
Onze bijdrage  
aan mens, milieu 
en maatschappij
MVO-verslag 2018





Inhoudsopgave
Voorwoord van de directie ......................................................................... 5

Bewust van onze maatschappelijke rol  ................................... 6
Aanpak en ambities  ............................................................................................................................  7

Het jaar 2018 in cijfers  ........................................................................................................................  9

Bewuste keuzes van bron tot kraan  ..............................................................................................  10

We beschermen bron en natuur  ................................................... 12
Onze kijk op natuur  ..........................................................................................................................  13

We bevorderen biodiversiteit  .........................................................................................................  15

We zijn verbeterd klimaatneutraal  .................................................................................................  18

We sluiten de cirkel (zero waste)  ....................................................................................................  26

Duurzaamheid in de hele keten  ....................................................................................................  29

Midden in de samenleving  .................................................................... 34
We betrekken onze klanten  ............................................................................................................  35

We zetten in op goed werkgeverschap  .......................................................................................  38

We delen onze unieke waterkennis  ..............................................................................................  43

We dragen bij aan de gezondheid van Brabantse inwoners  ...................................................  45

We zetten ons in voor kwetsbare groepen  ..................................................................................  47

3



Waterwingebied Schijndel

4



Voorwoord
Alle inwoners en bedrijven in Noord-Brabant rekenen op water van onberispelijke 

kwaliteit tegen een betaalbare prijs. Natuurlijk zorgen wij hiervoor. Dat is onze eerste 

prioriteit. Daarnaast beseffen wij dat onze rol verder gaat dan het zorgdragen voor een 

perfecte watervoorziening. 

We zijn onderdeel van de Brabantse samenleving en hebben met onze activiteiten 

impact op de directe leefomgeving. En daar handelen we dan ook bewust naar: we 

ondernemen 100% klimaatneutraal, hebben oog voor de circulaire economie, hechten 

waarde aan een goede relatie met onze klanten en zijn een betrokken werkgever. Bij 

alles wat we doen, stellen we onszelf de vraag: is dit maatschappelijk verantwoord?  

Een vraag die nadrukkelijk verder gaat dan: voldoet dit aan wat de wet van ons verlangt? 

Door verantwoorde keuzes te maken, komen we dichter bij de optimale balans tussen 

people, planet en profit. Daarbij zetten wij ons bewust extra in voor de natuur.

Daar hebben wij een goede reden voor. De bronnen voor ons drinkwater - diep in  

de Brabantse bodem - worden namelijk omgeven en beschermd door maar liefst  

1.600 hectare prachtig natuurgebied, dat we in eigendom hebben. Wij ontlenen ons 

product rechtstreeks aan die natuur, wat ons ook verplicht hier uiterst zorgvuldig en zuinig 

mee om te gaan. Dus hebben we in 2018 onder andere opnieuw ingezet op duurzaam 

terreinbeheer. Hierbij leveren we naast de bescherming van onze bronnen bewust extra 

inspanningen om van toegevoegde waarde te zijn voor de natuur. Ook stimuleerden we 

onze klanten om –zowel thuis als zakelijk – slim om te gaan met water, want minder is 

tenslotte altijd beter. Zo kunnen we met elkaar de natuur in Brabant behouden en 

versterken. Nu en voor de toekomst. Meer over onze inzet op het gebied van 

maatschappelijke betrokkenheid, mens en milieu in 2018 vindt u terug in dit MVO-verslag. 

De afgelopen jaren hebben we onze belofte waargemaakt om altijd en overal  

het beste water te leveren tegen een redelijke prijs. En dat blijven we ook doen 

natuurlijk. Daarbij gaan we bewust om met het besef dat we niet alleen van grote 

betekenis zijn voor de Brabantse samenleving, maar dat we ook impact hebben  

op de leefomgeving en natuur. Die geven we daarom steeds vaker een duidelijke  

plek bij de keuzes in ons werk: bewust natuurlijk dus. 

Aan die nieuwe belofte mag u ons iedere dag houden.

Guïljo van Nuland

Algemeen directeur
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Bewust van onze 
maatschappelijke rol
2,5 miljoen mensen en organisaties in de provincie  

Noord-Brabant en in een klein deel van Zeeland  

rekenen op ons voor veilig en betaalbaar drinkwater.  

Daarbij zorgen we niet alleen dat we volledig voldoen  

aan alle wet- en regelgeving en dat we excelleren  

in onze kerntaak, maar willen we ook nadrukkelijk 

maatschappelijke waarde toevoegen voor huidige  

én toekomstige generaties. 

6



 
 

 
 

 
 

 

Aanpak en ambities
Onze rol houdt niet op bij goede watervoorziening aan onze klanten, maar richt zich op veel bredere 

maatschappelijke belangen. Wij zijn ons ervan bewust dat alles wat we doen impact heeft op mens, natuur 

en samenleving. Daarom nemen we -vanzelfsprekend- de verantwoordelijkheid om bij het uitvoeren van 

onze kerntaak waar mogelijk waarde aan onze omgeving toe te voegen. Hierbij streven we voortdurend 

naar een optimale balans tussen people, planet en profit. In 2018 hebben we verdere stappen gezet om 

maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) nog meer een integraal onderdeel van ons proces te 

maken en gaven we met tal van activiteiten invulling aan onze MVO-ambities:

•  We beschermen onze waterwingebieden  

als natuurgebieden

  We beschermen onze bronnen, bevorderen de 

biodiversiteit in onze natuurgebieden en kiezen 

voor duurzaam terreinbeheer. Ook verkennen we  

de mogelijkheden om een positieve bijdrage aan 

flora en fauna te leveren buiten onze hekken.

• We verbeteren onze klimaatneutraliteit

  We zijn al sinds 2013 – als eerste en tot 2018  

enige drinkwaterbedrijf in Europa - 100 procent 

klimaatneutraal, maar zetten bewust een aantal 

stappen extra om onze klimaatneutraliteit verder  

te verbeteren. Hiervoor wekken we duurzame 

energie op en werken daarnaast continu aan 

mogelijkheden om ons eigen energieverbruik en 

onze CO2
-uitstoot te verminderen.

•  We verduurzamen de watervraag

  Om tegendruk te bieden aan de toenemende 

watervraag, stimuleren we bewust watergebruik  

en waterbesparing. Hiervoor werken we samen  

met Provincie, gemeenten en waterschappen, 

zetten we bewustwordingscampagnes in en  

bieden we bedrijven ondersteuning op het gebied 

van watermanagement. 

• We sluiten de cirkel (zero waste)

  In al onze bedrijfsprocessen zetten we in op het 

opnieuw gebruiken, recyclen en upcyclen van 

reststoffen en materialen. Daarnaast zoeken we 

bewust de samenwerking met partijen in de 

omgeving die onze reststoffen en ons afval in al 

onze bedrijfsonderdelen juist als grondstoffen 

kunnen inzetten. Bij nieuwbouw en renovatie 

 kiezen we voor circulaire ontwikkeling met   

 duurzame materialen.

• We staan midden in de (Brabantse) 

 samenleving

  We zoeken verbinding en samenwerking met 

 de omgeving: we gaan in dialoog met onze 

 klanten, zetten in op goed werkgeverschap 

 en werkgelegenheid, delen onze unieke 

 kennis in binnen- en buitenland en dragen 

 bij aan de gezondheid van Brabantse 

 inwoners, jong en oud. Ook zetten we ons in

  voor  kwetsbare groepen in de samenleving.
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Onze 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 

waterwingebieden. 

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. 

Samen kunnen  
we meer
Onze MVO-ambities zijn hoog. Om deze waar te maken 

is samenwerking van cruciaal belang. Binnen Brabant 

Water doen we dat met bijna 800 bevlogen 

medewerkers. Daarbuiten met partners in de 

waterketen, maatschappelijke, natuur- en 

milieuorganisaties, leveranciers, aannemers en  

andere samenwerkingspartners. En met onze klanten, 

die we steeds meer betrekken bij onze duurzame 

bedrijfsvoering. Samenwerking is voor ons de manier  

om onze MVO-doelstellingen te verwezenlijken  

én om een waardevolle bijdrage te leveren aan die  

van andere partijen. Zo kunnen we met elkaar meer 

betekenen voor onze omgeving.
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Het jaar 2018 in cijfers
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Bewuste keuzes van bron tot kraan
Brabant Water werkt in alle stappen van bron tot kraan aan duurzaamheid. Alles begint er natuurlijk mee dat we 

zuinig zijn op onze bronnen voor drinkwater en op de natuur, waar wij ons water aan ontlenen. Door bewuste 

keuzes te maken bij alles wat we doen, voegen we waarde toe aan mens, milieu en samenleving. De illustratie geeft 

de pijlers van onze mvo-aanpak weer. In dit mvo-verslag leest u hoe wij hier in 2018 invulling aan hebben gegeven.
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Ons drinkwater is een natuurproduct: het vindt zijn oorsprong 

in de beste bronnen, diep in de grond en goed beschermd door 

de Brabantse natuur. De veiligheid en kwaliteit van die bronnen, 

nu en in de toekomst, staan voorop bij het beheer van onze 

natuurgebieden. Waar mogelijk -en in samenspel met anderen- 

leveren we hierbij bewust extra inspanningen, bijvoorbeeld door 

de bevordering van biodiversiteit. Zo kunnen we nog meer van 

toegevoegde waarde zijn voor de natuur, die aan ons het water 

leent. Heel vanzelfsprekend, vinden wij. 

