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Voorwoord
Iedere organisatie kiest – ingegeven door haar eigen kernwaarden – een positie ten opzichte 

van bedrijfsresultaat, de omgang met mensen en de inzet voor natuur en milieu. Voor  

Brabant Water is dat niet anders. Uiteraard ligt onze prioriteit bij het goed uitvoeren van 

onze kerntaak: altijd en overal water leveren van onberispelijke kwaliteit. Duurzaamheid  

maakt daarbij al jaren integraal deel uit van onze bedrijfsvoering. In toenemende mate 

zetten we ons in om tot een optimale balans tussen people, planet en profit te komen.

Met dit MVO-verslag 2017 willen we transparant zijn over onze inzet op het gebied van 

maatschappelijke betrokkenheid, mens en milieu en willen we ook graag verantwoording 

afleggen. Als semipublieke onderneming voeren we namelijk ook activiteiten uit die niet 

wettelijk verplicht samenhangen met onze kerntaak, maar waarvoor we wél nadrukkelijk 

kiezen. Omdat we dankzij onze unieke kennis en met relatief weinig extra middelen echt 

maatschappelijk van toegevoegde waarde kunnen zijn.  

 

Dus kwamen we in 2017 met een natuurvisie die ervoor zorgt dat we nog bewuster 

omgaan met de natuurwaarden in onze gebieden. Met het plaatsen van zonnepanelen 

versterkten we onze klimaatneutraliteit. Onze zonnepanelen wekken nu al het energie- 

verbruik op van alle achthonderd Brabant Water-medewerkers en hun gezinnen. Ook  

namen we onze verantwoordelijkheid om een maatschappelijk partner te zijn voor  

mensen in de Brabantse samenleving en daarbuiten; we gaven onder meer gastlessen  

over drinkwater op basisscholen, gingen de dialoog aan met onze klanten, bestreden  

obesitas, hielpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en deelden onze kennis  

met mensen in ontwikkelingslanden. 

Zo’n maatschappelijke visie en aanpak past in het DNA van ons bedrijf: onze grondstof komt  

uit de natuur, ons totale vermogen wordt opgebracht door klanten, onze organisatie draait 

goed dankzij de tomeloze inzet van onze medewerkers. Al die 

zaken schatten we op waarde door ook – trots, enthousiast, 

gedreven én op een verantwoorde manier – iets terug te doen. 

Guïljo van Nuland

Algemeen Directeur
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Brabant Water en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Brabant Water en  
Maatschappelijk 
Verantwoord  
Ondernemen
Brabant Water wint, zuivert en distribueert water van uit-

stekende kwaliteit voor 2,5 miljoen inwoners en bedrijven 

in Noord-Brabant en een klein deel van Zeeland. In dat 

proces van bron tot kraan doen we nadrukkelijk meer dan 

de Drinkwaterwet van ons verlangt. Bijvoorbeeld door een 

duurzame bedrijfsvoering te hanteren, een betrokken werk-

gever te zijn en ons actief in te zetten voor de Brabantse sa-

menleving. Zo leveren we een maatschappelijke, duurzame 

bijdrage in het verlengde van onze kerntaak. 
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Missie
Brabant Water levert drinkwater uit de beste bronnen. We doen er daarbij alles aan om 

dat ook voor de toekomst veilig te stellen. Daarom zorgen we goed voor onze waterwin-

gebieden. Onze producten en diensten bieden wij op een hoog niveau aan. Klantgericht, 

kostenbewust, met moderne techniek en actieve zorg voor de omgeving. In samenspel 

met anderen leveren wij een herkenbare bijdrage aan de maatschappelijke waarden van 

water in al zijn facetten. Duurzaamheid, gezondheid en veiligheid zijn voor ons belangrijke 

thema’s. Bij dit alles zien wij onze medewerkers als belangrijke ambassadeurs in een wereld 

om water.

Ambities
Voor Brabant Water geldt dat duurzaamheid inmiddels integraal deel uitmaakt van onze 

bedrijfsvoering. Alles wat we doen, doen we vanuit onze kernwaarden: kwaliteit, maat-

schappelijk en klantgericht. In dit verslag zetten we een aantal van onze MVO-gerelateerde 

activiteiten in 2017 in de schijnwerpers. Onze ambities op dat gebied zijn helder: 

• We bevorderen de biodiversiteit in onze natuurgebieden

Wij kiezen ervoor verder te gaan dan het beschermen van onze bronnen, door  

er tegelijkertijd actief aan bij te dragen dat de verscheidenheid aan flora en fauna  

in onze gebieden niet alleen wordt behouden, maar ook toeneemt.

• We ondernemen klimaatneutraal 

We willen de kwaliteit van onze klimaatneutraliteit verder verbeteren door het vermin-

deren van ons eigen energieverbruik en onze CO2-uitstoot en door het opwekken van 

duurzame energie. 

• We worden een zero waste-bedrijf 

Op middellange termijn willen we een volledig zero waste-bedrijf zijn. Dat betekent 

dat we niet alleen inzetten op de reststoffen van onze waterwinning, maar ook op het 

opnieuw gebruiken, recyclen en upcyclen van materialen bij andere bedrijfsprocessen.

• We stimuleren bewust watergebruik en waterbesparing

We nemen een actieve positie in met betrekking tot het verduurzamen van de  

watervraag. Hiervoor zetten we onder meer in op bewustwordingscampagnes,  

watermanagement en samenwerking met Provincie, gemeenten en waterschappen.
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• We betrekken jongeren bij ons waardevolle product

We zien het als maatschappelijke taak om aan de nieuwe generatie over te brengen hoe 

gezond, lekker en bijzonder ons kraanwater is. Dit doen we onder meer door educatie 

en het beschikbaar stellen van kraanwater op scholen en bij evenementen.

• We delen onze unieke waterkennis

Door het delen van onze kennis en kunde op het gebied van water dragen we – met  

een klein beetje extra inspanning – bij aan de duurzame levering van drinkwater  

wereldwijd.

Verbinding en samenwerking
Om toekomstbestendig te zijn, verhogen we de wendbaarheid van onze mensen en  

daarmee van onze organisatie. Zo kunnen we goed inspelen op de snelle ontwikkelingen  

in de maatschappij en de veranderende eisen van onze klant. We zoeken hierbij bewust 

naar verbinding en samenwerking: binnen Brabant Water, maar ook met externe organisaties 

en stakeholders. We kiezen ervoor om uitdagingen integraal aan te pakken en projectmatige 

samenwerkingsverbanden aan te gaan. Zo dragen we – samen met onze partners – bij aan 

een duurzame watervoorziening in de hele keten.
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Onze positie in de maatschappij

Het jaar 2017 in cijfers

Productie drinkwater: 

180.000.000 m3

18.000 km

waterleidingnet

30 waterproductie- 

bedrijven

163 openbare  

tappunten

100 gastlessen  

op basisscholen

1.600 hectare

(natuur)terrein  

in beheer

2.500.000 klanten

 1.200.000 aansluitingen 

(huishoudens,  

bedrijven en  

instellingen)

Medewerkers (fte) 

per 31 december:

Man: 575

Vrouw: 163

Gemiddeld 19 

dienstjaren 9



S CHOOL

Onze positie in de maatschappij

Brabant Water en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onze 800 medewerkers maken iedere dag opnieuw de 

ambities van Brabant Water waar. Daarom zorgen we ervoor 

dat zij ook alles uit zichzelf kunnen halen.

Brabant Water werkt samen met tal van maatschappelijke, 

natuur- en milieuorganisaties aan onze én hun doelen.

Onze aandeelhouders zijn de provincie Noord-Brabant en  

58 gemeenten in het voorzieningsgebied van Brabant Water. 

Zij geven o.a. goedkeuring aan sommige besluiten van het  

Bestuur. Daarnaast houdt de Raad van Commissarissen 

toezicht op het Bestuur.
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S CHOOL

Samen met de waterschappen, de provincie 

Noord-Brabant en de Brabantse gemeenten zorgen 

we voor veilig, schoon en voldoende water in 

Brabant en voor een optimale werking van de 

waterketen.

