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DE KLANT & WIJ

Vitens in Beeld:  
bijzondere boring bij Almere. 

Het Getal: 
hoeveel bezoekers 
had Vitens in 2015?

Nieuwe rubriek: De Vraag. Met dit keer 
het antwoord van Doeke Schippers over 
de visie Water Maken 2025.24

Waterdragers: Anneke Hoonakker 
zet Loes Kleijn in het zonnetje.

‘Ach, doe maar een taart’

Eind vorig jaar was Michel Centen, 
Relatiemanager Zakelijke Markt K&F, 
op bezoek bij een varkensboer in 
Alphen: ‘Voor de watervoorziening 
heeft boer Bart een aansluiting van 
10m3 per uur. Vitens leverde echter 
al geruime tijd te weinig water, 
waardoor er storingen optraden in 
zijn installaties. Het nauwkeurige 
voerprogramma voor de varkens liep 
in het honderd. Zijn medewerkers 
moesten vele overuren maken om 
alles aan de gang te houden. Een 
storing bij Vitens kan voorkomen, 
maar dit duurde te lang. Boer Bart 
was er terecht helemaal klaar mee op 
een gegeven moment.’

Structurele oplossing
‘Een oplossing voor zijn probleem 
zou Vitens mogelijk €70.000 kosten.  
We bleken maximaal 7,5m3 per uur 
te kunnen leveren. Een eerste, snelle 
oplossing hielp de kou echter uit de 
lucht en gaf ons tijd voor een 
structurele oplossing. Joop Raijman, 
Specialist Onderhoud bij Netbeheer 
& Levering, heeft vervolgens twee 
afsluiters laten vervangen. Dat hielp 
volgens Boer Bart voldoende en een 
nadere investering vanuit Vitens vond 
hij niet nodig: ‘Geef mijn jongens maar 
een taart, die hebben er het meest last 
van gehad.’ Michel besluit: ‘Die taart 
hebben we laten bezorgen met een 
kaartje: “Onze excuses voor het 
ongemak”. Ik ben blij dat we het samen 
met de boer én de collega’s van N&L 
hebben kunnen oplossen.’ 

Het belang van Vitenswater voor koffieproducent 
Jacobs Douwe Egberts.
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Vitens is zichtbaar in ontwikkeling. En de 
medewerkers ontwikkelen volop mee. Vaak gaat 
dit vanzelf en werk je ineens anders dan twee 

jaar terug. Soms gaat het niet vanzelf. Dan is er 
bewustwording en ondersteuning nodig. Gelukkig 

zijn er veel meer manieren om te leren dan 
alleen een ‘fysieke’ opleiding.

PLAATS EN TIJD ONAFHANKELIJK: GOOD HABITZ  

‘Krijgen we er oordopjes bij?’
Hilde Pilgrom, beleids adviseur bij Klant &  Facturatie, nam de 
kans  direct aan om al even rond te surfen over het  platform van 
Good  Habitz, de website om een e-learning te volgen. ‘Het ziet er 
mooi uit. Leuk dat je een training kunt volgen, waar en wanneer je 
maar wilt. Er staan blogs en nieuwsberichten, en  helemaal leuk is 
dat je ook collega’s uit kunt  nodigen om samen een training te doen. 
Ik kan me voorstellen dat het straks ook aansluit op fysieke trainingen, 
zodat we bijvoorbeeld eerst wat online  modules doen, ter voor- 
bereiding op een training.’ Zodra ze wat meer tijd heeft, wil Hilde  
de training ‘Storytelling’ doen. Niet dat dit direct met haar vak te  
maken heeft, maar juist voor de verbreding,  vertelt ze. ‘Dat past 
voor mij goed bij het  DNA-onderdeel Fris  Vakmanschap.’ Of ze al  
die online trainingen op kantoor gaat doen, betwijfelt ze. Dat kan toch 
wel lastig worden voor de  collega’s. ‘Of krijgen we er oordopjes bij?’, 
vraagt Hilde  lachend.

LAAT 
LEREN 
VOOR 
JE 
WERKEN
‘Je ziet in veel bedrijven en ook bij 
Vitens dat de verantwoordelijkheid 
voor de eigen ontwikkeling en 
employability meer en meer bij 
medewerkers wordt neergelegd’, 
vertelt Stefan Hemmer, adviseur 
Leren en Ontwikkelen. ‘Iedereen 
wordt dus uitgedaagd om zich 
regelmatig af te vragen of ze nog 
“fris vakman” zijn en of ze dat ook 
blijven in het licht van een verande-
rende omgeving. Dit maakt dat er 
binnen Vitens veel ruimte is voor 
persoonlijke ontwikkeling en het 
volgen van trainingen.’ Het moge-
lijk maken dat iedereen de juiste 
ontwikkelkeuze maakt en dat het 
leren efficiënt gebeurt en op een 

prettige manier, dat is de uitdaging 
van de Human Resources-collega’s 
van Leren en Ontwikkelen. 

Waarom blijven leren?
Maar waarom zouden medewerkers 
die goed zijn in hun vak, moeten 
blijven leren? Er zijn veel aanlei-
dingen om te blijven leren, en die 
kunnen voor iedereen anders zijn, 
aldus Evelyne Rood van Leren en 
Ontwikkelen: ‘Sommigen willen 
altijd het maximale uit zichzelf 
halen en dan zorgt dat voor een 
behoefte aan persoonlijke ontwik-
keling. En soms veranderen je func-
tie-eisen of iemand maakt zich 
“zorgen” over zijn of haar toekomst 

in de huidige functie en wil zich 
breder ontwikkelen. Of je moet op 
herhalingstraining om aan de 
 veiligheidsnormen te voldoen. Ook 
het feit dat we nu op competenties 
beoordelen, is een aanleiding om 
nieuwe dingen te willen leren. Als 
je manager heeft aangegeven dat je 
kunt verbeteren op bepaalde 
 competenties, bieden we daar alle 
kansen voor.’

Nauwe samenwerking
‘Vroeger werd dan al snel naar een 
opleiding verwezen, maar we wil-
len binnen Vitens laten zien dat er 
vele (soms effectievere) manieren 
zijn om met je ontwikkeling aan de 
slag te gaan. Je kunt je intensiever 
laten begeleiden door je manager of 
een collega die erg goed is op een 
bepaald vlak, door een externe 
coach (daarvoor hebben we sinds 
2015 een coachpool die in 2016 
 verder wordt uitgebreid), je kunt 
een e-learning of webinar volgen, 
tijdelijk van functie wisselen of op 
een project gezet worden waarin je 
die competentie ontwikkelt.’ 
Evelyne hoopt dat medewerkers en 
managers hier steeds meer inzicht 
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‘Dit getal betreft zowel onze gasten 
als leveranciers en collega’s die hun 
toegangspasje zijn vergeten of verlo-
ren. Dat gebeurt helaas ook wel 
eens. Vanaf begin vorig jaar hebben 
onze kantoorlocaties in Arnhem, 
Leeuwarden en Utrecht geen beman-
de recepties meer’, vertelt Marjo 
Amptmeijer, Teammanager FZ bij 

Facilitair Management. ‘We ontvan-
gen alle bezoekers aan de ontvangst-
balie op het hoofdkantoor in Zwolle 
of via de schermen op de andere 
locaties. Dat werkt prima. 56 procent 
van de bezoekers wordt echter nog 
niet vooraf aangemeld. Een vooraf 
aangemelde bezoeker kunnen wij 
namelijk nog gastvrijer ontvangen. 