Winput waterwingebied Nuland

We beschermen  
bron en natuur
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Onze kijk op natuur
De natuur is de beste bescherming van ons drinkwater. Zo’n 1.600 hectare van onze  

waterwingebieden bevindt zich daarom in ruim 40 bos- en natuurgebieden. Dat we ons  

verantwoordelijk voelen om niet alleen onze bronnen, maar ook de natuur optimaal te beschermen, 

dreef ons ertoe een Natuurvisie op te stellen. Hierin wordt beschreven welke koers Brabant Water  

de komende jaren volgt op het gebied van terreinbeheer en inzet voor de natuur.

Duurzaam terreinbeheer
Bij het onderhoud van onze terreinen leveren we waar 

mogelijk een bijdrage aan de natuurwaarden. Hiervoor 

werken we nauw samen met boeren, vrijwilligers, imkers 

en andere natuurbeheerders. We blijven onderzoeken 

hoe we natuur en waterwinning in de toekomst nog 

beter kunnen combineren.

Duurzame gronduitgifte
 Brabant Water beschikt over ruim 2.200 hectare 

grond in eigendom. Circa 20 procent hiervan heeft 

geen status als waterwingebied en is aangemerkt 

als landbouwgrond. Hoewel voor ons zaken als 

behoud van een gezond bodem- en watersysteem, 

goede luchtkwaliteit en de ontwikkeling van natuur 

en biodiversiteit vanzelfsprekend zijn, hoeft dat 

niet te gelden voor gebruikers van gronden die wij 

verpachten. Daarom kozen we er in 2018 voor om op 

dit gebied een voorbeeldfunctie te gaan vervullen. 

Door voorwaarden te stellen aan het gebruik van onze 

gronden stimuleren we de transitie naar duurzaam 

grondgebruik. Dat levert ook een positieve bijdrage 

aan het klimaat.

Omdat we onze terreinen onderhouden 

zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen, 

meststoffen of andere verontreinigingen, 

is Brabant Water in 2018 opnieuw 

gecertificeerd met de Barometer 

Duurzaam Terreinbeheer niveau Goud. 

Voor het onderhoud van onze terreinen 

kochten we in 2018 duurzaam hout in 

met PEFC-keurmerk en FSC-keurmerk: 

onafhankelijke keurmerken ter 

bevordering van duurzaam bosbeheer. 

Plantmateriaal kochten we onder teelt  

van Stichting Milieukeur (SMK) en  

Stichting EKO-keurmerk (EKO) 

gecertificeerde kwekerijen en is toegepast 

in de waterwingebieden Groote Heide  

en Lieshout.
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Schoon Water voor Brabant
Bewustwording is een belangrijke stap in het 

duurzaam omgaan met natuur en water. Omdat 

gewasbeschermingsmiddelen schadelijk kunnen zijn voor 

het grond- en oppervlaktewater, 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. In 2018 vroegen we met 

een bewonerscampagne extra aandacht voor duurzaam 

onderhoud van (moes)tuinen.

Natuur beleven
Duizenden mensen wandelen jaarlijks door onze 

waterwingebieden, waarvan maar liefst 85 procent is 

opengesteld voor publiek. Veel van deze gebieden zijn 

rijk aan prachtige natuur, zoals De Groote Heide, het 

Buulderbroek of de Nulandse Hei. Samen met lokale 

partijen hebben we verschillende wandelroutes uitgezet 

en daarnaast bieden we een wandelgids aan. Hierin staat 

informatie over ons drinkwater en over de planten en 

dieren in de natuurgebieden. Door mensen meer bewust 

te maken van het feit dat zij in die natuurgebieden over 

het drinkwater van morgen lopen, willen wij hen inspireren 

om zuinig om te gaan met drinkwater en de natuur.

Ook als het gaat om onze zorg voor de natuur zijn 

onze medewerkers belangrijke ambassadeurs. In 2018 

hebben we onze mensen op verschillende manieren 

betrokken bij onze (inspanningen voor de) natuur. Zo 

organiseerden we prachtige wandeltochten door een 

paar van onze natuurgebieden, samen met een van onze 

terreinbeheerders. Ook zetten we onze eigen mensen in 

tijdens de Natuurwerkdag.

Bosanemoon
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We bevorderen biodiversiteit 
Hoewel het werk op onze terreinen primair draait om bescherming van de bronnen, realiseren we  

ons dat we – met een klein beetje extra aandacht en inspanning – een positieve bijdrage kunnen  

leveren aan de balans tussen flora, fauna en drinkwaterbronnen. Zo werken we aan onderzoek en  

monitoring met betrekking tot duurzaam terreinbeheer. Waar mogelijk werken we hierin samen met  

andere natuurbeheerders, overheden en vrijwilligers.

In 2018 investeerden we opnieuw nadrukkelijk in de bevordering van biodiversiteit. Onder meer door:

• Systematische monitoring

  Door continu te monitoren krijgen we een goede 

indruk van de staat van onze terreinen. Zijn ze nog 

voldoende gevarieerd, met zowel bos als open 

plekken, droge en natte delen? Is het al tijd om oevers 

te maaien? Hoe gaat het met amfibieën, dassen, 

vogels en insecten? En wat betekent dat voor onze 

drinkwaterbronnen? In 2018 voerden we het tweede 

deel uit van de monitoring van plant- en diersoorten 

op onze terreinen, conform de systematiek van  

het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). 

Onze data stellen we beschikbaar aan de Nationale 

Database Flora en Fauna. 

 

• Inventarisaties door studenten

  In 2018 voerden studenten van de HAS Hogeschool 

’s-Hertogenbosch voor het derde jaar op rij 

inventarisaties voor ons uit in waterwingebied 

Nuland. Daarnaast hebben afstudeerstudenten een 

onderzoek uitgevoerd op De Groote Heide naar het 

terreingebruik van wilde zwijnen in het gebied.

• Leefbaarheid soorten in Groote Heide 

 De Groote Heide is een potentieel leefgebied voor

 drie bijzondere amfibieën: de kamsalamander,

 knoflookpad en boomkikker. Daarom heeft

 Brabant Water in 2018 een inschatting gemaakt

 van alle wateren in ons waterwingebied die

 voor deze soorten geschikt zijn. Hieruit is een

 ontwikkelingsplan voortgekomen met concrete

 acties om de leefbaarheid in het natuurgebied te  

 verbeteren voor deze soorten.

• Herstelbeheer voor zeldzame vlinders 

  Stichting EIS is het kenniscentrum voor insecten en 

andere ongewervelden. In 2018 voerde de stichting 

een grootschalige miereninventarisatie uit bij alle 

poelen en vennen in waterwingebied De Groote 

Heide. Met de resultaten van deze inventarisatie 

kan worden ingezet op herstelbeheer voor het 

gentiaanblauwtje: een vrij zeldzame en bedreigde 

vlindersoort. Daarnaast is tijdens dit onderzoek een 

nieuwe populatie veenmieren – een bijzondere 

miersoort – ontdekt.
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• Green Deal Infranatuur 

  Brabant Water is partner in de Green Deal 

Infranatuur: een overeenkomst waarin verschillende 

organisaties gezamenlijk hun kennis en ervaring 

inzetten en concrete maatregelen treffen 

om biodiversiteit in hun eigen werkgebied 

vanzelfsprekender te maken. In 2018 pasten we 

in dit kader bijvoorbeeld sinusbeheer toe bij onze 

productielocaties (zie hieronder). In het voorjaar 

van 2019 loopt de Green Deal af, maar onder het 

landelijke Deltaplan Biodiversiteitsherstel wordt 

doorgewerkt aan de doelstellingen. Brabant Water 

sluit hierbij aan.

• Effect van sinusbeheer

  Door gefaseerd te maaien en daarbij per maaibeurt 

ongeveer 40 procent van de vegetatie te laten staan, 

creëren we enorm veel variatie op een klein stukje 

grasland. Dit wordt ook wel sinusbeheer genoemd. 

Voor vlinders, bijen, vogels, zoogdieren en amfibieën 

is er zo jaarrond een leefgebied waarin zij zich 

prettig voelen. In 2018 paste Brabant Water op vijf 

terreinen sinusbeheer van weiden en bermen toe. 

Twee gebieden werden onderzocht op het effect. 

Het resultaat was helder: er kwamen in 2018 meer 

insecten voor en er bloeiden meer bloemen op de 

sinusbeheerde stukken dan op de regulier beheerde 

graslanden.

Mooie aanwinst 
In augustus ontdekten we ook dat er 

staartblauwtjes op De Groote Heide 

vliegen en er zich voortplanten. 

Een mooie nieuwe aanwinst voor 

ons gebied. De vestiging van deze 

vlindersoort is mede te danken aan 

de inspanningen van de pachter 

van onze percelen: die maait de 

graslanden maar 1 of 2 keer per 

jaar, waardoor zij een kruidenrijke 

samenstelling hebben en deze 

vlindersoort aantrekken.