2,5 miljoen inwoners, bedrijven en instellingen in Noord-Brabant 

rekenen op ons voor goed en veilig drinkwater. Een verantwoor-

delijke taak waar we ook naar handelen.
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Zorg voor bron en natuur

Zorg voor bron 
en natuur
Wie wel eens wandelt door prachtige natuurgebieden  

als de Groote Heide, het Buulderbroek of de Nulandse Hei, 

bevindt zich op dat moment midden in een waterwingebied 

van Brabant Water. Rechtstreeks uit die natuur halen we  

de basis voor ons drinkwater: grondwater. Puur voor het 

drinkwater zou het voldoende zijn om onze waterwin- 

gebieden zo te beheren dat de kwaliteit en veiligheid van 

onze bronnen gegarandeerd zijn, nu en in de toekomst. 

Toch levert Brabant Water hierbij bewust extra inspanningen, 

om zo nog meer van toegevoegde waarde te zijn voor de 

natuur.
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Natuurvisie

Natuurvisie
Brabant Water beheert ruim 1.600 hectare waterwingebied in ruim veertig bos- en 

natuurgebieden. Hier komen geen bestrijdingsmiddelen of andere verontreinigingen 

in de bodem. Dat maakt onze natuurgebieden ideale locaties voor de bescherming 

van de grondwaterkwaliteit. Vanuit de betrokkenheid bij de natuur heeft Brabant 

Water in 2017 een natuurvisie vastgesteld, waarmee een meerjarige koers wordt 

uitgezet voor het beheer van onze terreinen en voor de wijze waarop we onze inzet 

voor natuur delen met onze omgeving en medewerkers. 

Gewasbeschermingsmiddelen kunnen schadelijk zijn voor het grond- en oppervlaktewater.  

Met het programma ‘Schoon Water’ werkt Brabant Water samen met de provincie Noord-Brabant,  

de Brabantse waterschappen, RIWA-Maas en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie 

(ZLTO) aan het verminderen van de uitspoeling van deze bestrijdingsmiddelen naar het 

grond- en oppervlaktewater. Uniek is dat alle gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen 

meedoen: landbouwers, gemeenten, particulieren, bedrijven, beheerders van sportvelden 

en bewoners. Daarnaast zoeken we steeds meer naar samenwerking met partners in de 

keten, zowel met toeleveranciers van gewasbeschermingsmiddelen en loonwerkers als  

met afnemende partijen. In 2017 was er ook speciale aandacht voor de moestuinierders.

 

Duurzaam terreinbeheer
Bij het onderhoud van onze natuurgebieden werken we nauw samen 

met boeren, vrijwilligers, imkers en andere natuurbeheerders. Op 

veel Brabant Water-terreinen is inmiddels een goede verweving 

ontstaan tussen onze infrastructuur en de flora en fauna. We bou-

wen onze kennis over de natuurwaarden op onze terreinen verder 

uit en blijven onderzoeken hoe we natuur en waterwinning in de 

toekomst nog beter kunnen combineren.
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Zorg voor bron en natuur

Omdat we de Brabant Water-terreinen extensief onderhouden zonder gebruik van bestrijdings- 

middelen, meststoffen of andere verontreinigingen, zijn we gecertificeerd conform de 

Barometer Duurzaam Terreinbeheer niveau Goud. 

Duurzame materialen
Voor het onderhoud van onze terreinen kochten we in 2017 duurzaam hout in met  

PEFC-keurmerk en FSC-keurmerk: onafhankelijke keurmerken ter bevordering van duur-

zaam bosbeheer. Al het hout dat we inkopen voor terreinbeheer moet voldoen aan één  

van deze keurmerken. Plantmateriaal kochten we onder teelt van Stichting Milieukeur 

(SMK) en Stichting EKO-keurmerk (EKO) gecertificeerde kwekerijen. Verder is de bestrating 

bij waterproductielocatie Lith aangelegd met SMK-betonproducten en hebben we bij de 

renovatie van waterproductielocatie Oirschot 100 procent van de bestrating hergebruikt.

Natuurgebieden ontdekken
We hebben ruim 85 procent van onze waterwingebieden open-

gesteld voor publiek, zodat mensen zelf van onze bijzondere 

gebieden kunnen genieten. Dat je op drinkwater loopt, is voor 

veel mensen een waardevol inzicht. Wie zich realiseert waar het 

water vandaan komt, gaat vaak zuiniger om met natuur en met 

water. In onze natuurgebieden kunnen we iedereen heel concreet 

laten zien welke planten en dieren zich op onze terreinen bevinden 

en wat we – samen – kunnen doen om zo’n natuurgebied en 

alles wat daarin leeft te beschermen. 

 

Samen met lokale partijen hebben we prachtige wandelroutes 

uitgezet in verschillende gebieden. Daarnaast geven we in de 

Brabant Water-wandelgids extra informatie over de bijzondere 

flora en fauna in onze gebieden. Vanaf 2018 zijn ook luisterroutes 

beschikbaar: wandelaars kunnen dan onze natuurgebieden 

ontdekken, terwijl zij via hun mobiele telefoon uitleg krijgen 

over het gebied. 
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Bevordering van de biodiversiteit

Bevordering van  
de biodiversiteit
Brabant Water streeft naar gevarieerde terreinen, met zowel bos als open vegetatie 

en droge en natte delen. Jaarlijks worden poel- en venoevers gemaaid, wetlands 

gehooid, bossen gedund of juist omgevormd naar heide. De ambities die voortvloeien 

uit de natuurvisie helpen om flora, fauna en waterwinning op elk terrein optimaal  

in balans te houden.

Een greep uit de activiteiten in 2017 om de biodiversiteit te bevorderen: 

•  Onderzoek en monitoring 

Volgend uit de natuurvisie is in 2017 gestart met de monitoring  

van plant- en diersoorten op onze terreinen, conform de 

systematiek van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). 

Er worden verschillende soortgroepen onderzocht waaronder 

planten, (broed)vogels, dagvlinders, sprinkhanen en libellen.  

De data die we vergaren door systematisch en methodisch te 

monitoren, stellen we beschikbaar aan de Nationale Database 

Flora en Fauna. De eerste metingen zijn inmiddels verwerkt  

en leveren enkele bijzondere waarnemingen op, zoals een  

Icarusblauwtje Dopheide
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Zorg voor bron en natuur

populatie kleine parelmoervlinders, het waterlepeltje, de  

heidesabelsprinkhaan, de heivlinder en metaalglanslibel.  

Voor onderzoek werken we ook samen de HAS Hogeschool 

’s-Hertogenbosch: studenten voerden in 2017 voor het  

tweede jaar op rij inventarisaties uit in waterwingebied Nuland.   

•  GreenDeal Infranatuur  

Op 16 november ondertekende Brabant Water de GreenDeal 

Infranatuur. Dit is een overeenkomst waarin verschillende  

organisaties (onder meer overheden, infrabeheerders en  

ingenieursbureaus) gezamenlijk hun kennis en ervaring inzetten 

om biodiversiteit in hun eigen werkgebied vanzelfsprekender  

te maken. Ook maakten we in deze deal afspraken om de  

komende jaren extra maatregelen te nemen ten gunste van  

de biodiversiteit. Deelname aan de GreenDeal Infranatuur sluit 

naadloos aan bij de doelstellingen van onze eigen natuurvisie.

•  Herstel van heidelandschap 

Met ruim 600 hectare is De Groote Heide ons grootste water- 

wingebied. Hier voerden we in 2017 onderzoek uit naar het

herstel van heidelandschappen. Dit deden we door voormalige naaldbosbodems te 

voorzien van kalkhoudend drinkwaterslib en te enten met maaisel uit natuurgebieden 

in de omgeving. Om zeker te zijn dat het bodemleven – zoals de springstaarten – en 

ook de nieuwe vegetatie zich goed blijft ontwikkelen, nemen we jaarlijks monsters.  

De eerste resultaten laten zien dat nieuwe heischrale vegetaties goed aanslaan.

• Natuurwerkdag

Tijdens de Natuurwerkdag op 4 november gingen we samen met vrijwilligers, de 

natuurwerkgroep Stratum en Brabants Landschap aan de slag op de Stratumse Heide. 

Door jonge boompjes weg te halen, kreeg de prachtige heide daar weer de ruimte die 

het nodig heeft.

