
Opening en introductie ENVAQUA

Ignaz Worm
ENVAQUA



2

Agenda

9.30 - 10.10u Plenaire sessie

10.10 - 10.15u Pauze

10.15 - 11.00u Interactieve deelsessies



3

Agenda Plenaire sessie

9.35 - 9.40u Opening en introductie ENVAQUA | Ignaz Worm (ENVAQUA)

9.40 - 9.50u Samenwerking Waterschapswerken | Jibbe Poppen (Tauw)
9.50 - 10.00u Atelier succesvolle cont(r)acten | Ivo Delleman (Aa en Maas)
10.00 - 10.10u Wat gaat goed, wat kan beter? | Michel Dijk (ADS groep)

10.15 - 11.00u Interactieve deelsessies
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Introductie ENVAQUA

ENVAQUA is de Nederlandse vereniging van ambitieuze water- en 
milieutechnologiebedrijven en heeft meer dan 100 leden.

ENVAQUA faciliteert en organiseert
• TechTalks
• Thematische Expertgroepen
• Verenigingsbijeenkomsten

Expertgroepen: Zwembaden, Legionella, Watercycle, Koelwater, Waste 
management, Fluid sensoring, Natuurlijke Kringloopsluiting, Biociden
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Introductie ENVAQUA

ENVAQUA neemt actief deel aan de Stuurgroep 
Waterschapswerken (SWW) en de Regiegroep Zuiveringen

ENVAQUA-leden leveren aan industrieën, nutsbedrijven, 
recreatiesector, gebouwbeheerders in binnen- en buitenland
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Agenda Deelsessies

Samenwerken aan

1. de verwerking van zuiveringsslib | Paul Roeleveld (RHDHV)
2. de projectenkalender | Ivo Delleman (Aa en Maas)
3. de risicodialoog | Gerrit-Jan van de Pol (GMB)
4. de transitie naar een circulaire economie | Patrick Blom (Vallei en Veluwe)
5. de verdere digitalisering | Joost Aloserij (Xylem) & Wijnand Turkensteen (Aa 

en Maas)
6. het beheersen van legionella en corona in rwzi’s | Kevin Kanters

(Hydroscope)



Samenwerking WaterschapsWerken (SWW)

Jibbe Poppen
Tauw bv

SWW / NLingenieurs



2016: Waarom noodzaak tot marktvisie?

Trends en constateringen 2016:
• Opgaven worden complexer en dynamischer
• Behoefte aan balans tussen regisseur en deskundige
• Behoefte aan geïntegreerde specialistische kennis
• Toename geïntegreerde contractvormen; complexer inkoopproces
• Veranderende markt stelt hoge eisen aan het MKB
• Innovatie biedt perspectief: op zoek naar de juiste vorm
• Risicomanagement: risico’s beheersen in plaats van verdelen
• Van contract- naar relatiemanagement
• Effectieve ketensamenwerking
• Benutten van kennis van beheerder en gebruiker

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinsObvv97NAhUElxQKHVkbAQkQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/chantalnoordam/loesje/&bvm=bv.126130881,d.ZGg&psig=AFQjCNE_u6qthg3afIjb0Ga6GKV4xLMhig&ust=1467882832822269


Deelnemende partijen

Platform 
Waterschapswerken



Marktvisie 2016

Visiedocument Activiteitenplan 2016

https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2018/01/De-waterschapsmarkt-van-de-toekomst-visiedocument.pdf
https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2017/01/De-waterschapsmarkt-van-de-toekomst-Activiteitenplan-2016.pdf


Marktvisie - Bouwstenen

Duurzame samenwerkingsrelaties hebben, houden en onderhouden



Doelstellingen SWW

• Tot en met 2016: Visievorming
• Opsteller marktvisie inclusief activiteitenplan

• Vanaf 2017: Actiegerichtheid
• Monitort als begeleidingsgroep de voortgang van de verandering en adviseert 

de betrokken partijen over eventuele bijsturing
• Ingezette beweging van impulsen voorzien
• Zorgdragen dat de ervaringen die worden opgedaan en de lessen die worden 

geleerd, beschikbaar komen voor iedereen in de waterschapsmarkt

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.onlinewebfonts.com%2Ficon%2F475196&psig=AOvVaw1-qIZUr0K1JDpP4C9GzUOk&ust=1587202174441000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIibs4CT7-gCFQAAAAAdAAAAABAE


Enkele resultaten

• DeEscalatie- en Communicatiemodel
• Projectenkalender
• Past performance (i.s.m. CROW)
• Minder grondrisico
• Atelier succesvolle contracten

(i.s.m. St. Wateropleidingen)
• Workshops veiligheid
• Klankbordgroep zuiveringsmarkt
• Inzicht in drijfveren

Overige documenten en achtergronden: www.uvw.nl

https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2017/11/Flyer-DeEscalatie-en-Communicatiemodel-2017.pdf
https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2019/12/Projectenkalender-waterschapsmarkt-dec-2019.pdf
https://www.mindergrondrisico.nl/
https://www.wateropleidingen.nl/cursusaanbod/persoonlijke/@11267/atelier-succesvolle/
https://www.uvw.nl/thema/zaken-doen-met-de-markt/samenwerken-met-de-markt-financien/


Gezamenlijke opgaven

Branchebrede opgaven komende 10 jaar:
• Ambitieuze milieu en duurzaamheidsdoelstellingen behalen
• Circulariteit grondstoffen / energietransitie
• Veiligheid
• Actualiteit: crisisbeheersing

To be continued…



Atelier Succesvolle cont(r)acten
OG en ON: Dit is ons project!

Ivo Delleman
SWW / Aa en Maas



2020

Ivo Dellemann Waterschap Aa en Maas
Lid van het SWW

Atelier Succesvolle Cont(r)acten

OG en ON: Dit is ons project!