Staartblauwtje
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• Bosomvorming

  Bosomvorming heeft als doel de natuurlijke waarde 

van bossen te vergroten door de oorspronkelijke 

staat te herstellen. In 2018 voerden we dit samen 

met de gemeente Laarbeek uit in waterwingebied 

Lieshout. Monoculturen van eik werden gedund en 

27 verschillende inheemse boom- en struiksoorten 

teruggeplant. Ook werd een akker met alleen 

populieren gekapt en daarna ingeplant met jonge 

zwarte populieren en diverse struweelsoorten. 

• Hydrologisch herstel

  Om de grondwaterwaterstand te herstellen naar 

het niveau van vóór de landbouwontginning, zijn 

in 2018 sloten op De Groote Heide gedempt en 

verondiept. Eerdere succesvolle herstelmaatregelen  

 

hadden tot gevolg dat een aantal bosvakken te nat 

werd voor de boomsoorten die daar al sinds tijden 

staan. Deze vakken zijn deels gekapt en opnieuw 

aangeplant met soorten die deze omstandigheden 

wel kunnen verdragen. 

• Natuurakkers

  Samen met de Natuurwerkgroep Rucphen richtten 

we in de waterwingebieden Schijf en Roosendaal 

natuurakkers in. Op deze akkers wordt graan geteeld 

zonder mest en bestrijdingsmiddelen. Zo krijgen 

bedreigde akkerkruiden een kans die ze in de 

intensieve landbouw niet meer hebben. Dit project 

wordt ondersteund met subsidie van de provincie 

Noord-Brabant.

3 november 2018: 
Natuurwerkdag 
Samen met de natuurwerkgroep Stratum, 

Brabants Landschap, IVN Bergeijk, IVN 

’s-Hertogenbosch, gemeente Bergeijk, TWM 

Gronden en – niet in de laatste plaats – een 

grote groep vrijwilligers - gingen we aan 

de slag in vier waterwingebieden. Daar 

werkten we onder meer aan leefgebieden 

voor de nachtzwaluw, gladde slang en de 

levendbarende hagedis. Ook zorgden we ervoor 

dat de heide weer ruimte kreeg om zich vrij 

te ontwikkelen. Een prachtig initiatief waarbij 

jong en oud samen met ons de handen uit de 

mouwen staken om goed voor de natuur te 

zorgen.

Kleine watersalamander 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Elektriciteitsverbruik 0,395 0,392 0,387 0,384 0,381 0,378 0,378 0,370 0,368 0,367 0,365 0,360 0,353 0,343 0,331

% besparing tov. 1990 6,1% 6,8% 8,0% 8,7% 9,4% 10,1% 10,1% 12,0% 12,5% 12,7% 13,2% 14,3% 16,0% 18,4% 21,2%

We zijn verbeterd klimaatneutraal
Voor het vijfde jaar op rij zijn we -als eerste en tot 2018 enige drinkwaterbedrijf- volledig klimaatneutraal. 

Daar zijn we trots op, maar dat betekent voor ons niet dat we klaar zijn, dat er geen uitdagingen meer zijn. 

Onze toetssteen is de 20-20-20-regel: de Europese doelstelling om uiterlijk in 2020 te hebben gerealiseerd 

dat we 20 procent minder energie verbruiken, 20 procent minder CO2-uitstoten en 20 procent energie zelf 

duurzaam opwekken, alles ten opzichte van het peiljaar 1990.
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Elektriciteitsverbruik Brabant Water 
(gecorrigeerd voor ontharding)

Energiebesparing
Brabant Water verbruikte in 2018 circa 76 miljoen kilowattuur (kWh) elektriciteit voor de productie en distributie 

(transport) van drinkwater. Dat is 0,367 kWh per m3 drinkwater. Ten opzichte van het verbruik in 2017 is dat 0,3 

procent minder en ten opzichte van het peiljaar 1990 gaat het om een energiebesparing van 12,7 procent. Op onze 

kantoren werd 2,9 miljoen kWh verbruikt. Dat komt overeen met het energieverbruik in 2017.
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Om continu aandacht te hebben voor energiebesparing 

koos Brabant Water er in 2018 voor om zich te certificeren 

volgens energiemanagement niveau 1, als aanvullende 

module op haar bestaande ISO 14001 certificaat. Met dit 

niveau is integraal geborgd dat Brabant Water in al haar 

werkzaamheden zoekt naar energiebesparende kansen 

en maatregelen. Hieronder zetten we een aantal concrete 

stappen op dat gebied op een rij:

• Optimale druk door hostbesturing

  Hostbesturing zorgt ervoor dat de inzet van 

waterproductiebedrijven goed op elkaar wordt 

afgestemd, waardoor de waterdruk binnen een 

leveringsgebied optimaal 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 en in 2018 volgde het gebied Bergen 

op Zoom. De overige acht gebieden volgen in de 

komende drie jaren.

• Inzet op lager energieverbruik bij winputten

  Als we de pompdruk van onze winputten in 

Genderen, Roosendaal, Wouw, Seppe, Schijf en 

Haaren inregelen op basis van de grondwaterstand, 

kunnen we 1,1 miljoen kWh per jaar aan energie 

besparen. Om ervoor te zorgen dat er ook 

daadwerkelijk minder elektriciteit nodig is om 

grondwater op te pompen, zijn – ook in 2018 – de 

nodige aanpassingen doorgevoerd. In 2019 en 2020 

kunnen we dit realiseren voor de winningen van 

Roosendaal en Genderen, in 2021 tot 2023 voor de 

winningen van Schijf en Wouw. De winning van 

Seppe volgt in 2025.

  In 2018 bleek uit onderzoek dat de huidige 

mechanische smoring (drukverlaging) op de 

winputten in Roosendaal relatief eenvoudig kan 

worden opgeheven. Daarmee kan circa 30 procent 

– oftewel 130.000 kWh per jaar worden bespaard op 

het energieverbruik van de onderwaterpompen. Dit 

project zal in 2019 worden gerealiseerd.

• Pilot hogedrukbesturing 

  In 2018 is een nieuw ontwerp voor hogedruk-

besturing voor waterproductiebedrijven en op- en 

aanjagers getest op drie pilotlocaties. Doel van het 

nieuwe ontwerp is om drukschommelingen en 

-pieken te voorkomen en daarmee mogelijk ook 

energie te besparen. De rendementsverbetering 

op de pilotlocaties was gemiddeld 4 à 5 procent. 

Naar verwachting leidt dit Brabant Water-breed 

tot een besparing van 2 procent op het totale 

energieverbruik. In 2019 wordt besloten of het 

nieuwe ontwerp op alle waterproductiebedrijven 

toegepast gaat worden.

•  Verbeterde watervoorziening  

verbruiksgebied Vessem

  Door aanpassingen in het leidingnet en 

renovatie van waterproductiebedrijf Oirschot, 

wordt het mogelijk om de waterlevering van 

waterproductiebedrijf Vessem in twee drukgroepen

te verdelen. Dit leidt niet alleen tot een verbeterde 

watervoorziening waarbij beter rekening gehouden 

kan worden met de hoogteverschillen in het 

voorzieningsgebied, maar levert ook een directe 

energiebesparing op van ruim 400.000kWh per jaar.  

Dit project zal in 2019 worden uitgevoerd.
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• Krachten bundelen

  Door het bundelen van transportleidingen vanuit de 

Biesbosch naar Zevenbergen en Zeeuws-Vlaanderen 

en het benutten van waterkracht, besparen Evides en 

Brabant Water gezamenlijk 1.860 MWh per jaar aan 

energie. Dat staat gelijk aan maar liefst 1207 ton CO₂. 

Door met nieuwe inzichten ook de hogedrukpompen 

te optimaliseren besparen we in Zevenbergen nog 

eens 78,5 MWh aan energie op jaarbasis (51 ton CO₂ 

per jaar). In 2018 is dit omvangrijke project voorbereid, 

de realisatie start in 2019.

CO₂-reductie
Onze ambitie is om uiterlijk in 2020 onze CO₂-uitstoot 

te hebben verminderd met 20 procent ten opzichte 

van het peiljaar 1990. Deze doelstelling is al volledig 

gerealiseerd door vergroening van energie, maar we 

blijven onszelf uitdagen steeds minder CO₂ uit te stoten. 

Hiervoor zetten we in 2018 onder meer de volgende 

stappen:

• Inzet alternatieve kalk

  Sinds januari 2018 gebruiken we een ander type 

kalk (base) in het onthardingsproces op alle 

daarvoor geschikte locaties. Deze alternatieve kalk 

is reactiever, waardoor er minder van nodig is om 

water te ontharden en ook minder restproduct 

overblijft. We besparen hiermee op grondstof, 

transport, onderhoud en reststromen. De evaluatie 

vindt plaats in 2019.
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• Lagere CO₂-voetafdruk in Nuland

  Bij het ontharden wordt de zuurgraad van water  

hoger. Bij ons waterproductiebedrijf in Nuland 

hebben we het zoutzuur om de zuurgraad na 

ontharding te verlagen vervangen door CO₂. Hoewel 

de naam anders doet vermoeden, heeft gebruik  

van CO₂ een 80 procent lagere carbon footprint dan 

het gebruik van zoutzuur. En dit terwijl de waterkwa-

liteit nagenoeg gelijk blijft en duurzaamheid, kosten, 

bedrijfsvoering en veiligheid verbeteren.

• Duurzame mobiliteit

  In 2018 zijn op verschillende van onze waterproduc-

tiebedrijven negen dubbele laadpalen geplaatst. 