• Broedomgeving

Op het terrein van ons waterproductiebedrijf in Lieshout plantten we wilde fruitbomen en 

hielden we de weidevogelpercelen juist zo open en nat mogelijk. Hierdoor hebben onder 

meer de kievit, de wulp en de grutto een goede omgeving om jaarlijks te broeden.
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• Dassenburcht

Op steeds meer terreinen van Brabant Water werden sporen van dassen gevonden,  

die op zoek waren naar voedsel of zelfs een burcht maakten. Deze locaties beschermen 

we zoveel mogelijk. In 2017 gingen we dan ook nauwgezet te werk bij het slopen van 

voormalige kelders voor winputten in een van onze waterwingebieden. In sommige  

gevallen was het nodig een kunstburcht aan te bieden als alternatief. Bij ons waterproductie- 

bedrijf in Loosbroek is zo’n kunstburcht overigens al enkele jaren goed in gebruik.

• Dood hout 

In veel van onze gebieden lieten wij dood hout staan of liggen. 

Dit is gunstig voor allerlei insecten en daarmee ook gunstig voor 

vogels die deze insecten eten of in holtes broeden. In het najaar 

zijn het de paddenstoelen die profiteren van meer dood hout in 

het bos.

• Sinusbeheer

Door gefaseerd te maaien zijn er voortdurend stukken van het 

grasland geschikt voor insecten. Daarom adviseert De Vlinder-

stichting om natuurterreinen in delen te maaien volgens de 

methode van sinusbeheer. In 2017 heeft Brabant Water op 

één terrein een proef gedaan met sinusbeheer van weiden 

en bermen. Dit leverde veel variatie op in de vegetatie, wat 

nuttig is voor vlinders, bijen, vogels, zoogdieren en amfibieën. 

Om die reden gaan we op meer locaties sinusbeheer inzet-

ten als aanvulling op het bestaande ecologisch beheer. 

Sinusbeheer is niet alleen nuttig voor dieren die profiteren van 

meer bloemen, maar ook voor diersoorten die daardoor profiteren 

van de toename van insecten. Zoals deze wespspin in ons 

natuurgebied Prinsenbosch.

Bevordering van de biodiversiteit 17



Zorg voor bron en natuur

Verbeterd  
klimaatneutraal
Al in 2014 omarmde Brabant Water 20-20-20: de Europese doelstelling om uiterlijk in 

2020 de CO
2
-uitstoot te reduceren met 20 procent, naast 20 procent energieverduur-

zaming en 20 procent energie duurzaam opwekken, gerekend vanaf het peiljaar 

1990. Hoewel we al sinds 2013 – als enige waterbedrijf in Europa – volledig klimaat-

neutraal werken, zoeken we altijd naar mogelijkheden om verder te verduurzamen.

 
Energiebesparing
Brabant Water verbruikte in 2017 circa 73 miljoen kilowattuur (kWh) elektriciteit voor de 

productie (onttrekking en zuivering) en distributie (transport) van drinkwater. Dat is 0,368 

kWh per m3 drinkwater. Ten opzichte van het verbruik in 2016 is dat 0,54 procent minder  

en ten opzichte van het peiljaar 1990 een energiebesparing van 12,5 procent. Daarnaast 

werd er 3,2 miljoen kWh verbruikt op onze kantoren. Dat is 84 duizend kWh meer dan vorig 

jaar. Dit komt door de toename van het laden van elektrische auto’s en de toename van de 

bezetting op de kantoorlocaties.

Energieverbruik per afgezette m3 drinkwater 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Elektriciteitsverbruik 0,395 0,392 0,387 0,384 0,371 0,378 0,378 0,370 0,368 0,358 0,347 0,336

% besparing tov. 1990 6,1% 6,8% 8,0% 8,7% 9,4% 10,1% 10,1% 12,0% 12,5% 14,8% 17,4% 20%

0,336
0,339
0,342
0,345
0,348
0,351
0,354
0,357
0,360
0,363
0,366
0,369
0,372
0,375
0,378
0,381
0,384
0,387
0,390
0,393
0,396

kW
h/

m
3

Elektriciteitsverbruik (kWh/m3) Brabant Water (gecorrigeerd voor ontharding) 

Gerealiseerd        Doelstelling
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Verbeterd klimaatneutraal

Hieronder een greep uit de stappen die in 2017 werden gezet om energie te besparen:

• Hostbesturing

Meerdere waterproductiebedrijven leveren drinkwater aan een bepaald gebied.  

De hostbesturing zorgt ervoor dat de inzet van de waterproductiebedrijven goed op 

elkaar wordt afgestemd, waardoor de drinkwaterlevering binnen het gebied optimaal  

is. Optimaal betekent dat de druk in het leveringsgebied overdag, ’s avonds en ’s nachts 

niet te laag en ook niet te hoog is. Dit bespaart energie. Brabant Water heeft in totaal 

twaalf gebieden waar hostbesturing mogelijk een toegevoegde waarde heeft. In 2017 

waren drie gebieden al voorzien van hostbesturing. De overige negen gebieden volgen 

in de komende vier jaren. 

• Optimalisatie van winputten

Als de pompdruk van winputten wordt ingeregeld op basis van de grondwaterstand is 

er minder elektriciteit nodig om grondwater op te pompen. Bij de winningen in Genderen, 

Roosendaal, Wouw, Seppe, Schijf en Haaren kan 1,1 miljoen kWh/jaar aan energie worden 

bespaard; dat is circa 2 procent van ons totale energieverbruik. In 2017 is verder onderzocht 

hoe deze besparing per locatie gerealiseerd kan worden. De potentie is het grootst op 

waterproductiebedrijf Seppe. De optimalisatieslag wordt meegenomen in de renovatie, 

die in 2020 gepland staat.  

• Hogedruk-optimalisatie

In 2017 is een nieuw ontwerp voor hogedrukbesturing gemaakt voor alle waterproductie- 

bedrijven en op- en aanjagers. In de eerste helft van 2018 wordt dit ontwerp uitgetest 

op drie pilotlocaties, met als doel drukschommelingen en drukpieken te voorkomen  

en zo energie te besparen. Een eerste ruwe schatting is dat we hiermee ongeveer 5  

procent van het energieverbruik op een productielocatie kunnen gaan besparen. 

Brabant Water breed is hiermee een besparing van 2 procent mogelijk. De aanjager  

in Dongen is in 2017 voorzien van een frequentieregeling op de hogedrukpompen, 

waardoor een energiebesparing wordt behaald van 35.000kWh/jaar.

• Drukoptimalisatie verbruiksgebieden 

Om energie te besparen, onderzoeken we de mogelijkheden om de leveringsdruk  

te optimaliseren. In 2017 is deze optimalisatie – als eerste van een reeks – uitgevoerd  

in het Land van Heusden en Altena (verbruiksgebied Genderen). Hierna wordt naar  

het verbruiksgebied Roosendaal gekeken.
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Zorg voor bron en natuur

•  Onderhoud en vervanging 

In Seppe leidde de vervanging van luchtbehandelingskasten  

in 2017 tot een forse energiebesparing van circa 137.000 kWh. 

De renovatie van waterproductiebedrijf Oirschot heeft in 2017 

geresulteerd in 85.000 kWh aan energiebesparing. Voor Bergen 

op Zoom is een grote renovatie voorbereid die naar verwachting 

10 tot 15 procent energiebesparing op deze locatie gaat opleveren. 

Deze renovatie wordt in 2018 opgeleverd.

 CO
2
-reductie

De certificering voor klimaatneutraal ondernemen daagt ons verder 

uit om steeds minder CO
2
 uit te stoten. Onze ambitie is om uiterlijk 

in 2020 onze CO
2
-uitstoot te hebben verminderd met 20 procent, 

ten opzichte van het peiljaar 1990. Door vergroening van energie is 

deze doelstelling al volledig gerealiseerd. Door reductie van energie, 

slimme mobiliteit en beperking van chemicaliën werken we aan 

verdere beperking van de CO
2
-uitstoot. 