We kunnen dan onder meer een 
 parkeerplek reserveren, indien 
gewenst, een toegangspas klaarleg-
gen (de naam is immers al bij ons 
bekend) en een wifi-code aanmaken. 
Kortom, vooraf aanmelden is prettiger 
voor de gast, deze voelt zich dan nog 
meer welkom.’

Op bezoek
Vitens ontvangt per jaar 
vele duizenden gasten. 
Sinds begin 2015 
ontvangen we de 
bezoekers centraal in 
Zwolle, fysiek of 
middels onze recepties 
op afstand.

HET AANTAL BEZOEKERS AAN DE KANTOORLOCATIES VAN 
VITENS IN 2015.

MAATWERK MODULES DRINKWATERTECHNIEK VIA HET CIV  

‘Veel van elkaar geleerd’
Peter Kloosterman, Teammanager van Team 6 bij Winning & Zuivering, heeft al langer contact 
met de watercampus in Leeuwarden voor het hoger onderwijs. ‘Zij hebben ook behoefte aan opleidingen op MBO4- 
niveau en die waren er eigenlijk niet. Daarom hebben we gezamenlijk het Centrum voor Innovatief Vakmanschap 
(CIV) opgezet, met daarin modules voor drinkwatertechniek. Wij helpen de docenten met praktijkvoorbeelden,  
leveren input voor de opleiding en bieden stageplaatsen aan. Zo kunnen wij hen meegeven wat voor soort  
vakmensen nieuwe stijl wij straks nodig hebben.’ Maar andersom heeft ook hij behoefte aan fris vakmanschap. 
‘Niet leren is achteruitgang, daar ben ik van overtuigd. Techniek verandert de hele wereld, zeker ook de onze.  
We gaan veel meer datagestuurd werken. Als je dat niet bijhoudt, ben je niet toekomstbestendig.’

Eerste ervaringen
‘Wij willen onze mensen graag meenemen in die ontwikkeling. Daarover hebben we ook afspraken kunnen maken, 
zodat ze via het CIV les krijgen van didactisch goed onderlegde docenten. De eerste ervaringen zijn we nu aan 
het opdoen met een pilotgroep van 17 collega’s. Oude rotten in het vak, maar ook nieuwe  collega’s, uit verschillende 
regio’s. De eerste  trainingsmodule is net afgerond en daar is iedereen erg positief over. Ook omdat er  collega’s 
uit verschillende regio’s bij elkaar hebben ge zeten die veel van elkaar hebben geleerd. Het op een nieuwe 
manier lesgeven bevalt ook goed, al zijn de “nieuwe” technieken, zoals Skype en e-learning, die hierbij gebruikt 
worden soms toch lastig. Het merendeel van de deelnemers was gewend om te zitten en luisteren. Nu zelf actief 
bezig zijn is een andere manier van les krijgen, die zeker wel als  positief wordt ervaren.’

EVELYNE ROOD EN STEFAN HEMMER: ‘VITENS BIEDT VOLOP LEER- EN ONTWIKKELMOGELIJKHEDEN.’

16.266
in krijgen en zich zo goed mogelijk 
ondersteund voelen om hun (ont-
wikkel)doelen te bereiken. Ze 
beseft dat het huidige Leerportaal 
gedateerd is en er inmiddels betere 
leeromgevingen zijn waarbij je ook 
het opleidingsaanbod veel beter 

kunt presenteren. Dit is een lopend 
project en in de loop van 2016 
wordt hier een nieuwe oplossing 
voor geïmple menteerd. Dit gebeurt 
uiteraard in  nauwe samenwerking 
met diverse gebruikers.’ 

Onbeperkt online leren
Evelyne vertelt enthousiast over het 
nieuwe standaard e-learningpakket 
waarmee iedereen nu al onbeperkt, 
zonder toestemming en zonder 
 kosten, achter zijn computer aan de 
slag kan. Dit platform, Good Habitz, 
kent nu al 83 trainingen en 
 maandelijks komen er nieuwe bij. 
Het kan op vele manieren worden 
gebruikt: vanuit de medewerker 
die vanuit nieuwsgierigheid en leer-
gierigheid wil werken aan fris vak-
manschap of een manager kan het 
inzetten als ondersteuning bij 
afspraken die in het plangesprek 
worden gemaakt.

Evelyne: ‘In plaats van naar een 
externe opleiding te gaan, kun je 
ook kijken of er via een online 
module van Good Habitz resultaat 
kan worden behaald. Op Good 
Habitz staat bijvoorbeeld een trai-
ning ‘Spannend Vergaderen’. Na 
deze online training zijn jouw 
 vergaderingen nooit meer saai en 
langdradig.’

Leervragen
Andere voorbeelden zijn ‘MS Office’, 
‘Feedback Geven’, ‘Beïnvloeden’, en 
‘Doen waar je blij van wordt’. Per les 
staan er instructiefilmpjes, e-books, 
oefeningen en tests om zelf te 
 kijken of je het hebt begrepen. 
Iedereen die zo’n e-learning wil 
doen, kan zonder toestemming 
van zijn manager beginnen. 
Volgens Stefan en Evelyne sluit de 
manier waarop collega’s zich 
 kunnen ontwikkelen zo steeds 
beter aan bij de leervragen en de 
ontwikkelstijl van iedere mede-
werker. ‘We maken leren plaats- en 
tijd onafhankelijk en integreren 
het daar waar mogelijk in het 
 dagelijks werk.’

6 LEREN EN ONTWIKKELEN
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Winning 
Groenekan
Groenekan is een grote 
en strategisch belang-
rijke winning van Vitens 
in Utrecht, die momen-
teel kritisch scoort:

De grondpositie bij 
Groenekan was niet 
goed. Daardoor stond 
de winning onder druk. 
Beoordeeld volgens de 
methodiek uit SP 
COONB 1B scoorde 
Groenekan een doelgat 
van bijna 50% ten 
 opzichte van de meest 
ideale winning. 
Onlangs is er grond 
aangekocht. Hiermee 
is het verschil met ruim 
10 procentpunten 
 gedaald naar 40%, 
nog steeds kritisch. 
De grondaankoop 
 creëert echter de 
 mogelijkheid om de 
winning te verdiepen. 
Hierdoor neemt de 
kwetsbaarheid sterk af. 
Het verschil met de 
meest ideale winning 
vermindert tot circa 
14%, een grote verbe-
tering voor Groenekan.

Programma 
in kort 
bestek
Aan ‘Controle over onze 
natuurlijke bronnen’ 
werkt een team van 
collega’s van Asset  
Management, Business 
 Development, Commu-
nicatie, Vastgoed en 
Winning & Zuivering. 
Het programma is 
 begin dit jaar gestart 
met het bepalen van 
een visie. Daarin kiest 
Vitens nadrukkelijk voor 
grondwater en een 
brongerichte benade-
ring (voorkomen van 
vervuiling). We streven 
naar robuuste winningen 
via een systematische 
werkwijze. Die begint 
met een inventarisatie 
van knelpunten/kansen 
van winningen en 
mondt uit in een actie-
plan per winning. Voor 
negen kwetsbare 
 winningen in Utrecht 
is dit volledige proces 
inmiddels doorlopen. 
Ook in alle andere 
 provincies in het 
Vitens gebied gaan we 
de winningen doorlich-
ten en actieplannen 
maken. Na Utrecht in 
2015 volgen Gelderland 
en Overijssel in 2016. 
Het is de bedoeling 
dat de aanpak in dit 
programma wordt 
 omgezet in een in de 
organisatie verankerde 
werkwijze. 

