
Werkplan Contactpersonen 2020  

opgesteld door Coördinator René Harleman 

Voor 2020 zijn de volgende doelen/acties gepland: 

1. Bezoeken van de contactpersonen. Doel is om in 2020 alle contactpersonen minstens 

éénmalig te bezoeken. Dit vindt plaats door veldbezoeken aan de contactpersoon en z’n 

beek(systeem). Centraal in de bezoeken staan het takenpakket van de contactpersonen 

en zijn/haar ervaringen daarin gedurende het afgelopen jaar. Daarnaast verkennen we 

welke kansen er liggen om de beek en het beeklandschap in goede staat te houden en 

waar nodig te versterken.  

Uitvoer: tweewekelijks - 1 dagdeel. 

2. Organiseren van bijeenkomsten. Het gaat om minstens twee momenten waarop de 

contactpersonen kennis kunnen opdoen over beken en beeksysteem, waarbij zowel 

theorie als veldwerk aan de orde komen. In 2020 vindt dat plaats via bekenforums, 

waarbij de eerste (in het voorjaar) in het teken staat van de Ruimtelijke Ordening en de 

tweede in het teken van de Toekomst van de Beken.  

Uitvoer: 2x per jaar (voor/najaar), 2 avonden. 

3. Verkrijgen gebiedsinformatie. Het gaat om beekgerelateerde onderwerpen waarin de 

coördinator de contactpersonen vanuit zijn gebiedskennis om gegevens vraagt. Voor 

2020 staat in ieder geval het signaleren van de verdroging centraal, maar evenzogoed 

kan het gaan om gegevens over toegankelijkheid van de beek, staat van onderhoud, etc.. 

De gebiedsinformatie komt voort uit verzoeken van het bestuur of van werkgroepen. 

Uitvoer: vraaggestuurd. 

4. Informatieoverdracht tussen bestuur en contactpersonen. Ook voor 2020 staat de 

‘brugfunctie’ van de coördinator tussen bestuur en contactpersonen weer centraal. De 

coördinator verzamelt actief informatie over het werkpakket van de contactpersonen en 

bekijkt hoe het bestuur deze het beste kan ondersteunen. Daarnaast draagt de 

coördinator de verzoeken en beleidszaken vanuit het bestuur over aan de 

contactpersonen, waarbij ze samen bekijken hoe deze het beste in het werkpakket zijn te 

passen. De coördinator wisselt de gegevens en ervaringen uit tijdens de 

bestuursvergaderingen, de kennisbijeenkomsten (zie punt 2) en de veldbezoeken (zie 

punt 1). 

Uitvoer: bestuursvergaderingen en zie onder punt 1 en 2  

5. Het benaderen van potentiële kandidaten voor de functie van contactpersoon en het 



inwerken ervan. Het doel voor 2020 is om actief kandidaten te zoeken voor de volgende 

beken of beeksystemen: I) Beek van Kerschoten; II) Veldhuizer- en Vrijenbergerpreng; III) 

Voorstonderbeek, Oekense Beek, Rhienderense Beek; IV) Barneveldse Beek, Beken bij 

Voorthuizen, Putten en Nijkerk. 

Uitvoer: I t/m III: voorjaar 2020 middels plaatsen advertenties; IV: in combinatie met 

artikelen in De Wijerd, zomer 2020. 

 