Hierdoor is het voor meer medewerkers mogelijk  

om elektrisch te rijden. Dat is nodig, want we  

zien dat de vraag hiernaar toeneemt. In 2019 

verwachten wij ongeveer 15 standaard voertuigen  

te kunnen vervangen door elektrische varianten.  

Zes medewerkers kozen in 2018 voor een elektrische 

leaseauto, waardoor zij ook de privé kilometers 
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duurzaam kunnen afleggen. Ook wordt binnen 

Brabant Water de NS Business Card actief gebruikt 

voor zakelijke reizen. In 2018 is het aantal te 

reserveren kaarten uitgebreid om aan de groeiende 

vraag te voldoen.

• Nieuwbouw Schijf

  In 2019 start de nieuwbouw bij ons waterproductie-

bedrijf Schijf. Uitgangspunt is dat het energiever-

bruik hiervan lager of gelijk is aan de huidige 

installatie. In 2018 is verder gekeken naar het 

duurzaam ontwerp, waarin staat dat onder meer 

zonnepanelen op de hoogbouw en een groen  

dak op de laagbouw worden toegepast. Daarnaast  

is gekozen voor een wadi waarmee spoelwater  

uit ons productieproces en het hemelwater op  

eigen terrein kan worden verzameld en geïnfiltreerd.
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Duurzaam opwekken
In 2020 wil Brabant Water 20 procent van de eigen 

energiebehoefte zelf duurzaam opwekken. Hierbij 

zetten we vooral in op zonne- en windenergie.  

In 2018 wekten we met onze zonnestroominstallaties 

circa 1 miljoen kWh op, waardoor we 7,5 procent van 

onze doelstelling realiseerden.  

• Zonnepanelen

Het aandeel zonne-energie lijkt misschien klein, 

maar de opbrengsten per locatie zijn significant  

te noemen. Ons waterproductiebedrijf in Vlierden 

wekte in 2018 bijvoorbeeld ruim 25 procent van de 

elektriciteit, die nodig is voor de productie en het 

transport van het drinkwater, zelf duurzaam op.

In 2018 zijn er op zes van onze waterproductieloca-

ties zonnepanelen geïnstalleerd met een maximaal 

vermogen van 1.600 kWh. Hiermee zijn we in staat 

om – naast de tien al bestaande zonnestroominstal-

laties – nog eens 1,3 miljoen kWh per jaar op te 

wekken. Vanaf 2019 wekt Brabant Water in totaal 

ruim 2,5 miljoen kWh op.

In 2019 wordt het dak van het magazijn in Breda 

voorzien van 250 zonnepanelen met een opbrengst 

van 58.000 kWh per jaar. Dat staat gelijk aan 38 ton 

minder CO₂ per jaar. Bij ons industriewater- 

productiebedrijf in Zevenbergen komt in 2019  

een zonneweide met 864 zonnepanelen, met  

een oppervlak van ruim 1.400m². Die weide moet 

een opbrengst realiseren van 226.000 kWh per  

jaar, hetgeen gelijk staat aan 147 ton vermeden  

CO₂ per jaar.

• 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. Deze verkenning is in 2018 voortgezet. 

We tekenden een samenwerkingsovereenkomst  

met afspraken voor verdere ontwikkeling. Het plan  

is om de huidige vijf windturbines te vervangen 

door maximaal zeven nieuwe modernere turbines 

met meer vermogen. Na realisatie in 2021 voldoet 

Brabant Water aan de door onszelf opgelegde 

doelstelling om 20 procent van de eigen energiebe-

hoefte duurzaam op te wekken. Naast deze 

verkenningen is in 2018 ook de verkenning  

voor de inzet van windmolens op bedrijvenpark  

Minervum in Breda voortgezet. 

• Energie uit drinkwater

De temperatuur van het drinkwater in het leidingnet 

van Brabant Water fluctueert. Onder de noemer 

aquathermie onderzoeken wij of en hoe deze 

energie nuttig kan worden ingezet. Bijvoorbeeld 

door zomerwarmte uit ons drinkwater op te slaan  

in een installatie voor warmte- en koudeopslag 

(WKO). Deze warmte wordt in de winter gebruikt  

om de aangesloten panden te verwarmen, waardoor 

we aardgas besparen. Een pilot-WKO bij de Fontys 

Hogeschool in Tilburg draaide in 2018 al twee jaar 

probleemloos. Daarom is besloten dit concept 

verder uit te werken. Ook Rijkswaterstaat en de 

waterschappen zien de potentie van aquathermie 

en willen dit concept inzetten om bij te dragen aan 

de energietransitie. Hiervoor is een GreenDeal in 

voorbereiding die door alle Nederlandse waterbe-

heerders ondertekend zal worden.
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We sluiten de cirkel (zero waste)
Als het aankomt op circulair ondernemen wil Brabant Water de cirkel volledig sluiten. We hergebruiken, 

recyclen en/of upcyclen 100 procent van onze reststoffen en materialen in het productieproces. Ook voor 

de andere bedrijfsonderdelen elimineren we alle vormen van afval. Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten 

werken we zo veel mogelijk circulair en met duurzame materialen. 

Brabant Water blijft waar mogelijk de hoeveelheid reststoffen terugdringen. Ook kiezen we voor samenwerking  

met partijen in de omgeving die onze reststoffen en afval juist als grondstof kunnen inzetten. Jaarlijks vindt zo  

twaalfduizend ton aan onder andere ijzer- en kalkhoudend slib, kalkpellets, kalkkorrels en gebruikt filterzand en  

meer de weg naar bedrijven die het goed kunnen gebruiken.

• Renovatieproject Zevenbergen

  Bij de renovatie van ons waterproductiebedrijf in 

Zevenbergen implementeerden we in 2018 een 

verbeterde regeling van de chemicaliëndosering. 

Daarmee verwachten we de hoeveelheid gegene-

reerd slib op jaarbasis terug te kunnen dringen met 

10 procent. Onderdelen die vrijkomen op andere 

productielocaties, zoals pompen en afsluiters, krijgen 

in Zevenbergen een tweede leven. 

• Hergebruik materialen Macharen

Wanneer we een waterproductielocatie (of een  

onderdeel daarvan) uit gebruik nemen, kijken we 

altijd hoe we de vrijgekomen productiemiddelen  

zinvol kunnen inzetten. Dit geldt ook voor onze 

locatie Macharen: het noodstroomaggregaat wordt 

ingezet bij de nieuwbouw van Schijf en een deel 

van de hogedrukpompen wordt ingezet op diverse 

andere locaties, waaronder Zevenbergen. 

• Verbeterd spoelwatergebruik

  Halverwege 2018 startte het programma ‘verbe-

terd spoelwatergebruik’. Doelmatig spoelen van 

snelfilters zorgt niet alleen voor de beperking van 

reststromen wat past binnen ons zero waste-beleid, 

maar levert ook een verlaging op van het energie-

verbruik en daarmee van onze CO₂-uitstoot.

Duurzame 
arseenverwijdering 
Arseen is een element dat van nature 

voorkomt in water. Omdat een te 

hoge concentratie schadelijk kan zijn, 

verwijdert Brabant Water arseen in het 

productieproces. Tot nu toe gebeurde 

dat vooral met natriumpermanganaat. 

In 2018 bleek uit onderzoek dat we bij 

waterproductiebedrijf Prinsenbosch 

ook arseen kunnen verwijderen met 

ijzerchloride. Dit heeft tot gevolg dat de 

(snel)filters 50 procent langer meegaan, 

het spoelwaterverbruik 50 procent minder 

wordt en het slib vier keer beter indikt. 

In het voorjaar van 2019 verwachten 

we over te stappen naar deze nieuwe 

chemicalie. Daarnaast zal een soortgelijk 

onderzoek worden uitgevoerd op onze 

waterproductiebedrijven in Dorst en 

Oosterhout.
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• Verbeteren van slibverwerking 

  Op ons waterproductiebedrijf in Nuland werden eind 

2018 twee extra silo’s geplaatst om de slibkwaliteit 

te verbeteren. Hiermee wordt de inzetbaarheid van 

het slib als grondstof vergroot en neemt het aantal 

transportbewegingen om het slib af te voeren af. 

Gedurende 2019 kan op basis van de praktijkcijfers 

de milieuwinst worden vastgesteld.

• Masterplan Vitalisatie

  Om toekomstbestendig te zijn vernieuwt Brabant Water 

de komende jaren proactief een aanzienlijk deel van haar 

waterleidingnet. De grote hoeveelheid asbestcement-

leidingen die hierbij vrijkomen, vormen een bijzondere 

uitdaging. Door slimme ontwerpen van het nieuwe 

leidingnet hoeven we minder (pvc-)leidingen terug te 

leggen en hebben deze kleinere diameters. Zo beperken 

we de benodigde productie en inkoop van materialen.

• Afvoer biomassa

  Biomassa – een verzamelnaam voor organisch 

materiaal – kan worden omgezet in energie en 

daarmee brandstoffen en grondstoffen uit bijvoorbeeld 

aardolie vervangen. In 2018 voerde Brabant Water 

208,8 ton groenresten af, afkomstig van de bedrijfs- 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 34.1 ton CO2
 gerealiseerd. 

• Cradle tot cradle verlichting 

  In 2018 voerden we een succesvolle pilot uit met 

ledverlichting die cradle to cradle is geproduceerd. 