Per winning wordt een actieplan 
gemaakt, om toe te werken naar 
een gewenste situatie. Daarbij 
wordt begonnen met de niet-
robuuste winningen, zoals 
Groenekan. ‘Die winning is 
 kwetsbaar voor medicijnresten en 
bestrijdingsmiddelen die via het 
oppervlaktewater in het grondwa-
ter terechtkomen.’ Bij de te onder-
nemen acties is het volgens Henk 
de kunst om kansen te zien en die 
vervolgens te grijpen. Zoals dat al 
in Groenekan is gebeurd. Henk: 
‘In de provincie Utrecht zitten we 
om tafel met natuurorganisaties, 
provincie en particuliere grond-
bezitters. We praten daar over de 
gedeelde belangen. Door dit contact 
kregen we een kans in het vizier. 
De provincie gaf aan dat percelen 
nabij ons waterwingebied in de 
 verkoop kwamen. Die grond heb-
ben we nu in eigendom. We willen 
hier een innovatief zuiveringsmoe-
ras aanleggen om medicijnresten 
en bestrijdingsmiddelen uit het 
water te filteren.’

Hondenpoep
Volgens Henk is het de bedoeling 
dat Vitens vaker het voortouw 
neemt, zoals in Groenekan. Want: 
‘Laten zien hoe het kan, werkt beter 
dan wijzen op wat niet mag.’ Henk 
voegt er nog aan toe dat bron-
bescherming niet alleen een zaak  
is van ‘grote’ maatregelen, zoals 
grondaankoop. ‘Iedere medewerker 
kan in actie komen om bronnen 
veilig te stellen. Zelfs iets kleins als 
het wijzen op het gevaar van honden- 
poep draagt daaraan bij. En ook dat 
we de bezoekers van Watermakers 
vragen om te melden wanneer hun 
auto olie lekt.’ 
 Nieuw elan

Het veiligstellen van 
bronnen in een steeds 
verder verstedelijkt 
Nederland is van vitaal 
belang. Reden om hier 
dan ook alle aandacht 
aan te geven via een 
strategisch programma. 
Henk Hunneman: 
‘Iedere medewerker kan 
een bijdrage leveren.’

O
Oprukkende verstedelijking, intensieve landbouw en 
economische activiteiten trekken een wissel op ons 
land. Dit leidt boven de grond tot verrommeling. 
Minder zichtbaar, onder de grond, wordt het er ook 
niet fraaier op. Verontreinigingen bedreigen de water-
voorziening. Het programma ‘Controle over onze 
natuurlijke bronnen’ moet de bronnen van Vitens 
zoveel mogelijk veiligstellen. Dat is volgens program-
mamanager Henk Hunneman urgent. ‘Bronnen moet 
je koesteren, zoals ieder bedrijf dat zou doen met zijn 
belangrijkste bezittingen en grondstoffen. Een win-
ning of capaciteit verliezen is een reëel risico voor 
Vitens. Het duurt lang voordat je vervangende capaci-
teit hebt gerealiseerd. Daar komt bij dat er weinig 
ruimte is voor nieuwe winningen vanwege het zeer 
intensieve gebruik van grond in ons land.’ 

Nieuwe aanpak
Bronbescherming is niet nieuw voor Vitens, vertelt 
Henk. ‘De afdeling Grondstof deed dit in het ver leden 
al, maar het krijgt nu nieuw elan met ons programma.’ 
Een verschil met het verleden is dat de nieuwe aanpak 
veel systematischer is en werkt met uniforme criteria. 
Een ander onderscheid is de breedte van de aanpak: 
alle factoren die voor de toekomst van de winning van 
belang zijn, worden meegenomen. Henk: ‘We kijken 
niet alleen naar welke invloed de buitenwereld op ons 
heeft, maar ook naar welke invloed wij op de omge-
ving hebben. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan het 
risico van verdroging.’ Verder is de aanpak actiegerich-
ter dan in het verleden. ‘We zijn ondernemend en 
 zoeken, zakelijk opkomend voor ons belang, zeker de 
samenwerking met andere partijen.’

Knelpunten
Het meest in het oog springende onderdeel van het 
 programma is het inventariseren van knelpunten en 
kansen per winning. Via vooraf vastgestelde criteria 
gaat Vitens bij alle winningen na of deze ‘robuust’ zijn. 
Robuust betekent dat de winning ruimtelijk goed 
 ingepast is, dat ze toekan met eenvoudige zuivering en 
draagvlak heeft in de omgeving. Het doorlichten van 
de winningen is begonnen in Utrecht, vertelt Henk. 
‘We hebben daar inmiddels alle 25 winningen beoor-
deeld. Negen daarvan bleken niet robuust te zijn. 
Het gaat om Groenekan, Doorn, Amersfoort-Berg, 
Beerschoten, Bilthoven, Bunnik, Leersum, Rhenen 
en Zeist. Dat zijn er aardig wat, maar je moet wel in 
aanmerking nemen dat het hier gaat om een provincie, 
waar de druk op de ruimte groot is.’
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Zonder water 
geen zuivere koffie
Koffieproducent Jacobs Douwe Egberts (JDE) 
in het Friese Joure neemt op jaarbasis meer 
dan 400 miljoen liter water af van Vitens.  
‘In onze fabriek zetten we koffie voor de hele 
wereld en zuiver drinkwater is een essentiële 
grondstof voor de lekkerste koffie’, zegt Bert 
Daamen, technoloog bij JDE Nederland.

In de JDE-fabriek in Joure worden 
groene koffiebonen gebrand en  
 vermalen tot verschillende koffie-
producten. Zo wordt er in de 
fabriek met behulp van water een 
koffie siroop geproduceerd die 
industrieel wordt omgezet tot 
oploskoffie voor consumenten. 
Daarnaast worden er verschillende 
vloeibare koffie producten geprodu-
ceerd voor  horeca- en kantooromge-
vingen. ‘Het bijzondere is misschien 
wel dat onze uiteindelijke vloeibare 
koffieproducten voor bijna zeventig 
procent bestaan uit water van 
Vitens’, vertelt Bert Daamen. De 
fabriek is blij met de hoge kwaliteits- 
eisen die Vitens stelt aan de kwali-
teit van leidingwater en controleert 
daarnaast ook zelf regelmatig de 
kwaliteit van het kraanwater in 
eigen installaties.

Waterdruk op peil 
Wilco van Veen, Relatiemanager K&F 
bij Vitens, vertelt verder over de bij-
zondere samenwerking. ‘De water-
afname van de fabriek zorgde 
recentelijk voor drukschommelin-
gen in het leidingnet van Vitens. 
Een gesprek tussen specialisten van 
Vitens en JDE heeft er toe geleid dat 
de fabriek nu haar waterbuffers 
geleidelijk vult, waardoor de 
innamepieken minder hoog zijn. 
Hierdoor wordt er op dit moment 
tot ongeveer 60 kuub water per uur 
ingenomen. De winst van deze 
gesprekken is dat de fabriek meer 
dan 10.000 euro bespaart op het 

jaarlijks capaciteitstarief en Vitens 
geen drukschommelingen meer 
heeft in het leidingnet. Een mooi 
win-win resultaat.’

