteuning is
nodig, doch kan per toerbeurt worden ingezet vanuit de deelnemende organisaties.
We overwegen om een virtueel platform op te richten, ofwel een wikipedia
Reikwijdte.
Het onderwerp kan zeer breed worden opgevat, zelfs in letterlijke zin. Voorgesteld
wordt om ons te beperken tot beken, hoewel in de grote rivieren de zelfde
processen aan de orde zijn. De kleine rivieren zoals die van de omvang van de
Vecht in Overijssel nemen we ook nog mee.
We houden ons bezig met de relevante processen in de beek en de directe
oeverlanden.
We beperken ons tot de disciplines m.b.t. geomorfologie, hydraulica, (eco)hydrologie,
aquatische ecologie.