Presenter
Presentation Notes
Vul in:OpleidingModule & dag:De titelNaamDatum



• 16 deelnemers
• 50% waterschappers/ 50% deelnemers van de markt
• Instroomniveau minimaal hbo
• 3 middagbijeenkomsten
• Stichting Wateropleidingen (Nieuwegein)
• Opgesteld door markt en waterschappen

Opleiding in het kort



• Toepassen bouwstenen voor vernieuwing 
(Waterschapsmarkt van de toekomst)

• Delen van elkaars ervaringen en er lering uit trekken
• Grenzeloos en gelijkwaardig samenwerken

Doel

• Projectleiders
• Contractmanagers
• Tendermanagers
• Inkopers
• Technisch managers

Doelgroep



• Belangen en verwachtingen in privaat en publiek domein;
• analyse praktijksituaties: waar gaat het mis en waarom;
• drijfveren en communiceren, “het” bespreekbaar maken;
• dynamiek in projectteam en je eigen rol hierin;
• co-creatie en/of escalatie;
• vlot trekken van vastzittende projecten;
• positieve denkhouding en handelingsperspectief.

Inhoud



• 3 middagbijeenkomsten
• Thema per dag: mijn organisatie, mijn team, ikzelf
• Theorie, oefeningen en discussie rondom zelf ingebrachte voorbeelden
• Afsluitend met diner om formeel en informeel te stimuleren

Vorm



• 3 uitvoeringen, totaal 37 deelnemers
• 50% waterschappen, 50 % adviesbureau en aannemers
• Waardering voor:

• bij elkaar brengen OG en ON
• Verkennen van elkaars belang, interactie met elkaar
• Openheid van de gesprekken, “roddelsessies” met 

elkaar
• Score op schaal 1-5 bij laatste uitvoering: 3,91

Resultaat



9 november 2020 start een nieuwe uitvoering

Enthousiast geworden? schrijf je in!!!
Of deel het met je collega’s.

https://www.wateropleidingen.nl/@11267/atelier-succesvolle/

Vervolg

https://www.wateropleidingen.nl/@11267/atelier-succesvolle/


Wat gaat goed, wat kan beter?
Michel Dijk

SWW / ENVAQUA / ADS Groep



Wat gaat goed, wat kan beter, bezien 
vanuit de bouwstenen

Bouwsteen: Maximale maatschappelijke waarde
• Wat gaat goed

• Aantal project overstijgende samenwerkingen neemt toe
• In toenemende mate is levenscyclusbenadering de standaard

• Wat kan beter
• Technologie ontwikkeling (innovatie) wordt geremd binnen de huidige 

samenwerkingsvormen
• Technologie en contracten werken nog steeds slecht samen



Wat gaat goed, wat kan beter, bezien 
vanuit de bouwstenen

Bouwsteen: De mens centraal
• Wat gaat goed

• Drijfveren en persoonsprofielen van sleutelfunctionarissen en team 
samenstelling wordt steeds belangrijker gevonden

• Meer opleidingen beschikbaar gericht op soft skills 
• Wat kan beter

• Wederzijdse bereidheid om sleutelfunctionarissen te wisselen als de 
samenwerking niet effectief is

• Effect van bestuurlijke beloftes op projecten en hun wederzijdse project 
teams



Wat gaat goed, wat kan beter, bezien 
vanuit  de bouwstenen

Bouwsteen: Een gezonde bouwkolom
• Wat gaat goed

• Prestatiecontracten lijken op hun retour
• Bouwteam en twee-fasen-contracten met evenwichtige risicoverdeling 

zijn in opmars
• Wat kan beter

• Geen stapeling van zekerheden, naast borg ook kasritme met 
voorfinanciering door opdrachtnemers

• Verdere beperking van tenderkosten, beauty contest op kennis en 
capaciteit



Wenkende perspectieven deelsessies

Samenwerken aan de verwerking van zuiveringsslib
• Kostenintensief OPEX onderdeel, vermindering van volume, verlaging van de 

kosten voor eindverwerking en productie van groene energie zijn belangrijke 
knoppen waar aan gedraaid kan worden waarmee financiële en duurzame 
verbeteringen gerealiseerd kunnen worden 



Wenkende perspectieven deelsessies

Samenwerken met de projectenkalender
• Binnen de sector wordt de beschikbare capaciteit niet gelijkmatig ingepland, 

of er zijn veel te veel projecten of er zijn veel te weinig projecten, hier 
gelijkmatigheid in krijgen gaat alle betrokken partijen in de sector veel 
meerwaarde op leveren



Wenkende perspectieven deelsessies

Samenwerken binnen de risicodialoog
• Risico’s delen en verdelen door goede dialoog. 
• Hoe wordt het gesprek goed gevoerd? Voor aanbesteding, tijdens 

aanbesteding en tijdens de uitvoering?



Wenkende perspectieven deelsessies

Samenwerken aan de transitie naar een circulaire economie
• Hoe verwerk je circulariteit in een aanbesteding en op welke wijze kan een 

inschrijver daarop anticiperen en invulling aan geven?



Wenkende perspectieven deelsessies
Samenwerken aan 
de verdere digitalisering



Wenkende perspectieven deelsessies

Samenwerken aan het beheersen van legionella en Corona in rwzi’s
• Voor beide onderwerpen geldt dat we er nog weinig van weten, we ons veelal 

moeten baseren op aannames en dat er nog jarenlang onderzoek nodig is om 
kennis rondom deze onderwerpen op te bouwen;

• Tegelijkertijd is het meer dan aannemelijk dat we er veel mee te maken gaan 
krijgen en dat het de volksgezondheid kan raken
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