Water uit eigen bron
Naast de vele liters water van Vitens 
pompt JDE ook zelf nog 1,6 miljoen 
kuub grondwater op uit de Friese 
bodem. Dit water wordt echter 
alleen gebruikt voor koeldoel-
einden. ‘Enkele jaren terug zijn we 
gestart met een haalbaarheids-
studie om zelf drinkwater te 
maken uit dit grondwater en heb-
ben we bekeken of we deze taak 
ook in eigen beheer konden uit-
voeren’, vertelt Bert Daamen.
 
Dit project ondersteunde de 
bedrijfsdoelstellingen van JDE op 
het gebied van duurzaamheid en 
energiebesparing. Vitens was één 
van de gesprekspartners voor JDE 

bij deze studie. De fabriek moest 
echter naar verloop van tijd consta-
teren dat het project niet interes-
sant genoeg was. Bert Daamen: ‘Met 
name het lage tarief voor drink-
water zorgde ervoor dat het zelf 
zuiveren van grondwater kosten-
technisch niet voldoende interes-
sant is voor ons. Bovendien vergt 
het zuiveren van water veel kennis 
en expertise.’ Industriële grootver-
bruikers betalen bij Vitens slechts 
minder dan één euro voor duizend 
liter leidingwater.

Hoogwaardig drinkwater
‘Nederland is echt een waterdelta. 
Bovengronds eindigen veel 
Europese rivieren in Nederland en 
óók ondergronds stroomt veel zoet 
water langzaam richting de 
Noordzee, kennis die Wilco van 
Veen tijdens de koffie zijdelings 
weet te delen. In Nederland vinden 

we het heel vanzelfsprekend dat er 
drinkwater uit onze  kranen komt, 
maar het water dat bij ons thuis uit 
de kraan stroomt is veel zuiverder 
en lekkerder dan in landen als bij-
voorbeeld Frankrijk en Spanje. Als 
het gaat om hoogwaardige kwali-
teit van  leidingwater, loopt Vitens 
met de Nederlandse drinkwater-
sector wereldwijd voorop. Ons zui-
vere leidingwater zorgt wereldwijd 
mede dus ook voor lekkere en 
 kwalitatief hoogwaardige koffie.
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AAN DE LEIDING
Rijkswaterstaat verbreedt over enkele jaren de A6 tussen de 
aansluitingen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost naar 
4 rijstroken per rijrichting. Om de weg te kunnen verbreden moeten 
nu al vele tientallen kilometers aan water-, gas-, elektra- en 
rioolleidingen vernieuwd of verlegd worden. Op dinsdag 8 december 
vond er een bijzondere boring plaats, waarbij een dubbele Vitens- 
transportleiding van 500 meter diagonaal onder de snelweg werd 
doorgetrokken. De werkzaamheden aan de A6 maken deel uit van 
de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). De extra 
rijstroken zorgen ervoor dat de doorstroming ter plekke verbetert en 
daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Ook wordt 
de leefbaarheid in de omgeving vergroot en komen de op- en 
afritten verder uit elkaar te liggen. Hierdoor ontstaat ruimte voor 
toekomstige gebieds ontwikkeling. Het eigenlijke werk aan de A6 
Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost start naar verwachting in 
2017 en is klaar voor de start van de wereldtuinbouw tentoonstelling 
Floriade 2022.
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E
Een hogere medewerkerstevreden-
heid leidt tot een hogere klant-
tevredenheid, dat is het idee. ‘Als de 
medewerker tevreden is, dan volgt 
de klant vaak ook’, vertelt Hester 
Latenstein van Voorst, Manager 
Klant & Facturatie. ‘Helpen zoals je 
zelf geholpen zou willen worden.’ 
De medewerkers van Klant & 
Facturatie hebben meer verant-
woordelijkheden gekregen en 
mogen nu zelf hun werkzaam-
heden plannen, verdelen en afhan-
delen. Ook krijgen de Vitensers via 
de Klant Contact Monitor directe 
klantfeedback waarop ze snel 
 kunnen inspelen. Het doel van het 
‘nieuwe werken’ is een 8+ voor 
klant- én medewerkerstevredenheid.

Continu verbeteren
Het is nog even zoeken naar de 
 ideale werkwijze die bij iedereen 
past. Binnen de teams Klant & 
Facturatie is geëxperimenteerd met 
het ‘readysysteem’, waarbij de 
medewerkers tijdens administratie-
werkzaamheden direct telefonisch 
beschikbaar waren voor de klant. 

Deze werkwijze beviel niet ieder-
een. Nu werken de Vitensers met 
het ‘buddysysteem’, waarbij de 
medewerkers of telefoondienst heb-
ben of administratie verwerken. 
Alma Boon, Teammanager Operatie 
bij Klant & Facturatie: ‘De medewer-
kers zijn samen aan zet: we moeten 
als team afspraken maken, wie 
wanneer wat doet. Hoe maken we 

VOOR 
MEDEWERKERS  
EN KLANTEN

Ook bij de afdeling Klant & Facturatie werken 
Vitensers volgens het ‘nieuwe werken’: zelf 
alles plannen, verdelen en afhandelen. De 
gewilde 8+ voor klant- én medewerkers-
tevredenheid komt zo binnen handbereik.  
‘We zijn nu meer betrokken bij ons werk en 
bewuster een onderdeel van het bedrijf.’

het werkbaar voor iedereen?’ Drie 
maal daags overleggen de mede-
werkers kort om de planning als 
nodig bij te sturen en om elkaar 
feedback te geven. Centraal staat: 
Customer Excellence. Alex Zweers, 
Medewerker Klant & Facturatie: 
‘Het is nog altijd aftasten. Wat 
werkt wel en wat niet? Waar lopen 
we tegen aan? Binnen het team 
staan we open voor elkaars feed-
back en verbeterpunten.’ Hester 
vult aan: ‘We zetten in op continu 
verbeteren, iedere dag een beetje 
beter.’

Expertise op de vloer
De nieuwe bottom-upbenadering 
wordt op prijs gesteld. ‘Medewer-
kers vinden het prettig om zelf te 
plannen’, weet Alex. Afhandeltijden 
en targets zijn naar de achtergrond 
geschoven. Medewerkers krijgen 
meer ruimte om de klant op hun 
manier te helpen, bijvoorbeeld door 
even een klant terug te bellen. ‘We 
krijgen meer verantwoordelijkheid 
en dat bevalt’, vervolgt Alex. ‘Er is 
veel expertise op de vloer, wij ken-
nen de behoefte van de klant als 
geen ander. Onze kennis en kwali-
teiten komen nu beter tot hun 
recht. En we krijgen volop de ruim-
te en het vertrouwen van de team-
manager om het zelf te doen.’

Zaaien en oogsten
De klanttevredenheid is inmiddels 
al gestegen. Ook de medewerkers-
tevredenheid is goed. Bovendien 

wordt het teamgevoel versterkt. 
Alex: ‘Wij waren al een hecht team, 
maar weten nu nog beter wat we 
aan elkaar hebben. We durven op 
elkaar te vertrouwen.’ Alma: ‘Het is 
intensief voor iedereen, maar ik zie 
al veel vertrouwen voor de nieuwe 
aanpak bijvoorbeeld als medewer-
kers dagvoorzitter zijn.’