Hieronder een greep uit de stappen die in 2017 werden gezet ten 

behoeve van CO
2
-reductie:

•  Inzet alternatieve kalk 

In 2017 rondden we het onderzoek naar de inzet van een andere 

type kalk (base) in het onthardingsproces af. Deze alternatieve 

kalk is reactiever, waardoor er minder van nodig is om water te 

ontharden en ook minder restproduct overblijft. De nieuwe kalk 

wordt vanaf januari 2018 toegepast op alle geschikte onthar-

dingslocaties. We besparen hiermee op grondstof, transport, 

onderhoud en reststromen. 

•  Renovatieproject Nuland 

Als we water ontharden, wordt de zuurgraad ervan hoger. Om deze 

te verlagen, is voor waterproductiebedrijf Nuland onderzocht of 

CO
2
 in plaats van zoutzuur kan worden ingezet. Dit blijkt inder-

daad mogelijk. CO
2
 heeft een lagere carbon footprint, waardoor
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we hierop 80 procent kunnen besparen. Daarnaast zijn hierdoor minder transport- 

bewegingen nodig. En uit oogpunt van hergebruik wordt een oude doseerinstallatie 

van waterproductiebedrijf Lieshout opnieuw ingezet op waterproductiebedrijf Nuland. 

• Nieuwbouw Schijf

Ons uitgangspunt bij de nieuwbouw van het waterproductiebedrijf Schijf is dat het 

energieverbruik hiervan lager of gelijk is aan de huidige installatie. Dit is gezien de  

toename van het energieverbruik voor de bestaande ontharding een flinke uitdaging.  

In 2017 is een duurzaam ontwerp gemaakt, waarbij onder andere zonnepanelen op  

de hoogbouw en een groen dak op de laagbouw worden toegepast. In 2018 start  

de nieuwbouw. 

• Renovatieproject Zevenbergen

Om de hogedruksectie beter te laten aansluiten bij de afname van klanten, wordt een 

pomp met een lage capaciteit vervangen door een pomp met middelgrote capaciteit. 

Naast een reductie van kosten voor onderhoud verwachten we hiermee een jaarlijkse 

energiebesparing van 210 MWh. Wanneer het waterproductiebedrijf Macharen medio 

2018 sluit, kunnen we een hogedrukpomp van daar inzetten op waterproductiebedrijf 

Zevenbergen. Dit levert in het kader van hergebruik een besparing op.  

• Duurzame mobiliteit

Naast het stimuleren van medewerkers om duurzaam te reizen met een NS Business Card 

of (elektrische) fiets, bevorderen we het leasen van een elektrische auto. In 2017 werd er 

al 65.000 kilometer elektrisch gereden. Ook zijn er in 2017 nieuwe elektrische poule-auto’s 

besteld met een grotere actieradius. Deze auto’s hebben een hoge bezettingsgraad. 

Daarnaast is besloten om in 2018 op tien waterproductielocaties laadpunten te plaatsen. 

In totaal hebben we dan 28 laadpunten op onze kantoor- en productielocaties.  

Duurzaam opwekken
In 2020 wil Brabant Water via duurzame opwekking in 20 procent van de eigen energie- 

behoefte voorzien. Daarbij wordt vooral ingezet op zonne- en windenergie. In 2017  

produceerden we circa 1 miljoen kWh. Daarmee is 7,5 procent van onze doelstelling  

om onze energie duurzaam op te wekken gerealiseerd.
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Zorg voor bron en natuur

•  Zonnepanelen 

Na Eindhoven, Veghel en Lith zijn in 2017 ook onze water- 

productiebedrijven in Loosbroek Tilburg, Lieshout, Seppe, Dorst 

en Oosterhout voorzien van zonnepanelen. Met het opleveren 

van een zonnestroominstallatie in Vlierden is het totaal geïnstal-

leerde vermogen bijna 1,5 MW. Hiermee wekken we jaarlijks 1,4 

miljoen kWh op (ongeveer 1,5 procent van het totale elektrici-

teitsverbruik). Ook werd in 2017 de bouw van nog eens zes zon-

nestroominstallaties voorbereid. Deze installaties worden in 2018 

gerealiseerd en zullen jaarlijks 1,3 miljoen kWh produceren. 

•  Windturbines 

In 2016 en 2017 voerde Brabant Water een verkenning uit met 

de gemeente Waalwijk en Eneco voor de herontwikkeling van 

het Ecopark in Waalwijk. Het plan is om vijf bestaande wind- 

turbines te vernieuwen. Daarmee zou het opwekken van lokale 

duurzame energie in Waalwijk voor de toekomst zeker gesteld 

worden. Daarnaast zijn verkenningen voortgezet voor het plaat-

sen van windturbines op andere locaties – zoals eigen terreinen 

van Brabant Water en bedrijvenpark Minervum in Breda. 

•  Zonne- en windenergie voor bescherming leiding 

Om de stalen transportleiding ter hoogte van Heeswijk-Dinter te voorzien van de  

benodigde beschermstroom, gebruiken we sinds 2017 zonne- en windenergie.  

Extra winst is dat we geen stroomkabel hoefden aan te leggen en we daarom de  

natuur niet hoefden te verstoren door graafwerk.

Bijzondere pilot in 2017: energie uit drinkwater
Brabant Water onderzocht of warmte en koude uit drinkwaterleidingen gebruikt kan  

worden als duurzame vorm van energie. Dit gebeurde door middel van een pilotproject  

in Tilburg, waarbij Fontys Hogeschool de afnemer van de thermische energie is. Het onder-

zoek is een samenwerking tussen Brabant Water, Fontys Hogeschool, dochteronderneming 

Hydreco, onderzoeksinstituut KWR en Technische Universiteit (TU) Eindhoven. In 2017 werd 

ruim 100 GJ energie-uitwisseling met het drinkwaternet gerealiseerd. KWR gaat onderzoeken 

of deze techniek op grote schaal kan worden gebruikt. 
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Zero waste

Zero waste
De afgelopen jaren zijn we er al in geslaagd om de rest-

stoffen die vrijkomen bij ons drinkwaterproductieproces 

volledig te (laten) hergebruiken. Ook voor onze andere 

bedrijfsprocessen willen we een volledig zero waste-bedrijf 

worden door een combinatie van opnieuw gebruiken, 

recyclen en upcyclen. We kijken daarbij bewust al bij aan-

vang van nieuwe werken vanuit de lifecycle-benadering: 

waarin kunnen we nu het best investeren, om aan het eind 

de meest verantwoorde balans te hebben tussen people, 

planet en profit.

Afval- en reststoffenbeleid
Brabant Water gooit niets weg wat nog op de een of andere 

manier bruikbaar te maken is. Bijna twaalfduizend ton reststof 

die vrijkomt in ons productieproces (zoals ijzer- en kalkhoudend 

slib, kalkpellets, kalkkorrels en gebruikt filterzand) vindt zo jaar-

lijks zijn weg naar bedrijven die het goed kunnen gebruiken. 

Voorbeeld 2017: verbeteren  
van slibverwerking
Slib is een restproduct dat overblijft na zuivering van water. De twee belangrijkste bestand- 

delen van slib zijn water en droge stof. In 2017 zijn voorbereidingen getroffen om de slib- 

verwerking bij ons waterproductiebedrijf in Nuland te verbeteren. Er komen twee extra  

slibsilo’s om het gehalte droge stof van het slib te reduceren. Ook worden de huidige calami-

teitenvijvers aangepast om de kwaliteit van het slib te verbeteren, zodat er een hoger gehalte 

droge stof ontstaat. Daardoor is er minder transport nodig om het slib voor hergebruik af 

te voeren, wat leidt tot meer verduurzaming van de slibverwerking. Het aantal transporten 

(vrachten van 22 ton) kan daarmee verminderd worden van 36 naar 24 per jaar. De realisatie 

van deze verbeteringen vindt in 2018 plaats. Drinkwaterslib biedt mogelijk ook kansen voor 

natuurontwikkeling. Samen met o.a. KWR doen we hier onderzoek naar. De voorlopige  

resultaten zijn goed. In 2018 verwachten we hieraan een concreet vervolg te kunnen geven.
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• Afvoer biomassa

Biomassa – een verzamelnaam voor organisch materiaal – kan worden omgezet in  

energie en daarmee brandstoffen en grondstoffen uit bijvoorbeeld aardolie vervangen.  

