
 

 

Oproep ‘Experten gezocht voor kwaliteitskamer Water-Land-Schap 2.0’ 

 

Water-Land-Schap 2.0? 

Water-Land-Schap is een programma dat steunt op drie pijlers: water, landbouw en landschap. Het 

doel van het programma is om problemen met water in landelijke gebieden in onderlinge samenhang 

op te lossen, in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied zoals landbouwers en 

bedrijven, bewoners en landschapsbeheerders. 

Water is van levensbelang. Vlaanderen is zeer kwetsbaar als het gaat over de watervoorraad die we 

met zijn allen delen voor drinkwater, water voor de industrie, de landbouw en de natuur. Het zich 

wijzigend klimaat stelt ons voor grote uitdagingen en met de Blue Deal wil minister Demir dit 

aanpakken. 

Het programma Water-Land-Schap lanceerde op 17 mei 2021 een tweede oproep (WLS 2.0). Via deze 

weg wordt gezocht naar lokale coalities die mee oplossingen willen formuleren voor de droogte. Er 

kan ingetekend worden op twee manieren: via ‘Pad 1: innovaties op beperkte schaal’ of via ‘Pad 2: 

droogte robuuste inrichting van een gebied’. 

Voor meer informatie over deze oproep, zie: https://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-

projecten/waterlandschap/Water-Land-Schap2.0/Paginas/default.aspx 

Governance WLS 2.0? 

De governance rond het programma WLS 2.0 bestaat uit volgende overlegstructuren: 

1. Programmateam: staat in voor strategische aansturing en bundeling WLS 1.0 + 2.0 

2. Programmabureau 2.0: staat in voor dagelijkse opvolging van de projecten en 

gebiedsprogramma’s WLS 2.0 

3. Kwaliteitskamer: bewaakt kwaliteit van het programma WLS 2.0 (zie ook ‘Rol van de 

kwaliteitskamer’) 

Daarnaast kunnen de gebiedscoalities van de Pad 2-projecten voor de opmaak van hun 

gebiedsprogramma’s (inhoudelijke analyses en ontwerp) ook rekenen op ondersteuning door één 

van de door het Programmateam aangestelde studiebureaus. 

Rol van de kwaliteitskamer? 

Via de kwaliteitskamer wordt verwacht de invulling van het programma WLS 2.0 te kunnen verrijken 

met een onafhankelijke, externe expertise op het vlak van water, landbouw en landschap en op het 

vlak van nieuwe vormen van samenwerking om een geïntegreerde gebiedsinrichting te bekomen. 

Een belangrijke rol van de kwaliteitskamer is het bewaken van de kwaliteit van de verschillende 

projecten en gebiedsprogramma’s. Op geregelde tijdstippen zal dan ook gevraagd worden om een 

gebundeld advies over de projecten en de evolutie ervan te formuleren (zie ook ‘Verwachtingen’). 

Daarnaast is de kwaliteitskamer ook het forum bij uitstek om een transversale visie over alle 

projecten heen te formuleren, om overkoepelende leerpunten te detecteren en waar mogelijk, 

nieuwe innovatieve technieken te introduceren.  
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Verwachtingen? 

Wij zijn op zoek naar experten in de thema’s water, landschap(sontwerp), landbouw en/of 

procesbegeleiding (en bij voorkeur een combinatie ervan), die vanuit deze expertise mee de 

innovatieve en gebiedsgerichte uitvoering van WLS 2.0 in Vlaanderen willen ondersteunen en vorm 

geven. Hiertoe zal op verschillende tijdstippen in het programma over de lopende projecten en de 

gebiedsprogramma’s van Pad 1 en Pad 2 uw advies gevraagd worden. Het schema in bijlage geeft 

een overzicht van de timing. 

In de eerste fase van het project (begeleidingstraject lopende van september 2021 tot medio 2022) 

zijn er 4 overlegmomenten voorzien, met name: 

1. september 2021 (startvergadering) 

2. oktober 2021 met focus op startadvies bij Pad 1- en Pad 2-projecten 

3. januari 2022 met focus op tussentijds advies bij evolutie van Pad 2-projecten 

4. juni 2022 met als output een evaluatie van de toepassingsmogelijkheden van de Pad 1-

projecten in Pad 2 en een formeel eindadvies over de gebiedsprogramma’s Pad 2. 

In de tweede fase van het project (uitvoeringstraject lopende van juli 2022 – juli 2026) zullen er per 

jaar 2 overlegmomenten ingepland worden met als output een gebundeld opvolgingsadvies over de 

projectenportfolio naar het Programmateam.  

De wijze waarop de adviezen vormgegeven zullen worden, zal in overleg met de experten van de 

kwaliteitskamer gebeuren. 

Omdat wij gedurende de volledige looptijd van WLS 2.0 2 à 3 keer per jaar beroep willen doen op uw 

expertise, voorzien wij een vergoeding van 600 € per halve dag overlegmoment, dit is inclusief de 

voorbereiding van een individueel deeladvies over de geselecteerde projecten. Deze vergoeding 

wordt aangevuld met een boeiende ervaring in expertisedeling en -opbouw die u hopelijk kan 

bekoren!  

Procedure? 

Voor de samenstelling van de kwaliteitskamer denken wij aan een 5-tal experten. De oproep is 

gericht aan zowel Vlaamse als Nederlandse universiteiten, kennisinstellingen, ontwerpers, …  

Aan de experten wordt gevraagd een korte motivatie voor deelname, alsook een beknopt overzicht 

van de expertise te bezorgen (expertise zowel inzake de thema’s water, landbouw en/of landschap, 

als inzake innovatie, procesbegeleiding en/of ontwerpend onderzoek). Op basis hiervan zal door het 

Programmateam van WLS 2.0 de kwaliteitskamer samengesteld worden.  

De vraag tot deelname, vergezeld van motivatie en beschrijving van expertise wordt verwacht via 

mail aan gr.timmermans@vmm.be en dit uiterlijk op vrijdag 30 juli 2021. De beslissing over de 

selectie is voorzien uiterlijk eind augustus 2021. 

Voorwaarde om zich in te schrijven is dat de expert geen deel uitmaakt van één van de 

gebiedscoalities, noch van het projectteam van de studiebureaus voor de begeleidingsopdracht voor 

WLS 2.0 en zich gedurende de duur van het programma (september 2021 - december 2026) wil 

engageren tot deelname aan de kwaliteitskamer (2 à 3 overlegmomenten per jaar). 

In geval van vragen bij deze oproep kan u zich richten tot mevrouw Greet Timmermans, 

gr.timmermans@vmm.be, 053/72.26.87 of mevrouw Liesbeth Gellinck, liesbeth.gellinck@vlm.be, 

050/45.81.59. 
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