De verwachtingen voor het nieuwe 
jaar zijn hoog. ‘Ik zie 2015 als het 
jaar van zaaien’, vindt Hester. ‘2016 
wordt het jaar van oogsten, met uit-
eindelijk die 8+ voor de klant. Eerst 
moeten we het ‘nieuwe werken’ nog 
beter in ons DNA krijgen: het bor-
gen van veranderingen en afspra-
ken nakomen. Wat heb jij nodig om 
te kunnen werken volgens de nieu-
we manier? Oftewel met elkaar in 
gesprek gaan. Meer feedback geven, 
dat moeten én kunnen we.’

LICHT, CAMERA, ACTIE! OPNAMES VOOR DE EERSTE TAFEL VAN VITENS.

8+
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INTUÏTIEF 
SYSTEEM 
VOOR 
MONTEUR  
EN PLANNER
Sinds de zomer werken de 
monteurs van Vitens met het 
nieuwe werkordermanagement, 
in het kort WOM. Met succes, 
want de teams zijn tevreden met 
één efficiënt systeem voor alle 
administratie. Ook de 
binnendienst gaat hun 
planningssysteem vernieuwen.

Het oude programma voor werkopdrachten van mon-
teurs is exit. De legio foutmeldingen, omslachtige 
applicaties met veel kopieer- en plakwerk en de trage 
laptops met opstartproblemen, dat alles is verleden 
tijd. De 180 monteurs werken nu met nieuwe laptops 
met daarop één systeem voor het bekijken en afhan-
delen van hun werkopdrachten. Ook bevat het systeem 
een elektronisch naslagwerk en het Handboek N&L 
met een handige zoekfunctie.

‘Er was een wirwar aan verschillende systemen, waar-
bij de monteur eindeloos moest knippen en plakken en 
steeds dezelfde informatie moest invoeren. Dat hoeft 
nu niet meer’, vertelt Nicole Teerink, Teammanager 

Buitendienst, Netbeheer & Levering. ‘Het nieuwe sys-
teem is intuïtief. De ingevoerde administratie wordt 
direct verwerkt, zodat je alleen vragen krijgt die 
 relevant zijn.’

Kunstje snappen
De monteurs zijn tevreden met het eenduidige systeem 
voor alle administratie. Erwin ten Dolle, Senior 
Monteur: ‘Het is even wennen, maar als je het kunstje 
snapt stelt het niet veel voor. Bijna alles kunnen we 
eenvoudig verwerken in één systeem. Ook als je een 
aannemer inhuurt. Alle administratie wordt in één 
keer verwerkt, inclusief een mailtje naar de aannemer.’ 
‘De monteurs vinden hun weg door het zelf te doen en 
helpen elkaar daarbij’, vult Nicole aan. ‘In het werk-
overleg bespreken we onze ervaringen en herhalen we 
handelingen die niet zo vaak voorkomen. Ook wijs ik 
op het belang van de knoppen ‘start reizen’ en ‘start 
werk’. Deze laatste knop wordt in alle drukte, zeker bij 
acute gevallen met brandweer en politie, soms verge-
ten. De monteurs springen dan direct uit de wagen om 
aan de slag te gaan. Dat is begrijpelijk, maar maakt een 
planning wel lastig.’ 

Bevriezen
Ondertussen zet Vitens de laatste puntjes op de i: de 
materialenlijst wordt aangepast met de meest recente 
datum bovenaan en de app voor het watermeter- 
for mulier zit eraan te komen. Er wordt nagedacht of  
de planner tijdelijk een werkopdracht kan bevriezen, 
voor als er een acute opdracht tussendoor komt.  
De monteur kan namelijk een geactiveerde opdracht 
niet op pauze zetten. Een aandachtspuntje voor de 
monteurs: een formulier dat niet in checklist  
voorkomt moeten ze zelf toevoegen. 

Slimmer plannen
Na de buitendienst gaat Vitens ook bij de binnendienst 
een nieuwe WOM uitrollen, want de planning kan 
gebruikersvriendelijker. Cor Lievers, Teammanager 
Bedrijfsbureau, Netbeheer & Levering: ‘Voor de plan-
ning van de monteurs werken we bij de binnendienst 
met een oud en traag systeem. Als planner moet je 
vaak wachten tot het systeem geladen is. Ook gebrui-
ken we nog Excel-bestanden. Met de huidige techniek 
kunnen we dit oplossen en aan de slag gaan met een 
systeem voor strategische, tactische en operationele 
planning.’ Momenteel verkent de afdeling de mogelijk-
heden, inclusief het afspraken maken door klanten 
zelf. Cor: ‘Ons streven is slimmer plannen met een 
gebruikersvriendelijk en transparant systeem, zodat 
we uiteindelijk de monteur en klant beter  kunnen 
bedienen.’

Op dinsdag 5 januari waren ruim 575 collega’s aanwezig op de drukbe-
zochte Nieuwjaarsbijeenkomsten in Arnhem, Leeuwarden en Zwolle. Onder 
het genot van een vroeg kopje koffie, lunchbroodje of einde-middag-borrel 
blikten we samen nog even terug op een bewogen 2015. We keken zeker 
ook vooruit naar het komende dynamische jaar. Aan de nieuwe ‘Tafel van 
Vitens’ passeerde een aantal kenmerkende gebeurtenissen van 2015, 
waaronder de zomerse hitte, duurzame mijlpalen en gewonnen prijzen, 
nog eenmaal de revue. En op het hoofdkantoor in Zwolle werd aan het 
eind van de middag Walter IJbema uitgeroepen tot Vitenser van het Jaar 
2015. De redactie van BRON feliciteert Walter van harte met deze uitver-
kiezing en wenst alle Vitensers een prettig 2016.

Gelukkig Nieuwjaar!
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WAAR IS…
ARJEN?

KLASSEWERK BLAUW  
GOUD

De gastlessen van  
Willem-Jan Lock

en verder

Debat over onze toekomst

‘Nou, we hebben elkaar eerst eens flink op de bek getimmerd, daarna ging onze onderlinge samenwerking van een 
 leien dakje’. Zo, het kan maar duidelijk zijn hoe Gerard Weijland en Alfons van Schooten, beiden Procesoperator bij 
Winning & Zuivering, elkaar gevonden hebben bij de nieuwbouw van het productiebedrijf in Harderwijk. ‘Nee hoor, 
da’s natuurlijk een grapje’, legt Gerard uit. ‘Ik ben dan weliswaar een Veluwenaar en Alfons een Flevolander, we wer-
ken hier vanaf het eerste moment uitstekend samen. Door gezondheidsproblemen van een andere collega moesten we 
inspringen op dit nieuwbouwproject. We werken allebei al ruim 25 jaar bij Vitens, maar elk project is toch weer anders 
en vraagt om een frisse aanpak. Het was een fikse uitdaging om het project gaande te houden. Het duurt helaas lan-
ger dan oorspronkelijk gepland, maar komende maart, april hopen we de nieuwbouw officieel te openen. We hebben 
hier straks een prachtig nieuw productiebedrijf. We zullen elkaar vast nog wel eens slaan, maar dan op de schouders. 
Van trots op onze bijdrage aan de watervoorziening voor klanten in onder meer Harderwijk, Ermelo en Elspeet.’
 