In 2017 voerde Brabant Water 583 ton groenresten af, afkomstig van de bedrijf-  

en natuurterreinen van Brabant Water. Deze biomassa is verwerkt in centrales van  

een groenrecyclingbedrijf. De houtige groenresten zijn gebruikt voor het opwekken  

van energie, de rest is gecomposteerd. Daarmee is een reductie van 14,5 ton CO
2
  

gerealiseerd.

• Masterplan Vitalisatie - afvoer oude waterleidingen

Met name de grote hoeveelheid asbestcement-leidingen – die de komende jaren als 

gevolg van ons Masterplan voor de vernieuwing van ons leidingnet gaan vrijkomen – 

vormen een grote uitdaging. We werken aan innovatieve technieken om hierbij toch  

bij te dragen aan de circulaire economie. 

Afvoer reststoffen: 31.000 ton Toepassing reststoffen Groenresten: 583 ton
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14%
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Duurzaamheid in de keten

Duurzaamheid  
in de keten
Brabant Water streeft niet alleen naar duurzaamheid binnen de eigen organisatie, 

maar ook daarbuiten. Er zijn in 2017 verschillende initiatieven op dit gebied ont-

plooid of doorontwikkeld. 

• Verduurzaming van de watervraag

Brabant Water wil een bijdrage leveren aan de energietransitie, waarvan water steeds 

meer een onderdeel wordt. Hiertoe gaan we ook een actieve positie innemen met 

betrekking tot het verduurzamen van de watervraag. Naast focus op een verlaging  

van het verbruik gaat het ook om het inzetten van kleinschalige decentrale initiatieven 

en differentiatie in waterkwaliteit. Maatregelen die we nemen zijn:

• watermanagement bij grootverbruikers

•  creëren van bewustwording van het waterverbruik  

bij onze huishoudelijke klanten via campagnes

•  samenwerken met Provincie, gemeenten en waterschappen

• Bewust inkopen: Blauwe Netten-coalitie

Duurzaamheid is een belangrijk criterium bij aanbestedingen. 

In 2017 participeerde Brabant Water daarom in de Blauwe 

Netten-coalitie: een netwerkverbond van inkoopmanagers 

en MVO-verantwoordelijken van drinkwaterbedrijven die 

klimaatneutraal en circulair willen werken.

• Zachter water

Afgelopen jaren maakten we het water in de omgeving  

van onze productielocaties in Veghel, Budel, Loosbroek,  

Oosterhout, Lieshout en Tilburg al zachter. Sinds 2017 leveren 

we ook in de omgeving van Lith zachter water. In het voor-

jaar 2018 ronden we het Deltaplan Ontharding af met de 

realisatie van de transportleiding vanuit Loosbroek naar  

Oss. Centraal ontharden kost Brabant Water extra energie  

en grondstoffen, maar levert onze klanten –naast comfort- 
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een veelvoud aan energiebesparing op. Ook hoeven zij minder was- en schoonmaak-

middel te gebruiken en gaan apparaten langer mee, omdat er sprake is van minder kalk- 

aanslag. Bovendien brengt het onthardingsproces kalk voort: een duurzaam restproduct. 

De maatschappelijke baten wegen op dit punt dus veel zwaarder dan de kosten.

•  Vitalisatie distributieleidingen 

Sinds 2013 zijn we proactief aan de slag met het vernieuwen  

van ons 18.000 kilometer lange waterleidingnet. De komende 

jaren vernieuwen wij wijk voor wijk de waterleidingen in de 

diverse Brabantse gemeenten. Hierbij hebben we oog voor  

de klant en de omgeving. We kiezen voor de slimste aanpak  

en gebruiken de nieuwste technieken, zodat we de momenten 

waarop we de waterlevering moeten onderbreken zo kort  

mogelijk kunnen houden. Dit doen we in sterke interactie  

met samenwerkingspartners, zoals aannemers. Om overlast  

en maatschappelijke kosten te beperken, combineren we onze 

werkzaamheden zoveel mogelijk met die van netbeheerders, 

 gemeenten en woningbouwcorporaties. Waar mogelijk sluiten  

we convenanten met gemeenten over programmering, samen-

werking en vergunningverlening.

• Bijdrage aan duurzaamheid van andere bedrijven

AquaMinerals is een initiatief van drinkwaterbedrijven voor duurzame inzet van onze 

reststoffen. De inzet van onze reststoffen helpt de duurzaamheid van andere bedrijven 

te verbeteren. Zo zijn de reststoffen van ons waterwinproces aantrekkelijk als grondstof 

voor de industrie en landbouw. Ons ijzerslib-afval vervangt bijvoorbeeld de inkoop van 

onder meer ijzerchloride, dat anders geproduceerd had moeten worden met een fors 

effect op het klimaat.

Ook onze dochterondernemingen Hydreco, HydroBusiness en Hydreco Geomec 

werken aan duurzaamheid. 

• Afvalwaterzuivering en waterhergebruik

Dochteronderneming HydroBusiness realiseert en exploiteert waterzuiveringsinstallaties 

voor de productie van industriewater, het zuiveren van afvalwater en waterhergebruik. 

Voor vleesverwerker Vion in Boxtel bijvoorbeeld wint HydroBusiness gedurende het  
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zuiveringsproces zoveel mogelijk water en grondstoffen terug voor hergebruik.  

Ook wordt een belangrijk deel van de verontreiniging omgezet in biogas.

• Biogas als alternatief

Sinds 2017 exploiteert HydroBusiness ook de afvalwaterzuiveringsinstallatie bij Mars  

in Veghel. Het biogas dat hier wordt gerealiseerd, gebruikt Mars als alternatief voor  

aardgas. Daarnaast is er bij Mars een vermindering in de benodigde hoeveelheid  

chemicaliën gerealiseerd.

• Restwarmte

In november 2017 sloot dochteronderneming Hydreco een overeenkomst voor de  

levering van koude met naburige glasvezelproducent Draka in Eindhoven: een duur-

zaam alternatief voor de traditionele koelinstallatie van het bedrijf. Tegelijkertijd wordt 

de restwarmte van Draka ingezet als aanvullende bron voor de verwarmingsinstallaties 

van alle huishoudens van nieuwbouw-woonwijk Strijp R, die hierdoor hun CO
2
-uitstoot 

kunnen verlagen. De eerste energie-uitwisseling vindt in 2018 plaats.

• Geothermie

Geothermie (of aardwarmte) is een duurzame bron van energie, voortkomend uit  

het warme water uit de diepere lagen van de ondergrond. Dochteronderneming  

Hydreco Geomec is landelijk voortrekker op het gebied van milieuvriendelijke innovaties 

bij aardwarmteprojecten. Als dochter van Brabant Water is Hydreco Geomec zich ervan 

bewust dat grondwater een belangrijke bron is voor de drinkwatervoorziening in  

Nederland. De bescherming van deze bron is essentieel. Tegelijk is het nodig dat  

de energievoorziening duurzamer wordt. Ook in 2017 werkten Hydreco Geomec  

en Brabant Water nauw samen om geothermie naar een hoger plan te tillen. 

Daarnaast startten Hydreco Geomec en Energiefonds Brabant een samenwerkingsverband 

onder de naam Geothermie Brabant B.V. Door in een vijftal projecten hun krachten te 

bundelen en kennis te delen, wordt schaalvoordeel behaald. Doelstelling is dat de  

projecten gezamenlijk 20.000 woningen, drie productiebedrijven en meerdere glas-

tuinders van warmte gaan voorzien. Naar verwachting levert dit een CO2
-besparing van 

135.000 ton per jaar op. Verder is door Geothermie Brabant B.V. in 2017 een onderzoek 

gestart om de bodem in Oost-Brabant tot op grote diepte gedetailleerd in kaart te bren-

gen. Hiermee krijgen we meer inzicht in de potentie voor geothermie. EnergieBeheer 

Nederland (EBN) heeft in 2017 de Greendeal Geothermie Brabant mede ondertekend en 

gaat bijdragen met geld en kennis aan de geothermieactiviteiten van Hydreco Geomec.
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Zorg voor 
de mens 
Brabant Water heeft aandacht voor de mensen binnen 

en buiten haar organisatie. We stellen ons actief op als 

maatschappelijk partner voor de Brabantse samenleving, 

hechten veel waarde aan de relatie met onze klanten en 

zijn betrokken bij onze medewerkers. Ook delen we onze 

kennis met burgers in ontwikkelingslanden. 
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Burgers in Brabant – We laten 

een optimale drinkwaterlevering 

gepaard gaan met een maat- 

schappelijke bijdrage aan iedere 

burger. We zorgen dat kraanwater 

op steeds meer openbare plek-

ken beschikbaar is en stellen 

ons actief op in maatschap- 

pelijke initiatieven.