Dat betekent dat de grondstoffen voor de 

ledverlichting volledig hergebruikt kunnen worden, 

zonder hun waarde te verliezen. Vanaf 2019 zullen 

de kantoren van Brabant Water volledig met deze 

duurzame lampen worden verlicht.

Afvoer reststoffen:
31.000 ton

Groenresten: 583 ton

Toepassing reststoffen

Kalkslib

IJzerslib

Kalkkorrels

Filterzand

2.136 
ton

Composiet/vulstof

Bodemisolatie/huisvesting (isolatie)

Energieopwekking (biobased)

Opslag

Waterzuivering/milieutechniek (water)

Land- en tuinbouw

Energieopwekking (gft)

Energieopwekking (huisvuil)

56.1%

11.1%

10.3%

10.2%

9%

2.5%
0.4%

0.3%

Gras

Slootmaaisel

Choppersmaaisel

Houtig afval

Overig

51%

14%

19%

10%

6%
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Insecten- en wormenhotel
Bij onze kantoorlocatie in Breda hebben we een insecten- en wormenhotel geplaatst. Hierin zetten  

wormen ons keukenafval om in compost. In samenwerking met onze cateraar worden de wormen  

dagelijks verwend met voedsel wat anders weggegooid zou worden. Bovendien brengt het de natuur  

letterlijk een stukje dichter bij onze medewerkers.
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Duurzaamheid in de hele keten
Het besef dat we een voorbeeldfunctie hebben, betekent dat we anderen kunnen – of zelfs moeten –  

aanspreken en inspireren om ook een positieve bijdrage te leveren aan milieu en samenleving.  

De komende jaren gaan we onze maatschappelijke rol verder vormgeven. Hierbij betrekken we klanten, 

waterketenpartners, bedrijven, overheid en andere organisaties. Samen bereiken we meer dan alleen.

In 2018 zijn verschillende initiatieven ontplooid op het 

gebied van duurzaamheid in de hele keten:

• Samen slimmer omgaan met water

  Slimmer omgaan met water is een positieve 

ontwikkeling voor natuur en milieu, want minder is 

altijd beter. Het bespaart niet alleen water, maar ook 

energie die nodig is voor de waterproductie. Hier ligt 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid, ook voor de 

(zakelijke) klant. Naast de focus op een verlaging van 

het waterverbruik – zowel van onszelf als van anderen 

– zetten we ook in op kleinschalige decentrale 

initiatieven en differentiatie in waterkwaliteit. In die 

context staat het woord ‘samen’ centraal: 

 •   We creëren bewustwording van het waterverbruik 

bij onze huishoudelijke klanten zodat zij samen met 

ons slimmer omgaan met water.

 •    We bieden waterscans aan bij grootzakelijke 

klanten om hen te adviseren op het gebied van 

duurzaam watergebruik en hergebruik en we 

organiseerden een waterdialoog om bedrijven 

hierover samen in gesprek te laten gaan.

 •   We kiezen bewust voor waardevolle 

samenwerkingsverbanden met de Provincie, 

gemeenten en waterschappen.

 •   In 2018 lanceerden we daarnaast de Waterbattle: 

daarmee worden kinderen spelenderwijs bewust 

gemaakt van watergebruik in huis.

Bewustwording in de 
hete zomer van 2018 
In de hete zomermaanden van 2018 

gebruikten we Facebook om klanten bewust 

te maken van hun watergebruik en gaven 

we tips over slimmer omgaan met water. 

Hiermee bereikten we een half miljoen 

mensen. We kozen ervoor mensen zelf te 

laten nadenken over hun watergebruik 

in plaats van te vertellen wat ze anders 

moeten doen. Die boodschap werd extra 

versterkt door de media-aandacht voor de 

droogte en het effect op drinkwater. Ook via 

LinkedIn verspreidden we de boodschap 

om slim om te gaan met water en gaven 

we aan waarom Brabant Water dit doet. 

Hiermee bereikten we een zakelijk netwerk 

van ruim 67.000 mensen.
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•  Grondstofpaspoort 

Brabant Water participeert in de Blauwe Netten- 

coalitie: een netwerkverbond van inkoopmanagers 

en MVO-verantwoordelijken van drinkwaterbedrij-

ven die klimaatneutraal en circulair willen werken. 

Vanuit die coalitie experimenteerden we in 2018  

met een grondstofpaspoort. Daarmee willen we 

samen met de leveranciers inzichtelijk maken waar 

in de keten milieuwinst is te behalen. Zo’n paspoort 

geeft concrete handvatten voor het maken van 

duurzame, haalbare en effectieve keuzes bij  

toekomstige aanbestedingen. In 2019 zetten  

we samen met de leveranciers vervolgstappen  

ter bevordering van een circulaire infrastructuur.

•  Duurzaam inkopen

  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 duurzaamheid in de 

keten- streeft Brabant Water ernaar om dit al binnen 

30 dagen te doen. Hierop stuurden we in 2018 nog 

gerichter. Inmiddels wordt 95 procent van de facturen 

binnen die termijn van 30 dagen voldaan. Op onze 

beurt doen wij zoveel mogelijk een beroep op het 

bedrijfsleven voor een maatschappelijke bijdrage.

• Duurzame cateraar

  In 2018 ging Brabant Water op zoek naar een nieuwe 

cateraar. In de aanbesteding vormde duurzaamheid 

een belangrijke afweging. De gekozen Brabantse 

cateraar Vitam Catering vermijdt waar mogelijk 

plastic verpakkingen en verspilling en werkt met 

lokale duurzame leveranciers. Daarnaast biedt Vitam 

Catering meer ruimte voor medewerkers met een 

afstand tot de arbeidsmarkt.
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• Zachter water

  Met de realisatie van de transportleiding van  

Loosbroek naar Oss rondden we in het voorjaar van 

2018 het Deltaplan Ontharding af. Door inzet van 

centrale ontharding leveren we nu zachter water 

vanuit onze productielocaties in Lieshout, Lith,  

Loosbroek, Nuland, Oosterhout, Schijf, Seppe, Tilburg, 

Veghel, Wouw. Centraal ontharden kost Brabant Water 

extra energie en grondstoffen, maar levert onze 

klanten comfort, energiebesparing (die van al onze 

klanten samen veel hoger is dan ons extra verbruik) 

en een langere levensduur van huishoudelijke appa-

raten op. Bovendien brengt het onthardingsproces 

voor ons kalk voort: een duurzaam restproduct. De 

maatschappelijke baten wegen op dit punt dus 

zwaarder dan de kosten.

• Vitalisatie distributieleidingen 

  Sinds 2013 zijn we proactief aan de slag met het 

vernieuwen van ons 18.000 kilometer lange water-

leidingnet. Om overlast en maatschappelijke kosten 

te beperken, combineren we onze werkzaamheden 

zoveel mogelijk met die van aannemers, netbeheer-

ders, gemeenten en woningbouwcorporaties. Sinds 

2018 vindt afstemming over onze programmering 

plaats op een online platform, waarmee een extra 

stap in efficiency is gezet. Waar mogelijk sluiten we 

convenanten met de gemeenten over samenwerking 

en vergunningverlening. Zo tekenden we in 2018 

een samenwerkings overeenkomst met de gemeente 

Loon op Zand en sloten we aan bij Waterkring West.

• Tweede leven voor (afval)stoffen

   Brabant Water is onderdeel van AquaMinerals: een 

samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven  

en waterschappen dat stoffen uit (afval-)water- 

behandeling een tweede leven geeft. Zo vervangt 

bijvoorbeeld ons ijzerslib-afval in de industrie en 
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landbouwsector de inkoop van onder meer ijzerchlo-

ride, dat anders geproduceerd had moeten worden 

met een fors effect op het klimaat. Zo helpen we de 

duurzaamheid van andere bedrijven te verbeteren.

• Deelname aan proeftuinen

  In 2018 was Brabant Water betrokken bij verschil-

lende proeftuinen om te werken aan innovatieve 

oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken.  

We noemen er enkele:

 

 - Internationale scan

   Samen met Isle Utilities en waterleidingbedrijven 

in Australië, de Verenigde Staten, het Verenigd 

Koninkrijk en Israël deden we een internationale 

scan naar de mogelijkheden van waterbesparing. 

Hierbij ging het onder meer om technieken, 

het beïnvloeden van consumentengedrag en 

interne mogelijkheden. In 2019 gaan we een 

aantal mogelijkheden in de praktijk toetsen.

 - Bufferboeren Veghel

   In het project ‘Bufferboeren Veghel’ bundelen 

Brabant Water, waterschap Aa en Maas en 

ZLTO hun krachten met een aantal agrarische 

ondernemers uit Veghel en Erp. Samen werken we 

aan een goede bodem en waterhuishouding in 

het gebied. Binnen dit project zijn we betrokken 

bij een haalbaarheidsonderzoek rondom 

toepassing van bezonken spoelwater van ons 

waterproductiebedrijf in Veghel voor agrarische 

doeleinden. Ook kijken we naar het vullen van 

een sub-irrigatiesysteem als alternatief voor 

beregening uit ondiep grondwater. Een mooie 

vorm van waterbesparing.