Wil jij ook jouw Vitens-trots delen? Laat het ons weten via BRON@vitens.nl.

Tussen de eilanders op Schier

‘De snelheid van technologische 
ontwikkelingen neemt toe. Ook in 
de processen van water maken staat 
de technologie niet stil. Het visie-
document geeft ons richting: waar 
gaan we als Vitens naar toe? In 2025 
werken we met een geautomati-
seerd model dat het proces van 
water maken en leveren bijna vol-
ledig zal aansturen. Van kwantiteit 
en kwaliteit tot waterdruk. Door de 
processen verder te automatiseren 
hebben we een uniform productie-
proces, kunnen we sturen op deel-
gebieden en zijn de verschillende 
werkmethodes binnen Vitens 
 grotendeels opgeheven. Om daar te 
komen richten we ons nu op de 
 ontwikkeling van sensoren en het 
koppelen van data aan proces-
systemen, zoals laboratoriumdata. 
Hiermee kunnen we trends ontdek-
ken en daar proactief op inspelen. 
Op die manier verlagen we het ver-
bruik van energie en chemicaliën 
en krijgen we een stabielere 
waterkwaliteit.

Er is al een model ontwikkeld om 
op basis van de drukval over een 
ventilator het verwijderings-
rendement van methaan te kunnen 
bepalen. Ook is er een model 
beschikbaar voor ontharding. Met 
druksensoren kunnen de korrel-
diameter, bedhoogte en bedinten-
siteit worden bepaald. Dankzij de 
real time metingen en waarneem-
bare trends kunnen we vroegtijdig 

DE VRAAG18

Met de visie Water Maken 2025 kijkt Vitens Winning & 
 Zuivering tien jaar vooruit. In de toekomst zijn de productie-
processen bijna volledig geautomatiseerd met behulp van 
dataverwerking en sensoren.

Doeke Schippers
 
Manager Winning & Zuivering 

‘Hoe ziet Water Maken  
anno 2025 eruit?’

WATER MAKEN 2025 IS TE LEZEN OP INTRANET. 
MEER VRAGEN EN ANTWOORDEN VIND JE OP DE 
PAGINA VAN BRON OP INTRANET. JE KUNT DAAR 
OOK MEEDISCUSSIËREN.

in actie komen, bijvoorbeeld als het 
ijzergehalte gestaag toeneemt, en 
niet pas bij de maximale waarde. 
Kortom, meer kennis en informatie 
in het systeem en proactief 
reageren.

Dit laatste geldt ook in de commu-
nicatie naar de klant toe, want ook 
de snelheid van online communi-
catie zal toenemen. Sleutelwoorden 
zijn proactief handelen en direct 
melden op internet en social media. 
Deze ontwikkelingen zorgen 
natuurlijk voor een verschuiving in 
functies. Een procesoperator moet 
niet alleen weten hoe het proces 
van water maken in elkaar zit, 
maar bovendien ook over analy-
tische en proactieve vaardigheden 
beschikken. Een monteur zal in de 
toekomst conditiegestuurd onder-
houd plegen. Hiervoor zullen we 
cursussen en opleidingen gaan 
 volgen. Ook zullen de eisen aan ICT, 
zoals de veiligheid en beschikbaar-
heid, stijgen. In de komende blauw-
drukfase zullen we bepalen wat we 
allemaal nodig hebben om de visie 
te realiseren en welke mensen ons 
daarbij kunnen helpen. 
Het plan is behoorlijk ambitieus. 
Het wordt een hele klus om ieder-
een mee te krijgen en de nieuwe 
werkwijze eigen te maken. Een 
noodzakelijke maar interessante 
uitdaging. En wie weet, soms gaat 
de technologie en het aanpassen 
sneller dan verwacht.’
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Willem-Jan Lock, Procesoperator bij Winning & 
Zuivering, geeft sinds kort gastlessen op basis-
scholen. Hij brengt leerlingen van groep 6 en 7 
de basisbeginselen bij van het drinkwater.  
‘Waar komt het vandaan, hoe beschermen we 
de bron? Daar vertel ik kort iets over en aan de 
hand van de vragen die dan komen, pas ik de 
les aan. De kinderen willen altijd weten waarom 
ze op vakantie niet zomaar uit de kraan mogen 
drinken en of ze regenwater kunnen drinken.’  
De gastlessen aan basisscholen komen voort uit 

de wens van Vitens om de duurzaamheid van 
drinkwater te vergroten en om kinderen duidelijk 
te maken dat het niet altijd beschikbaar is, dat 
ze dus voorzichtig moeten zijn met drinkwater. 
Er zit ook nog een ander opvoedkundig element 
in de gastlessen. ‘Ik doe altijd een Ph-test en 
een hardheidtest, waarmee je kunt laten zien 
dat er wel degelijk iets in het water zit. Ik laat 
dan ook zien dat water goed is voor je lichaam 
omdat het Ph-neutraal is en toon aan dat appel-
sap of limonade slechter voor je is.’ 

Klassewerk

Tien jaar geleden ontstond Vitens na een 
serie fusies van regionale drinkwaterbedrij-
ven. Naast de zorg voor 100 procent veilig 
en betrouwbaar drinkwater nemen we ook 
de verantwoordelijkheid voor de positie van 
drinkwater in onze maatschappij, voor de 
toekomst van drinkwater en de kwaliteit van 
onze bronnen. Dit jaar staan we stil bij de 
resultaten die we hebben geboekt als 
‘stem’ van het blauwe goud, ons kostbare 

drinkwater. En we  kijken vooruit naar de 
komende 10 jaar. Dit doen we graag samen 
met jou en  collega’s van verschillende afde-
lingen. Praat mee en kom naar het Vitens 
Blauw Goud debat 2016 op donderdag  
28 januari tussen 15.00 en 17.00 uur in het 
Plaza in Zwolle. Aanmelden kan bij Stefan 
Wesselink. Binnenkort verschijnt bovendien 
de eerste editie van Blauw Goud, een nieuw 
magazine voor onze stakeholders.

Debat Blauw Goud

Op één na schenken alle 
Nederlandse Michelin-
sterrenrestaurants kraanwater 
in hun restaurant, gratis of 
tegen een vergoeding. Zij 
 herkennen en erkennen 
 kraanwater als een lekker, 
duurzaam, lokaal en kwalita-
tief hoogwaardig product voor 
hun klanten. Zij lopen daarmee 
voor op veel andere horeca-
ondernemers die kraanwater 
helaas nog steeds niet aanbie-
den. Dit blijkt uit een inventari-
satie van Vitens. Ingrid van 
Eeghem van restaurant De 
Karpendonkse Hoeve (één ster) 
in Eindhoven: ‘Het drinkwater 
in Nederland is schoon, veilig, 
duurzaam en heerlijk. Daarom 
staat het vanzelfsprekend bij 
ons op de kaart. In het buiten-
land is het heel gewoon dat er 
kraanwater op tafel staat. Ook 
in Nederland zou kraanwater 
in restaurants overal aangebo-
den moeten worden.’