Klanten – We gaan actief de 

dialoog aan met klanten, zodat 

onze producten, diensten en 

informatie optimaal aansluiten 

op hun wensen en behoeften.

Burgers in ontwikkelings-

landen – Onze unieke kennis 

maakt de drinkwatervoorziening 

op andere plekken in de wereld 

beter toereikend.

Medewerkers – Onze mede-

werkers maken de ambities van 

Brabant Water waar. Hiervoor 

bieden wij hen een efficiënte, 

veilige en prettige werkom-

geving en volop ruimte voor 

initiatief en talentontwikkeling. 

Jongeren – We laten kinderen 

en jongeren op verschillende 

manieren ontdekken hoe  

gezond, lekker en bijzonder ons  

vanzelfsprekende kraanwater 

eigenlijk is.

Opdrachtnemers – We vragen 

leveranciers en ondernemers 

een positieve bijdrage te leveren 

aan de maatschappij. Zij mogen 

ons uiteraard ook aanspreken 

op maatschappelijk verant-

woord opdrachtgeverschap.
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Onze medewerkers
Onze circa achthonderd medewerkers doen er alles aan om de doelstellingen van 

Brabant Water te verwezenlijken. Dit vraagt van hen dat zij vakkundig, klantgericht, 

kostenbewust én met actieve zorg voor de omgeving te werk gaan. Als betrokken 

werkgever bieden wij hen de ruimte en middelen om te werken en zich te ontwikkelen 

in een efficiënte, veilige en plezierige werkomgeving. 

Wendbare organisatie
Door onze snel veranderende omgeving veranderen ook de eisen die aan onze organisatie 

en onze medewerkers worden gesteld steeds sneller. Omdat we niet weten wat er in de 

toekomst op ons afkomt, is het zaak dat we proactief zijn en onszelf blijven ontwikkelen.  

Zodat we steeds in staat zijn adequaat op veranderingen in te spelen. Om onze medewerkers 

en daarmee onze organisatie toekomstbestendig te maken, richten we ons in het bijzonder 

op deze aspecten:

• Persoonlijk leiderschap

Ons uitgangspunt is dat de medewerker zelf aan stuur zit van zijn ontwikkeling,  

vakmanschap en werkbeleving. Ook voor de toekomst. Daarom geven we onze vak- 

mensen de ruimte om zelf met ideeën te komen die het werk beter en efficiënter maken. 

Niet alleen blijft Brabant Water daardoor wendbaar, ook de eigen betrokkenheid,  

productiviteit en het werkplezier van medewerkers wordt vergroot. Daarnaast  

stimuleren we onze mensen via tijdelijke opdrachten kennis te maken met andere  

werkzaamheden en werkomgevingen. In 2017 hebben vele medewerkers hiermee  

hun toekomstige inzetbaarheid verkend.

• Talentontwikkeling en –inzet

We bieden medewerkers de ruimte om te ontdekken waar hun drijfveren en talenten liggen. 

Vanuit die kennis kunnen zij projecten oppakken die goed aansluiten op de eigen kwali-

teiten. In 2017 heeft onze afdeling Human Resource Management (HRM) ca. 40 individuele- 

en teamkwaliteiten gemonitord en in 2018 worden hier verder stappen in gezet.

• Verbindend leiderschap

We hanteren sinds een aantal jaar een coachende leiderschapsstijl. Door in de komende 
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Onze medewerkers

jaren – naast aandacht voor de individuele medewerker – meer in te zetten op teams 

als geheel, kunnen we een logische vervolgstap zetten naar zelforganiserend werken. 

Om dit in goede banen te leiden, is in 2017 een begin gemaakt met het stimuleren 

van teamroulatie van leidinggevenden en daarmee met flexibilisering, ontzuiling en 

persoonlijke ontwikkeling. 

• Doorontwikkeling organisatie

Per 1 januari 2017 is onze bedrijfsstructuur heringericht, met als 

doel nog beter op de toekomstige ontwikkelingen te kunnen 

inspelen. Deze herinrichting raakte ruim tweehonderd van onze 

medewerkers. We zijn er trots op dat we de gewenste ontwikke-

lingen konden doorvoeren zonder gedwongen ontslagen. 

Medewerkersonderzoek
In 2017 is weer een medewerkersonderzoek uitgevoerd.  

De respons van 89,3 procent maakt de resultaten erg waardevol.  

In deze resultaten zien we onder andere de hoge betrokkenheid  

en bevlogenheid van onze mensen terug:

2017

Bevlogenheid 7,6

Betrokkenheid 8,1

Tevredenheid 7,4

Brabant Water als werkgever 7,4

Uitkomsten medewerkersonderzoek 2017

De mooie uitkomsten van het onderzoek leverden ons het predicaat ‘Beste werkgever’ 

van onderzoeksbureau Effectory op. Dit neemt niet weg dat we blijven werken aan het 

werkgeluk van onze medewerkers. In 2018 gaan we aan de slag met de aandachtspunten 

die het onderzoek heeft opgeleverd. Zo vinden onze medewerkers dat er op het gebied 

van efficiency, integrale samenwerking en onze top-down communicatie nog verbetering 

mogelijk is. 
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Erkend leerbedrijf
Brabant Water helpt jongeren graag in het opdoen van werkervaring. Daarom zijn wij voor 

veel opleidingen en op al onze vestigingen erkend als leerbedrijf. We hebben inmiddels  

een duurzame relatie opgebouwd met regionale opleidingscentra (ROC’s), hogescholen  

en universiteiten. In 2017 begeleidden wij 23 stagiaires en waren er 7 trainees en 20 leer-

ling-monteurs werkzaam bij ons. 

Opleiding distributiemonteurs
Monteurs vormen een belangrijke schakel in het drinkwaterproces, maar goede distributie-

monteurs worden mogelijk schaars. Daarbij krijgen we de komende tijd meer en meer te 

maken met een vergrijzende technische beroepsgroep. Daarom ontwikkelde Brabant Water 

samen met ROC Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch en in samenwerking met 

Bouwend Nederland een mbo3-opleiding eerste monteur waterleiding-, gas- en warmte- 

techniek. In het schooljaar 2016-2017 meldden 19 leerlingen zich hiervoor aan bij ons  

opleidingscentrum in Eindhoven en in het schooljaar 2017-2018 waren dat er al 41.
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Aandacht voor vitaliteit
We stimuleren onze medewerkers ook op het gebied van gezondheid en vitaliteit. We 

zorgen onder meer voor een gezond aanbod in de bedrijfsrestaurants en faciliteren initiatie-

ven van medewerkers op het gebied van gezonde leefstijl. In 2017 startte een fietsstimu-

latieprogramma, waarmee medewerkers worden beloond voor iedere gefietste kilometer 

en voordelig een fiets kunnen aanschaffen. Ook startte Fit20, een trainingsprogramma dat 

medewerkers ondersteunt bij het werken aan hun fysieke conditie. Aan Fit20 deden in 2017 

bijna 100 medewerkers mee.

Verzuim
Met 3,5 procent was het verzuim in 2017 nagenoeg gelijk aan dat in 2016. Het kort verzuim 

daalde van 0,74 naar 0,65 procent en het langdurig verzuim steeg licht. Ook het komende 

jaar blijft er permanent aandacht voor het welzijn van medewerkers en het tegengaan van 

verzuim.

Gedragscode
De Brabant Water-gedragscode verduidelijkt onze gewenste onderlinge omgangsvormen  

en geeft richting aan een integere manier van handelen. In 2017 is er (opnieuw) geen 

gebruik gemaakt van de ondersteunende klokkenluidersregeling en de commissie  

Ongewenste Omgangsvormen. Ook was het beroep op de vertrouwenspersonen uiterst 

gering.