 

 - Waterstof in Brabant

   ‘Waterstof in Brabant’ is een initiatief van 

waterschap Aa en Maas en Werkplaats De 

Gruijter. Dat waterstof de ontbrekende schakel 

is in de energietransitie, vormt een belangrijk 

uitgangspunt in het initiatief. De samenwerking 

op dit gebied helpt het vliegwiel op gang te 

brengen. Verder is door innovatiemanagers van de 

Nederlandse waterleidingbedrijven geconstateerd 

dat er kansen liggen op het gebied van waterstof. 

Voorbeelden zijn gebruik van waterstof voor 

verwarming van gebouwen, als ‘brandstof’ voor 

de eigen elektrische auto’s of voor opslag van zelf 

opgewekte groene energie. Ook wordt gedacht 

aan productie van demi-water als grondstof voor 

de productie van groene waterstof.

 - Slimste wijk ter wereld

   Aan de rand van de Helmondse wijk Brandevoort 

is 85 hectare gereserveerd voor 1.500 woningen 

en circa 2 hectare voor zakelijke bedrijfspanden als 

winkels en kantoren. Deze ‘slimste wijk ter wereld’ 

moet rond 2022 gebouwd worden, waarbij 

volop wordt geëxperimenteerd met nieuwe 

technieken, duurzaamheid en slimme oplossingen 

voor verkeer, gezondheid en veiligheid. Brabant 

Water werkt binnen dit initiatief samen met 

waterschap Aa en Maas, de gemeente Helmond, 

Stichting BSD en KWR. In december 2018 is een 

stedenbouwkundige onderlegger gemaakt;  

in 2019 volgt een ontwerp van de waterparagraaf 

binnen het circulair watersysteem. Hieraan zullen 

ook waterschap De Dommel en de provincie 

Noord-Brabant meewerken. 

• Duurzaamheid van dochterondernemingen

  Ook de dochterondernemingen zetten in op 

duurzaamheid in de keten:

 -  Dochteronderneming HydroBusiness realiseert 

en exploiteert waterzuiveringsinstallaties voor de 

productie van industriewater, het zuiveren van 

afvalwater en waterhergebruik. Voor bijvoorbeeld 
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vleesverwerker Vion in Boxtel wint HydroBusiness 

gedurende het zuiveringsproces zoveel mogelijk 

grondstoffen terug voor hergebruik. Ook wordt 

een belangrijk deel van de verontreiniging 

omgezet in biogas. Ook exploiteert HydroBusiness 

de afvalwaterzuiveringsinstallatie bij Mars in 

Veghel. Het biogas dat hier wordt geproduceerd, 

gebruikt Mars als alternatief voor aardgas. 

Daarnaast is er bij Mars een vermindering in de 

benodigde hoeveelheid chemicaliën gerealiseerd.

 

 -  In 2018 sloot dochteronderneming Hydreco 

glasvezelproducent Draka aan op een installatie 

voor warmte- en koudeopslag (WKO) in Strijp 

(Eindhoven). Daarbij werd het bedrijf voorzien van 

een duurzaam alternatief voor hun traditionele 

koelinstallatie. Tegelijkertijd wordt de restwarmte 

van Draka ingezet als aanvullende bron voor 

het WKO-systeem in de wijk Strijp. Door deze 

duurzame manier van verwarmen en koelen, 

stoten de huishoudens en Draka beduidend 

minder CO₂ uit.

 

 -  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.  

 Tegelijkertijd is het nodig dat de energie-

voorziening duurzamer wordt.  

   Ook in 2018 werkten Hydreco Geomec en Brabant 

Water nauw samen om geothermie naar een 

hoger plan te tillen. Samen met de Provincie, 

DAGO (Dutch Association of Geothermal 

Operators), EBN en Royal Haskoning DHV is 

een richtlijn opgesteld om de toepassing van 

geothermie in de ondergrond veiliger te maken. 

Daarnaast is er op diverse locaties onderzoek 

gedaan om de potentie voor geothermie nader 

in kaart te brengen. Zowel het opstellen van de 

richtlijn als de locatieonderzoeken hebben geleid 

tot een kwaliteitsimpuls in de geothermiesector 

en meer inzicht en aandacht voor lokale belangen.

We beschermen bron en natuur 33



Water is van levensbelang. Alle inwoners en 

bedrijven in Brabant vertrouwen hiervoor op 

ons. Wij zijn ons ervan bewust dat alles wat we 

doen op vele vlakken mens en leefomgeving 

raakt. Daarom geven we meer en meer invulling 

aan onze maatschappelijke rol. Bijvoorbeeld 

door ons actief in te zetten om klanten te 

betrekken, onze unieke waterkennis te delen en 

bij te dragen aan de gezondheid van Brabantse 

inwoners. Ook richten we ons op kwetsbare 

groepen, dichtbij en heel ver weg, jong en 

oud. En – niet in de laatste plaats – door een 

betrokken werkgever te zijn voor onze mensen 

die zich iedere dag inzetten voor de taken en 

ambities van Brabant Water.

Midden in de 
samenleving
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We betrekken onze klanten
Bij een optimale drinkwatervoorziening hoort een uitstekende dienstverlening. De klant verwacht dit van 

ons en die verwachting willen we niet alleen waarmaken, maar zelfs overtreffen. Daarom hebben we in 

2018 onze klantstrategie aangescherpt en zetten we onder meer in op klantbeleving, gebruikersgemak en 

persoonlijk contact. 

Klantbeleving en persoonlijk 
contact
2018 stond in het teken van de transitie van 

klantbediening naar klantbeleving. We investeren in 

persoonlijke aandacht, klantgemak en – net zo belangrijk 

– in het voorkomen van onnodig klantcontact. Door 

ons bij ieder contact met de klant in te leven, leren we 

onze klanten steeds beter begrijpen qua wensen en 

behoeften. Dagelijks maken onze mensen hierin het 

verschil bij het afhandelen van klantvragen per telefoon, 

e-mail, chat of webcare. Wij bieden onze klanten bewust 

keuzevrijheid in hoe zij contact met ons opnemen. 

Daarnaast maken wij het steeds gemakkelijker voor hen 

om zelf online hun waterzaken te regelen. De processen 

zijn eenvoudig en begrijpelijk ingericht. Loopt de klant 

toch vast, dan staan wij via live chat klaar om te helpen. 

Ook in de avonduren. Hiermee verrassen we de klant, zo 

blijkt uit de positieve reacties.

Klanttevredenheid
Om onszelf steeds te kunnen verbeteren, meten we 

dagelijks de tevredenheid van onze klanten. Vrijwel direct 

na het contactmoment vragen we per e-mail om een 

korte vragenlijst te beantwoorden over de ervaring van 

het contact met Brabant Water. Maar liefst 85.694 klanten 

reageerden in 2018 op de vraag hoe tevreden ze waren over 

het contact. Zij waardeerden onze algemene dienstverlening 

met een 8,2. Dit overtreft het resultaat van 2017; toen 

waardeerden klanten onze dienstverlening nog met een 7,8. 

Naast tevredenheid op het gebied van direct contact 

vragen we onze klanten ook naar hun ervaringen 

bij het doorlopen van klantprocessen. Denk aan de 

meteropname, facturatie, verhuizing, klachten, storingen, 

een eerste of tweede betalingsherinnering of een bezoek 

van een incasseerder. In vrijwel alle processen verbeterde 

de klanttevredenheid. In 2019 zullen we dit uitbreiden met 

metingen over onderhoudswerkzaamheden en inspectie 

van drink waterinstallaties. 

Processen Klanttevredenheid 2017 Klanttevredenheid 2018

Meteropname 7,6 8,5

Facturatie 8,0 8,3

Verhuizen 7,8 8,1

Klachten 6,1 6,3

Storingen 8,2 8,0

1e/2e herrinering 6,9 8,4 / 6,2

Bezoek incasseerder 6,7 8,38,3
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AVG
Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze privacywet 

geldt in de hele Europese Unie en zorgt ervoor dat de 

bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de 

EU op dezelfde manier is geregeld. Brabant Water heeft zich 

goed voorbereid op de komst van de AVG en gaat – net als 

voorheen – uiterst zorgvuldig om met klantgegevens.

Keurmerken voor klantenservice 
en klachtafhandeling
In 2018 behaalde Brabant Water verschillende certificaten: 

• Gouden Oor Standaard 

 Stichting Gouden Oor stimuleert organisaties maximaal 

gehoor te geven aan klanten. In 2018 behaalden 

we opnieuw het keurmerk voor klantenservice en 

klachtafhandeling voor de Gouden Oor Standaard, 

niveau zilver. Een mooie erkenning voor de manier 

waarop wij met klachten en klantfeedback omgaan 

en voor de betrokkenheid van onze medewerkers die 

dagelijks van deze feedback kunnen én willen leren.

• ITO-certificaat

  In november 2018 kregen we van Stichting ITO 

te horen dat we opnieuw het ITO-certificaat voor 

uitstekende klantenservice hebben behaald. Hier zijn 

we extra trots op, omdat we sinds 2018 de afhandeling 

van eerste lijn klantcontact (telefonie, e-mail en chat) 

hebben overgeheveld van een externe partner naar 

een team in huis.