Koken met
sterren

Wie altijd al een watertoren wilde kopen heeft in de provincie Utrecht 
nu volop keuze. De watertorens van Breukelen en Amersfoort zijn al te 
koop gezet. Binnenkort komt die aan de Lauwerhof in Utrecht ook op 
de markt. Maak er een stel verdiepingsvloeren in en je kunt er wonen, 
kantoor houden of een atelier vestigen. Of alledrie tegelijk. In Utrecht 
staat aan de Heuveloord inmiddels ook al een  watertoren met een 
 restaurant bovenin. ‘De hoogste bieder is niet  automatisch de koper’, 
zegt Nina Mulder-Oelen, medewerker Vastgoed bij Facilitair Management. 
‘We kijken ook naar het plan. Dat moet het monumentale karakter van 
de toren recht doen. Vitens zou blij zijn als de toren een maatschappe-
lijke functie zou kunnen krijgen, zodat het publiek er af en toe nog 
eens in kan.’

WATERTORENS TE KOOP

In de top
Vitens heeft met het Jaarverslag 

2014 voor het eerst de Top 20 

bereikt van de Transparantie-

benchmark. Dit betekent dat we 

ons qua maatschappelijke verslag-

legging kunnen meten met de 

meest transparante bedrijven van 

Nederland. We zijn daarom eind 

2015 uitgenodigd voor de zo-

genaamde Koplopersbijeenkomst, 

waarin de Top 20 met elkaar in 

 discussie gaat over actuele thema’s 

die verslaglegging raken. Afgelopen 

jaar was dat ‘Transparantie over 

belastingen’. Niet alleen van alge-

meen maatschappelijk belang, 

maar ook specifiek voor Vitens door 

de recente ontwikkelingen rondom 

precario. Van de 130e plaats in 2010 

naar de 20e plek in 2015, een 

 prestatie om trots op te zijn.



START/FINISH

Wist je dat

Het water dat bij jou uit de 

kraan stroomt, komt uit één van 

de ruim 100 waterwingebieden 

die Vitens beheert. We zorgen 

hier goed voor, want we willen 

niet dat onze bronnen en het 

water vervuild raken. 

Vitens pompt 350 miljoen 

kubieke meter grondwater op 

uit ruim 100 waterwingebieden. 

Dat zijn ongeveer 300 Olympische 

zwembaden per dag.

Wist je dat

Kraanwater is 1.000 keer 

goedkoper dan �essenwater, 

terwijl de kwaliteitseisen aan 

kraanwater veel hoger zijn. 

Kraanwater is veel minder 

belastend voor het milieu dan 

water uit een �esje.

Wist je dat
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JE ZIT IN DE WATERPUT

Wacht tot een andere deelnemer in de 

put komt, dan mag jij verder.

Wist je trouwens dat onze diepste 

put 150 meter diep is? 

Je hebt bruin water, 

spoel de leiding door en 

sla een beurt over.

Bescherm de bron,

gooi nog een keer.

Productiebedrijf 

HARDERBROEK:

Dit is het grootste 

productiebedrijf van Flevoland.

Het water is hier erg zacht 

(bevat weinig kalk): slechts 4,1 

dH (7 dH is gemiddeld). 

100.000 Nederlanders hebben hun handtekeningen gezet onder de petitie ‘Overal Kraanwater graag’. 

Ze willen dat kraanwater beschikbaar wordt in de Nederlandse horeca, maar ook op festivals en 

in de openbare ruimte (al dan niet tegen een vergoeding). Vitens heeft met andere waterbedrijven 

deze petitie aangeboden op de Horecava 2016, een beurs voor horecaondernemers. Ook zijn 

de ondernemers uitgedaagd om het ‘Kraanwater Kansspel’ te spelen. Op een ludieke manier lieten 

we zien welke kansen kraanwater in de horeca biedt. Ook jou dagen we uit: speel eens met 

je vrienden, familie of kinderen het ‘Kraanwater graag spel’ én praat thuis op een andere manier 

over je werk.

SPELBENODIGDHEDEN EN REGELS:

Eén dobbelsteen en voor elke speler één pion. Wie het hoogst gooit mag beginnen. Het aantal 

ogen dat op de dobbelsteen staat, mag je verplaatsen op het bord. Wie het eerste van ‘Start’ weer 

bij ‘Finish’ is, heeft gewonnen.

SPEL

Op één na schenken alle 

Nederlandse sterrenrestaurants 

kraanwater in hun restaurant, 

gratis of tegen een vergoeding. 

Zij lopen daarmee voor op veel 

andere horecaondernemers die 

kraanwater nog steeds niet 

aanbieden. 

Productiebedrijf 

SPANNENBURG:

In dit productiebedrijf

wordt water ontkleurd

met kunsthars.
Wist je dat Vitens heeft 40.000 kilometer 

leidingnet.

We gebruiken drinkwater om 

de wc door te spoelen. Waarom 

eigenlijk? Dat komt omdat 

kraanwater zo goedkoop is. Het 

loont niet om de wc voortaan 

met gebruikt water of 

regenwater door te spoelen.  

Wist je dat
Wist je dat

In jouw straat wordt een 

leiding vervangen, sla een 

beurt over.
Er is een hittegolf. 

Je bent zuinig met water. 

Ga twee plaatsen vooruit.  
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Productiebedrijf 

SOESTDUINEN: 

Dit is het oudste 

productiebedrijf van Utrecht 

en stam
t uit de 19e eeuw.

W
ist je dat

Op som
m

ige plekken in 

Nederland is het grondw
ater 

zo schoon dat w
e niet hoeven 

te zuiveren. Er kom
t daar dus 

puur bronw
ater uit de kraan!

Een restaurant dat kraanw
ater 

schenkt krijgt een hogere 

score op recensiesites.

W
ist je dat

Zitten er bacteriën, zouten of 

andere stoffen in ons w
ater die 

er niet in thuishoren? 

W
e contoleren dat in ons 

drinkw
aterlaboratorium

 in 

Leeuw
arden, het m

odernste van 

Europa. In 2015 zijn er 50.000 

legionella-testen uitgevoerd. 

W
ist je dat

Het water is niet goed 

gezuiverd, ga terug naar 

de bron (start)
Je hebt een watertappunt 

aangevraagd voor een 

school of sportclub, gooi 

nog een keer.
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WAAR 
IS...?

ARJEN KOK

WAAR BEN JE?
Je kunt me regelmatig vinden op 
Schiermonnikoog. Sinds anderhalf 
jaar ben ik vanuit Vitens voor vijftig 
procent gedetacheerd bij Provincie 
Fryslân voor het Nationaal Park 
Schiermonnikoog. Daar werk ik als 
secretaris voor het Overlegorgaan, 
zeg maar de gemeenteraad van het 
duingebied. Alle activiteiten in de 
duinen worden er besproken en 
vastgesteld. Aan tafel zitten eilan-
ders, ondernemers, landbouwers, 
natuurorganisaties, vogelwacht, 
de gemeente, het waterschap, de 
provincie en Rijkswaterstaat. Op 
het eiland kunnen de belangen 
 weleens tegengesteld zijn. De crux 
is het vinden van balans en het 
 creëren van draagvlak. Plus de 
vaart er in houden bij de uitvoering 
van projecten. Als secretaris speel 
ik daarin een belangrijke rol.