33



Zorg voor de mens

Onze klanten
Een optimale drinkwatervoorziening gaat hand in hand met uitstekende klant- 

gerichtheid. Daarom hebben we veel aandacht voor steeds betere, innovatieve  

en interactieve dienstverlening. Ook op dit punt willen we in de nationale bench-

mark permanent tot de top 3 behoren.

Om onze doelstellingen op het gebied van dienstverlening te behalen, gaan we actief de 

dialoog met klanten aan. Hierbij zoeken we een optimum tussen service en kosten. Voor 

alle klantrelaties geldt dat onze eigen medewerkers het verschil maken. Hoe beter zij vanuit 

de perceptie van klanten naar onze processen en klantbediening kunnen kijken, hoe beter 

we in staat zijn om onze processen, systemen, gewoontes en gedragingen optimaal te 

laten aansluiten op de wensen en verwachtingen van onze klanten.

Klanttevredenheid en klantbeleving
Eind 2017 vroegen we aan 8.600 klanten hoe tevreden ze waren over onze dienstverlening. 

Dit leverde 1.100 reacties op. De klant waardeert onze algemene dienstverlening (net als 

vorig jaar) met een 7,8. Dit mooie rapportcijfer willen we in de toekomst behouden of zelfs 

overtreffen. Dus blijven we onszelf continu verbeteren. Hiervoor zetten we verschillende 

middelen in. Sinds 1 september 2017 biedt de online tool Klant Contact Monitor (KCM) ons 

real time inzicht in de tevredenheid en beleving van klanten die via telefoon, social media 

of e-mail contact opnemen of ons klantportaal bezoeken. We meten hoe tevreden ze zijn 

over het contact, hoeveel moeite ze hebben moeten doen om hun vraag of probleem op-

gelost te krijgen en hoeveel vertrouwen zij hebben in Brabant Water als drinkwaterbedrijf. 

Klanttevredenheid Customer effort Klantvertrouwen

Gemiddelde score voor 

de klantcontactkanalen

8,4 1,8 8,3

10 = zeer tevreden tot  

0 = zeer ontevreden

0 = zeer weinig moeite tot 

5 = zeer veel moeite

10 = zeer veel vertrouwen tot 

0 = zeer weinig vertrouwen 

Uitkomsten KCM periode 1 september – 31 december 2017
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Onze klanten

Keurmerken voor klantenservice  
en klachtafhandeling
In 2017 heeft Brabant Water opnieuw het keurmerk voor 

uitstekende klantgerichte serviceverlening ontvangen. Ook 

voldeden we in 2017 opnieuw aan de eisen voor de Gouden 

Oor Standaard, niveau zilver. Deze certificering is sinds 2008 

behaald voor de klachtafhandeling en feedback aan klanten 

(zowel consument als zakelijk).

Klant actief betrekken 
Bij het (door)ontwikkelen van diensten en producten betrekken we steeds vaker  

onze klanten. Hiervoor gebruiken we klantfeedback of benaderen we hen proactief. 

• Woningcorporaties

Woningcorporaties hebben veel panden en kregen voorheen voor ieder pand een 

aparte factuur en verzoek tot meteropname. Om dit te vereenvoudigen ontwikkelden 

we in 2017 een klantportaal speciaal voor woningcorporaties. Drie woningcorporaties 

waren hierbij actief betrokken. Door hun wensen en behoeften te verwerken, konden 

we een portaal op maat realiseren dat woningcorporaties echt ontzorgt en tegelijker-

tijd een efficiencyslag aan onze kant oplevert. Daarnaast hebben we op verzoek van 

woningcorporaties appartementencomplexen met een centrale watermeter voorzien 

van individuele meters. Enerzijds ontlast dit de corporatie, anderzijds zorgt het ervoor 

dat klanten bewuster omgaan met water. 

• Smart Water Metering in Eindhoven

Bij 115 zakelijke klanten in Eindhoven en omgeving is de watermeter ‘smart gemaakt’. 

Hierdoor krijgen ze meer inzicht in het watergebruik voor hun bedrijfsvoering. De data 

leveren Brabant Water de input voor de jaarafrekening en maken het mogelijk het  

watergebruik van specifieke groepen gebruikers te analyseren. Daarnaast stelt de  

informatie ons en de klant in staat onderzoek te doen naar eventuele lekverliezen  

in het leidingnet of binnenleidingen. Een app zorgt ervoor dat de klanten de data  

altijd en overal bij de hand hebben. 

35



Zorg voor de mens

Burgeronderzoek
In oktober 2017 is de pilot Citizen Science gestart: een onder-

zoek waarbij 150 klanten uit Oss samen met Brabant Water  

en onderzoeksinstituut KWR de hardheid van het water uit 

hun kraan meten. Onze klanten kunnen door hun deelname 

direct de resultaten zien van onze inspanningen om drinkwater 

te ontharden. Voor Brabant Water en de watersector is deze 

pilot een kans te leren over de toepassing van een dergelijk 

burgeronderzoek en over een nieuwe rol van onze klanten als 

zelf-metende, maatschappelijk betrokken burgers. In 2018 weten 

we of deelname aan deze pilot ook bijdraagt aan daadwerkelijke 

gedragsverandering van klanten, bijvoorbeeld doordat ze op 

basis van de uitkomsten hun wasmiddelverbruik verlagen.

Voorkomen probleemschulden  
bij klanten
Drinkwater is een primaire levensbehoefte. Ons beleid is erop 

gericht om klanten die hun waterrekening niet kunnen betalen 

tijdens het hele incassotraject te ondersteunen, zodat zij zo lang 

mogelijk over drinkwater blijven beschikken. Om probleem-

schulden bij klanten te voorkomen en betalingsachterstanden 

te helpen oplossen, volgden we in 2017 de richtlijnen van  

het ethisch manifest van de landelijke schuldeiserscoalitie  

‘Van Schulden Naar Kansen’ en deden we mee met het landelijke 

initiatief ‘Vroegsignalering schulden’. Voor dit laatste initiatief werk- 

ten we in 2017 al samen met de gemeenten ’s-Hertogenbosch 

en Waalre en sinds februari 2018 ook met de gemeente Breda.
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Jongeren

Jongeren
Brabant Water vindt het belangrijk te investeren in de jeugd. Onze kinderen en 

jongeren zijn immers de volwassenen van morgen. Dankzij onder meer educatie, 

voorlichting, watertappunten en aanwezigheid bij grote en kleinere festiviteiten  

ontdekken kinderen en jongeren in heel Noord-Brabant hoe gezond, lekker en  

bijzonder ons vanzelfsprekende kraanwater eigenlijk is. 

Les je dorst
Het educatieprogramma ‘Les je dorst’ is opgezet om de kennis over 

drinkwater bij basisschoolleerlingen te vergroten en het drinken  

van kraanwater te stimuleren. Op lesjedorst.nl bieden we lesmateriaal 

en gastlessen aan. Daarnaast wordt het drinken van kraanwater  

in de klas leuker en makkelijker gemaakt met herbruikbare bidons 

en opbergkratjes. In 2017 bezochten 40.000 mensen lesjedorst.nl  

en werden ca. 100 gastlessen gegeven. Inmiddels hebben ca. 75 

scholen kratjes en bidons. In 2018 voeren we een onderzoek uit  

onder de doelgroep om aan de hand hiervan het platform verder 

door te ontwikkelen. Ook is de ambitie dat er eind 2018 kratjes  

en bidons staan bij in totaal 100 basisscholen in Brabant en dat  

er opnieuw minimaal 100 gastlessen worden afgenomen. 
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Zorg voor de mens

Samenwerking JOGG-gemeenten
Brabant Water zoekt steeds intensiever naar logische plekken en evenementen om jonge-

ren te bereiken, zodat ze op zoveel mogelijk plekken kraanwater tegenkomen. Daarvoor 

werken we nauw samen met Stichting JOGG – Jongeren Op Gezond Gewicht – en met 

de GGD. In 2018 intensiveren we onze samenwerking met de veertien JOGG-gemeenten 

in Brabant en zetten we het thema kraanwater nog meer op de kaart met bijdragen aan 

passende campagnes, activiteiten en evenementen. 