DE DETACHERING BEVALT?
Zeker. Het is een geweldige kans 
om een kijkje te nemen in een 
andere keuken. Goed voor mijn 
 persoonlijke ontwikkeling; ik 
 verwijd mijn blik. Ook voor Vitens 
is detachering nuttig, want de opge-
dane ervaring neem ik weer mee 
naar Vitens. Ik ben heel content 
met deze constructie en blij dat me 
deze mogelijkheid is geboden. Het 
zou goed zijn als er meer van dit 

Een Frans bedrijf heeft een 
douchekop ontwikkeld die 
aangeeft hoeveel water je 
 verbruikt. Deze ‘slimme 
 douchekop’, de Hydrao, geeft 
rood licht als je een bepaalde 
hoeveelheid water hebt 
 verbruikt, een sein om te 
stoppen met douchen. Het 
doel is om mensen zo bewus-
ter te maken over hoeveel 
water ze verbruiken, meldt 
Wired Magazine. Er zijn geen 
batterijen of stroom nodig 
voor het apparaat, omdat het 
wordt aangedreven door de 
kracht van het stromende 
water. Het systeem werkt met 
een app die gebruikers helpt 
om hun watergebruik te 
 monitoren. De eerste paar 
douchekoppen werden in 
2014 al verkocht via een 
crowdfundingsite. Bij deze 
groep testgebruikers is het 
waterverbruik in een jaar met 
maar liefst 25 procent 
gedaald.

Slimme 
douchekop

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomsten 
van dinsdag 5 januari vond ook de 
eerste aflevering plaats van De Tafel 
van Vitens. Deze Tafel is een nieuwe 
plek voor Vitensers om te praten 
over de impact van onze strategie, 
doelen en programma’s op het 
dagelijkse werk. Heb je deze afleve-
ring gemist? Op intranet kun je de 
bijeenkomst in Zwolle nog eens  
rustig nakijken. Na het eerste  
kwartaal vindt de volgende Tafel  
van Vitens plaats. We houden je  
via BRON en intranet op de hoogte 
van de exacte plaats en datum.

De Tafel van Vitens

Op dinsdag 26 januari vindt de jaarlijkse informatiebijeen-
komst plaats over de calamiteitenorganisatie voor alle 
Beleidswachten, Coördinatoren Informatie, Operationeel 
Leiders, Coördinatiewachten, Communicatieadviseurs en 
Woordvoerders met wachtdienst. De bijeenkomst met als 
thema ‘Communiceren en informeren tijdens incidenten’ 
vindt plaats in het Plaza in Zwolle tussen 14.00 en 18.00 
uur. Dr. Hugo Marynissen (o.a. University of Oxford) vertelt 
over de impact van risicocommunicatie op risicogedrag. Hij 
zal ons communicatiegedrag met veel humor spiegelen en 
geeft inzichten hoe het anders kan. Hester Latenstein van 
Voorst (Beleidswacht), Jan Velgersdijk (Operationeel Leider) 
en Jan van Dam (Monteur Netbeheer & Levering) delen 
hun ervaringen die ze hebben opgedaan tijdens  bijzondere 
situaties. Ook zal het nieuwe calamiteitenzakboekje worden 
uitgereikt en krijg je alles te horen over de wijzigingen.  
Voor meer informatie kun je terecht bij Anneke Hoonakker, 
Alex Smits en Tom Willemsen.

Calamiteiten-
organisatie 2016

Het Nederlandse kraanwater staat bekend als het beste ter 
wereld. Vitens vindt daarom dat het thuishoort in de 
Nederlandse horeca, op festivals en in de openbare ruimte, 
al dan niet tegen  betaling. De petitie ‘Overal Kraanwater 
graag’ is door 100.000 mensen ondertekend en op  
11 januari tijdens de Horecava 2016 aangeboden aan de 
Nederlandse horeca. Daar werden horeca ondernemers 
bovendien uitgedaagd om het Kraanwater Kansspel te 
 spelen. 

Ook voor Vitensers hebben we een spel gemaakt, dat bij 
deze BRON is bijgesloten. Speel het spel met je vrienden, 
familie of kinderen en praat thuis op een andere manier 
over je werk. Het spel werkt hetzelfde als het traditionele 
Ganzenbord. In Arnhem, Leeuwarden en Zwolle zijn pion-
nen en dobbelstenen verkrijgbaar bij de waterbar of in het  
bedrijfsrestaurant, zolang de voorraad strekt. Veel plezier!

Kraanwater graag-spel
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soort uitwisselingen komt. Ik kan 
het in ieder geval iedereen van 
 harte aanbevelen. Uitwisseling 
kan natuurlijk op allerlei arbeids-
thema’s. In het Friese werken 
 provincie, waterschap en gemeen-
ten al met een dergelijke flexpool.

WAAR BEN JE NU MEE BEZIG?
Het bezoekerscentrum van het 
Nationaal Park Schiermonnikoog is 
erg verouderd. Er lag een plan voor 
een nieuw centrum, maar dat is na 
een gemeenteraadsverkiezing 
gesneuveld. Nu ligt het proces van 
vernieuwing stil. Ik probeer dit 
weer in beweging te krijgen en 
 stimuleer betrokkenen om samen 
aan een oplossing te werken. Dat 
kost veel tijd en energie, ook omdat 
er veel oud zeer aanwezig is. Het is 
een lastige maar leerzame klus.

WAT IS HET MOOIST AAN HET EILAND?
De afwisseling in landschappen, 
duin, strand, bos, kwelder en een 
gezellig dorp. Wat wil je op loop- en 
fietsafstand nog meer? Een toegan-
kelijk eiland, dat erg fotogeniek is. 
Als ik de natuur in ga, zeker op 
Schier, neem ik altijd mijn camera 
mee.
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Het komt 
allemaal 
goed
Anneke Hoonakker, 
Specialist Netbeheer 
& Levering, zet haar 
collega Loes Kleijn 
(medewerker KAM op 
het Laboratorium in 
Leeuwarden) in het 
zonnetje. 

Loes Kleijn heeft passie voor veel 
dingen in het leven. Haar collega 
Anneke Hoonakker heeft Loes leren 
kennen toen ze beiden in de OR 
zaten. Ze vindt haar erg betrokken 
bij alles wat er binnen Vitens speelt. 
‘Loes denkt altijd eerst aan de 
be langen van anderen. Ze is enorm 
flexibel. Wat er ook aan reorganisaties 
over haar heen wordt gestort, zij klaagt 
zelden en is snel weer enthousiast. 
Door de jaren heen heeft ze ondanks 
haar fysieke beperking altijd nieuwe 

uitdagingen gevonden. Dat vind ik 
heel knap.’ Tijdens hun jaren in de 
OR bleken Anneke en Loes ook privé 
een klik te hebben. ‘Loes en ik hou-
den allebei erg van koken en we heb-
ben bovendien allebei pleegkinderen. 
We gaan regelmatig samen uiteten en 
vinden dan bij elkaar een luisterend 
oor. In het verleden zijn we wel eens 
samen met alle pleegkinderen wezen 
kamperen. Dat was druk, en ook ont-
zettend gezellig.’ Loes is zo iemand 
die niet snel in de slachtofferrol 

schiet, ook al maakt ze het nodige 
mee. ‘Ze eindigt steevast met een 
nuchter: “Ach, het komt allemaal 
goed”. En dat komt het dan ook. 
Ik heb enorme bewondering voor haar, 
voor hoe ze alles doet en voor hoe ze 
in het leven staat. Haar positiviteit 
inspireert me! Ik hoop dat we nog 
lang en gelukkig collega’s zullen 
 blijven en dat meer mensen een voor-
beeld nemen aan haar collegialiteit 
en betrokkenheid.’