Watertappunten en gastlessen op middelbare 
scholen
In 2017 realiseerden we op vier middelbare scholen in JOGG-gemeenten tappunten in de 

kantine, zodat scholieren hun flesje of bidon gemakkelijk en hygiënisch kunnen bijvullen. 

Dit zorgt voor een mooie doorgaande lijn met ons werk op basisscholen. In 2018 willen we 

dat 10 procent van de tweehonderd middelbare scholen in Brabant een binnentappunt 

van Brabant Water heeft. Daarnaast ontwikkelen we in 2018 gastlessen voor middelbare 

scholen.

Pilot kraanwater op sportclubs
In 2017 voerden we een pilot uit waarbij onze medewer-

kers – als ambassadeurs – kraanwater op de kaart zetten bij 

sportclubs. Voor sportende kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 

jaar stelden we een kratje met bidons beschikbaar voor het 

hele team. Dit is positief ontvangen op alle sportverenigingen 

en maar liefst 110 teams ontvingen bidons en kratjes. In 2018 

geven we deze pilot een vervolg.
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Zorg voor de mens

Burgers in Brabant
We vinden het als drinkwaterbedrijf belangrijk om een maatschappelijke bijdrage 

te leveren aan iedere burger in Brabant. Ook in 2017 stelden we ons actief op in 

verschillende initiatieven.

Participatiewet en social return
Brabant Water streeft naar een inclusieve samenleving. Als één van de grotere werkgevers  

in Brabant zien we het als onze maatschappelijke taak om ook mensen met een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt aan duurzaam werk en aan werkervaring te helpen. In het 

kader van de Participatiewet nemen wij daarom al sinds enkele jaren mensen in dienst  

met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap. 

Vanuit onze eigen positieve ervaring willen wij nu een stap verder gaan door ook onze 

leveranciers te stimuleren een bijdrage te leveren via het principe van social return. In 2017 

hebben wij de mogelijkheden verkend om social return in te bedden in de verschillende 

fasen van ons inkoop- en aanbestedingsbeleid. Bij opdrachten voor ‘diensten’ of ‘werken’ 

willen we afspraken maken met leveranciers om bij de uitvoering van opdrachten ook  

mensen in te zetten met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Op die manier kunnen 

we de waarde die we toevoegen aan de maatschappij samen met onze leveranciers  

vergroten. In 2018 geven we onze plannen op dit gebied verder vorm.

 Kraanwater in de horeca
Ons kraanwater is een duurzaam streekproduct van topkwaliteit 

en hoort daarom ook in de Brabantse restaurants op tafel te staan. 

Steeds meer horecaondernemers erkennen dit en schenken hun 

gasten op verzoek (ook) kraanwater. Brabant Water stimuleert deze 

ontwikkeling al jaren door de horeca Brabant Waterkaraffen aan te 

bieden om kraanwater te serveren. In 2017 vroegen 180 restaurants 

onze karaffen aan. In totaal staan ze al bij ruim 1.100 restaurants, 

hotels en cafés in Brabant op tafel.
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Burgers in Brabant

 Openbare tappunten
Samen met gemeenten in Noord-Brabant en stichting Join the Pipe 

realiseren we drinkwatertappunten op openbare locaties. Zo zijn er 

al 163 tappunten te vinden in 41 Brabantse gemeenten. Het water-

verbruik bij die tappunten is per jaar 300 m3. Dat is vergelijkbaar met 

maar liefst 600.000 waterflesjes van 0,5 liter. Maar de plaatsing van 

een tappunt betekent meer dan fris drinkwater en een duurzaam 

alternatief voor flessenwater aan voorbijgangers: met de opbrengst 

financiert Join the Pipe ook water- en sanitaire voorzieningen in 

ontwikkelingslanden. De tappunten zijn eigendom van de gemeenten 

en Brabant Water draagt bij in de kosten van de realisatie. In 2017 

plaatsten we 63 nieuwe tappunten en in 2018 komen daar naar 

verwachting nog eens 50 tappunten bij.

Alphen-Chaam

Boxtel

Best
Son en Breugel

Cranendonck

Deurne

Gemert-Bakel

Bernheze

Laarbeek

Eindhoven

Valkenswaard

Steenbergen Halderberge Etten-Leur

Heeze-leende Someren

Rucphen

Asten

Zundert

Drimmelen
Geertruidenberg

Woudrichem

’s-Hertogenbosch

Uden

Cuijk

Grave

Oss

Helmond

Geldrop-Merlo

Bergen 
op Zoom

Roosendaal

Breda

Dongen
Vught

Waarle

Bergeijk

Boekel

Gilze en Rijen

Tilburg

Waalwijk

Aalburg

Meierijstad

Oosterhout

Goirle

Openbare tappunten
Totaal: 163
*Stand per 1 januari 2018

JOGG-gemeenten 
Totaal: 14
*Stand per 1 januari 2018

1
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Kraanwater op evenementen
Tijdens evenementen zetten we verschillende middelen in om 

kraanwater beschikbaar te stellen: van praktische mobiele wateruit- 

giftepunten en coole ‘waterfiets’ tot een enthousiast promotieteam 

dat water uitdeelt aan deelnemers en publiek. In 2017 deelden  

we water uit bij 22 Brabantse evenementen op het gebied van 

sport, cultuur, jongeren en natuur, zoals de Tilburg Ten Miles,  

Festival Boulevard in Den Bosch, de Koningsspelen en het  

Bevrijdingsfestival. In totaal ontvingen 70.000 evenementbezoekers 

zo’n 14.000 liter drinkwater van ons. 

Open dag
Op 21 mei 2017 openden we de poorten van ons waterproductie-

bedrijf in Tilburg. Ruim 5.300 mensen – jong en oud – konden 

tijdens deze open dag ervaren hoe we kraanwater maken en 

ontharden en hoe het vervolgens bij hen thuis komt. Daarnaast 

konden ze alles te weten komen over het beheer van onze 

natuurgebieden en het vernieuwen van het leidingnet. En 

uiteraard genieten van ons kraanwater.
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Opdrachtnemers – Burgers in ontwikkelingslanden

Opdrachtnemers
Zonder de betrokkenheid van ondernemers en leveranciers kan Brabant Water niet 

optimaal presteren. Wij zijn ons daar goed van bewust. Zoals wij een beroep doen op 

het bedrijfsleven voor een maatschappelijke bijdrage – denk aan social return in het 

kader van de Participatiewet – mogen ondernemers en leveranciers ons aanspreken 

op maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap.

De Rijksoverheid heeft grote ondernemingen verplicht gesteld binnen 60 dagen facturen 

van opdrachtnemers te betalen. Omdat we waarde hechten aan de inspanningen die onze 

samenwerkingspartners en leveranciers leveren – en dat ook bepalend is voor duurzaam-

heid in de keten – streeft Brabant Water ernaar om dit al binnen 30 dagen te doen. Hierop 

stuurden we in 2017 nog gerichter. Inmiddels wordt 95 procent van de facturen binnen die 

termijn van 30 dagen voldaan.

Burgers in  
ontwikkelingslanden
Op vele plekken in de wereld is de drinkwatervoorziening verre van toereikend. 

Brabant Water beschikt over unieke kennis en kunde om een bijdrage te leveren aan de 

vermindering van deze problematiek. Door die kennis en kunde ter plaatse in te zetten,

leveren we een bijdrage aan Sustainable Development Goal 6 van de Verenigde 

Naties: “Het veiligstellen van beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en 

sanitaire voorzieningen voor iedereen.”

 

Onze inspanningen op dit vlak zijn medio 2017 ondergebracht bij het samenwerkings- 

verband Vitens Evides International (VEI). Via deze organisatie zijn ca. 25 van onze mede-

werkers ingezet bij projecten in zes landen. Ook in 2018 zullen wij op deze manier met 

onze collega-waterbedrijven samenwerken. Omdat we daarmee schaalvoordeel kunnen 

benutten op het gebied van voorbereiding, werving en administratieve ondersteuning, 

hebben projecten meer impact. De waterprojecten draaien overigens niet alleen om het 

beschikbaar maken van gezond en veilig drinkwater; ze hebben ook aandacht voor het 

omgaan met afvalwater en robuust waterbeheer. 
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