Lekdetectie door slimme  
watermeter 
Afwijkend waterverbruik bij klanten kan soms wijzen 

op een (verborgen) lekkage. In 2018 zijn we daarom 

gestart met het actief informeren van zakelijke 

klanten bij afwijkend verbruik. Het gaat hierbij om 273 

klanten wiens watermeter op afstand uitgelezen kan 

worden. De klant was vaak positief verrast over deze 

dienstverlening. Doordat we deze lekkages vroegtijdig 

hebben gesignaleerd, konden we in 2018 een dreigend 

waterverlies van 6,5 miljoen liter drinkwater voorkomen.

Burgeronderzoek
In de pilot Citizen Science onderzochten 150 klanten 

uit Oss samen met Brabant Water en KWR (Watercycle 

Research Institute) de hardheid van het water uit hun kraan 

in een periode waarin we werkten aan de waterkwaliteit 

en –levering in de omgeving. In 2018 brachten we de 

waterhardheid terug van gemiddeld 12,6 naar 8,2 °D. 

De deelnemers konden dit thuis zelf meten en ervaren. 

Uit onderzoek kwam onder andere naar voren dat het 

merendeel van de deelnemers het leuk, interessant en 

belangrijk vond om mee te doen aan dit onderzoek en het 

bewustzijn over water en waterverbruik bij deelnemers 

is toegenomen. Bovendien is één op de vier deelnemers 

minder wasmiddel gaan gebruiken: een beoogde 

gedragsverandering die goed is voor het milieu en voor de 

portemonnee.
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We zetten in op goed werkgeverschap
Zonder onze bijna 800 mensen geen Brabant Water. Dankzij hun inzet, betrokkenheid en bevlogenheid 

ervaren onze klanten de beschikbaarheid van kraanwater en uitstekende service als vanzelfsprekend. Ook 

kan Brabant Water daardoor op een positieve manier invulling geven aan haar maatschappelijke rol. Dat is 

wat onze mensen drijft. Als werkgever koesteren wij dat door een werkomgeving te bieden waarin zij met 

plezier, veilig en efficiënt hun werk kunnen doen én zich kunnen ontwikkelen.

Ontwikkelingen in onze omgeving zijn aan de orde van 

de dag en gaan steeds sneller. Hierbij is essentieel dat 

Brabant Water in staat is deze veranderingen en trends 

vroegtijdig te signaleren en daar goed op in te spelen. 

Door wendbaar te zijn, borgen we ook voor de toekomst 

de vanzelfsprekendheid van ons drinkwater. Dit vraagt 

van onze medewerkers dat zij de regie nemen over hun 

eigen inzetbaarheid, nu en in de toekomst. Hiervoor 

kregen in 2018 de volgende thema’s onze aandacht:

• Persoonlijke ontwikkeling

  Wij verwachten in toenemende mate van onze 

medewerkers dat zij zich verantwoordelijk voelen 

voor hun eigen functioneren, ontwikkeling en 

toekomstbestendigheid. Onze ontwikkelcyclus, 

bestaande uit een jaarlijks plannings-, voortgangs- 

en beoordelingsgesprek, sloot niet meer goed 

aan bij deze gewenste basishouding van onze 

medewerkers. In 2018 hebben we daarom 

aangegeven afscheid te willen nemen van 

dit systeem. We verleggen de focus naar een 

permanente dialoog tussen leidinggevende 

en medewerker. De medewerker haalt zelf zijn 

of haar feedback op om het functioneren te 

optimaliseren. Ook geeft de medewerker aan welke 

bijdragen hij of zij wil leveren aan de afdelings- of 

teamdoelstellingen; bijdragen die ook appelleren 

aan de eigen talenten en waarbij meer nadruk op 

ontwikkelen komt te liggen.

• Inzet op talent

  Medewerkers die hun talent gerichter kunnen 

inzetten, beleven meer werkplezier en verhogen 

hun productiviteit en ontwikkeling. Daarvan zijn 
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we overtuigd. In 2018 hebben 117 medewerkers 

via een gevalideerd instrument (TMA) extra inzicht 

gekregen in hun persoonlijke drijfveren en talenten. 

Daardoor zijn zij beter in staat hun talenten binnen 

de eigen functie of binnen het team in te zetten. In 

het komende jaar zullen wij niet alleen stimuleren 

dat meer medewerkers de TMA zullen gebruiken, 

maar ook dat dit leidt tot effectieve inzet van talent: 

individueel en in teamverband.

• Aandacht voor opleiding en training

  We hechten sterk aan een permanente ontwikkeling 

van onze medewerkers. Met een persoonlijk 

ontwikkelbudget – het Employability Budget – 

hebben 145 medewerkers gericht gewerkt aan 

hun persoonlijke ontwikkeling. De aanwending 

van het budget varieert van loopbaankeuzes en 

coaching tot aan deelname aan een vitaliteitstraject. 

Ook heeft een groot aantal medewerkers in 2018 

gebruikgemaakt van onze studiefaciliteiten om zich 

verder te bekwamen in hun vak, zichzelf te verrijken 

met een volwaardig mbo- of hbo-diploma of zich 

verder te ontwikkelen in bepaalde vaardigheden. 

Daarnaast hebben 11 medewerkers via een 

tijdelijke opdracht ervaring opgedaan met andere 

werkzaamheden of in een andere werkomgeving. 

Daarmee verkenden zij hun toekomstige 

inzetbaarheid.

Strategische  
Personeelsplanning (SPP)
In 2018 is een succesvolle pilot uitgevoerd met 

de SPP-methodiek. Samen met leidinggevenden 

en medewerkers van de sector Productie is een 

toekomstbeeld voor 4 à 5 jaar opgesteld. Vervolgens 

is bekeken wat dit betekent voor de huidige bezetting 

en vereiste kennis en kunde. Dit vormde een belangrijk 

inzicht: leidinggevenden begrepen wat de toekomstige 

ontwikkeling van Brabant Water concreet betekent voor 

de opleiding, ontwikkeling, uitstroom en werving van 

medewerkers. En de medewerkers wisten welke stappen 

zij nu al gericht kunnen zetten die bijdragen aan hun 

persoonlijke toekomstbestendigheid. Inmiddels is ook 

de sector Klant & Markt met deze methodiek aan de 

slag gegaan. Het doel is om vanaf 2019 alle sectoren en 

stafafdelingen via deze SPP-methodiek door te lichten.
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Wervingskracht 
Brabant Water heeft een technische ruggengraat. Goed 

personeel met de juiste technische kennis en kunde is 

cruciaal om ook in de toekomst een goede watervoorzie-

ning te garanderen. Diverse ontwikkelingen, zoals krapte 

op de arbeidsmarkt en toenemende uitstroom als gevolg 

van pensionering, maken het noodzakelijk maatregelen te 

treffen die ervoor zorgen dat we als werkgever voldoende 

aantrekkelijk blijven voor huidige en nieuwe medewer-

kers. In dit verband starten we in 2019 ook een campagne 

waarmee we onze bekendheid als werkgever vergroten, 

onder andere binnen de technische arbeidsmarkt.

Erkend leerbedrijf 
Enerzijds vanuit gevoelde maatschappelijke betrokken-

heid, anderzijds om studenten kennis te laten maken 

met Brabant Water als werkgever, helpen wij jongeren  

in het opdoen van werkervaring. Voor veel opleidingen 

en op al onze vestigingen zijn wij erkend als leerbedrijf. 

We hebben een duurzame relatie opgebouwd met 

regionale opleidingscentra (ROC’s), hogescholen en 

universiteiten. In 2018 begeleidden wij 13 stagiaires en 

hadden wij 7 leerling-monteurs aan het werk.

Opleiding distributiemonteurs 
Brabant Water ontwikkelde samen met ROC Koning 

Willem I College in ‘s-Hertogenbosch en Bouwend 

Nederland een MBO3-opleiding eerste monteur water-

leiding-, gas- en warmtetechniek. Daarmee spelen wij 

in op de vergrijzende technische beroepsgroep en de 

toekomstige behoefte aan goede distributiemonteurs, 

die een onmisbare schakel vormen in het drinkwaterpro-

ces. In ons eigen opleidingscentrum, met theorielokaal 

en praktijkcentra voor zowel gas als water, leiden we 

niet alleen onze eigen monteurs op, maar ook monteurs 

van collega-waterbedrijven en aannemers. Het aantal 

aanmeldingen voor deze opleiding is in drie jaar tijd 

ruim verdrievoudigd: van 19 leerlingen in het schooljaar 

2016-2017 naar 65 in 2018-2019.
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Veilig en gezond werken
We vinden het belangrijk dat medewerkers veilig en  

gezond kunnen werken. Hoewel hier ruime aandacht 

voor is, hebben we geconstateerd dat we hierin nog 

kunnen verbeteren. In 2018 is een belangrijke basis  

gelegd om veilig en gezond werken verder te  

verankeren, met als resultaat dat het voor 2019 een  

bedrijfsbreed speerpunt is. In 2018 hebben we onder 

meer de volgende zaken gerealiseerd:

• Melden van incidenten en gevaarlijke situaties

  We hebben het melden van incidenten en gevaarlijke 

situaties gemakkelijker gemaakt en gestimuleerd. 

Hoewel er niet per definitie meer incidenten of  

gevaarlijke situaties waren, steeg het aantal  

meldingen wel: van 58 in 2017 naar 77 in 2018. 

Dit is positief, omdat elke melding een kans is om 

ongevallen te voorkomen. Het makkelijker vindbaar 

maken van het meldingsformulier heeft dus zijn 

vruchten afgeworpen.

• Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

  De RI&E is binnen Brabant Water een continu proces. 

Daaruit volgende acties worden actief bewaakt  

en behandeld. Actiepunten in 2018 waren onder 

meer aandacht voor digistress en bewustwording 

rondom de risico’s van elektriciteitskabels bij het 

werken in de sleuf.

• Training en voorlichting

  Door middel van training, voorlichting en interne 

bijeenkomsten werkten we gezamenlijk aan 

houding en gedrag van onze mensen in de 

buitendienst op het gebied van veilig en gezond 

werken. In 2019 breiden we dit uit naar de gehele 

organisatie.
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• Bedrijfshulpverlening (BHV)

  Op alle locaties zijn opgeleide BHV’ers actief, die  

zeer regelmatig worden getraind om in geval van 

calamiteiten juist en snel te handelen. In 2018 

vonden naast de verplichte trainingen de jaarlijkse 

ontruimingsoefeningen plaats. Ook is het interne 

noodnummer op verschillende manieren extra onder 

de aandacht gebracht van onze medewerkers.

•  Gezond werken 

 41 medewerkers deden mee aan ons fiets-

stimuleringsprogramma voor woon-werkverkeer. 

Daarnaast werkten 63 medewerkers aan hun fysieke 

conditie via het aangeboden trainingsprogramma 

van FIT20.

Verzuim
Helaas nam het verzuim het afgelopen jaar toe: van 3,5 

procent in 2017 naar 4,0 procent in 2018. De relatief lange 

griepgolf begin 2018 is vrijwel volledig debet aan deze 

toename. Dit is direct zichtbaar in de stijging van het kort 

verzuim (van 0,1 naar 0,76 procent) én in het middellange 

verzuim dat met een kwart toenam naar 2,4 procent. Ook 

het lange verzuim (≥ 43 dagen) vertoonde echter een 

lichte stijging. In 2019 zullen wij gerichte aandacht 

besteden aan het terugdringen van het verzuim.

Gedragscode
Dat we van onze medewerkers verwachten dat zij  

op een integere wijze hun werk doen en onderling 

samenwerken, hebben we vastgelegd in een 

Gedragscode. In 2018 is -evenals vorig jaar- geen 

gebruik gemaakt van de ondersteunende 

klokkenluidersregeling en de commissie Ongewenste 

Omgangsvormen. Ook is er geen beroep gedaan op  

de in- en externe vertrouwenspersonen. 

Medezeggenschap
Binnen Brabant Water heeft de Ondernemingsraad  

een volwassen en volwaardige positie. Zij zijn de ogen 

en oren op de werkvloer en een onmisbare schakel  

in de open dialoog tussen directie en medewerkers. 

Diverse onderwerpen zijn in 2018 ter stemming 

voorgelegd: bijvoorbeeld het wijzigen van de 

lunchvergoeding, de regeling flexibele arbeidstijden,  

de positie van ICT in onze hoofdstructuur en de  

regeling verschoven diensten. Voor advisering is 

inbesteding van een deel van de klantenservice 

voorgelegd. Daarnaast is over verschillende thema’s 

informatie gegeven dan wel overleg gevoerd, zoals  

de Strategische Personeelsplanning, de Jaarstukken 

2017 en onze wervingskracht.
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We delen onze unieke waterkennis 
Brabant Water beschikt over unieke kennis en kunde om een bijdrage te leveren aan allerlei thema’s  

die samenhangen met water. 

•  Kennis over drinkwater vergroten op de school 

 Water is lekker en gezond. Het educatieprogramma 

‘Les je dorst’ is gericht op basisschoolkinderen en 

vergroot hun kennis over drinkwater. De website 

lesjedorst.nl biedt lesmateriaal en gastlessen aan.  

In 2018 bezochten 36.000 mensen lesjedorst.nl  

en werden 200 gastlessen gegeven. Ook voerden 

we dit jaar een onderzoek uit onder de doelgroep. 

Met de resultaten hebben we het platform verder 

kunnen ontwikkelen. Als doorgaande lijn met ons 

werk op basisscholen, ontwikkelden we in 2018 ook 

gastlessen voor middelbare scholen. 

•  Kennis delen voor duurzame ontwikkeling  

wereldwijd 

Een goede drinkwatervoorziening is op vele plekken 

in de wereld verre van vanzelfsprekend. Door onze 

unieke kennis en kunde ter plaatse in te zetten,  

leveren we een bijdrage aan Sustainable Develop-

ment Goal 6 van de Verenigde Naties: “Het veiligstel-

len van beschikbaarheid en duurzaam beheer van 

water en sanitaire voorzieningen voor iedereen.” 

 Onze inspanningen op dit vlak zijn ondergebracht  

bij het samenwerkingsverband Vitens Evides 

International (VEI). Door deze samenwerking met 

VEI behalen we schaalvoordeel op het gebied van 

voorbereiding, werving en administratieve onder-

steuning. 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.  

In 2018 zijn zeventien van onze medewerkers via 

deze organisatie ingezet bij projecten in negen 

landen. Ook de komende jaren zullen wij op  

deze manier met onze collega-waterbedrijven  

samenwerken. In Colombia, Kenia en Zimbabwe 

levert Brabant Water op dit moment de meest 

intensieve bijdrage. Daar zijn we een meerjarige 

samenwerking aangegaan met de lokale drinkwa-

terbedrijven, zodat we gezamenlijk oplossingen op 

maat kunnen creëren.

Colombia WaterworX
Brabant Water maakt via VEI deel 

uit van het WaterworX-programma 

van het Nederlandse ministerie van 

Buitenlandse Zaken en de tien Nederlandse 

waterbedrijven. Samen met lokale 

partnerbedrijven in Afrika, Azië en Zuid-

Amerika streeft WaterworX naar een 

duurzame toegang tot drinkwater voor 10 

miljoen mensen in 2030. Brabant Water is 

binnen dit programma onder andere actief 

in Colombia. De lekverliezen bij de lokale 

drinkwaterbedrijven daar zijn soms wel 70 

procent. Ter vergelijking: bij Brabant Water 

is het lekverlies ongeveer 3 procent. Met de 

lokale drinkwaterbedrijven werken we aan 

een plan van aanpak om het lekverlies – en 

daarmee de negatieve gevolgen voor milieu 

en financiën – terug te dringen.
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Verbetering watervoorziening Kenia
Sinds 2017 assisteren wij VEI bij het PEWAK-project (Performance Enhancement of WAter utilities in Kenia). 

In dit project dat loopt tot eind 2019, worden tien Keniaanse drinkwaterbedrijven op diverse vlakken 

ondersteund bij het verbeteren van bedrijfsprestaties, zoals het terugdringen van waterverliezen, het 

verbeteren van benchmarking en de bedrijfsadministratie en het geven van technische trainingen.
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We dragen bij aan de gezondheid van  
Brabantse inwoners 
Kraanwater in Nederland is van hoge kwaliteit, lekker, duurzaam én gezond. Steeds meer mensen kiezen 

bewust voor kraanwater. Brabant Water stimuleert deze bewustwording onder meer door educatie en 

voorlichting aan jongeren. Met watertappunten en aanwezigheid bij grote en kleinere festiviteiten zorgen 

we ook buitenshuis voor beschikbaarheid van kraanwater.

Op verschillende manieren stimuleren we de keuze voor kraanwater:

• Les je dorst

  Het eerdergenoemde educatieprogramma ‘Les 

je dorst’ stimuleert basisschoolkinderen op een 

aansprekende manier om suikerhoudende drankjes 

te vervangen door kraanwater. Zo wordt het drinken 

van kraanwater in de klas leuker en makkelijker 

gemaakt met herbruikbare bidons en opbergkratjes. 

In 2018 maakten 157 Brabantse scholen gebruik 

hiervan. Ook hebben we waterreceptenboekjes 

uitgebracht voor kinderen. 

• Jongeren op gezond gewicht

  Brabant Water zoekt continu naar logische plekken 

om jongeren te bereiken. Daarvoor werken we 

nauw samen met Stichting JOGG (Jongeren Op 

Gezond Gewicht). In 2018 intensiveerden we onze 

samenwerking met de Brabantse JOGG-gemeenten, 

inclusief de nieuwkomers Oosterhout en Veldhoven. 

Door bij te dragen aan passende campagnes, 

activiteiten en evenementen zetten we kraanwater 

nog meer op de kaart. 

• Inzet op middelbare scholen

  Naast de eerdergenoemde gastlessen, realiseerden 

we in 2018 nog eens 20 watertappunten op 

middelbare scholen in JOGG-gemeenten. Scholieren 

kunnen dan hun flesje of bidon gemakkelijk en

hygiënisch bijvullen in de kantine. In 2019 willen we 

dat 10 procent van de tweehonderd middelbare  

scholen in Brabant een watertappunt van Brabant 

Water heeft.  

• Kraanwater op evenementen

  Door kraanwater beschikbaar te stellen op 

evenementen, bieden we deelnemers en publiek 

een duurzame en gezonde dorstlesser. In 2018 

deelden we water uit bij dertig kleine en grote 

Brabantse evenementen, zoals de Tilburg Ten Miles, 

de Marathon in Eindhoven en het Brakkenfestival 

in Breda. Evenementen bieden ons ook kansen 

om jongeren te bereiken, bijvoorbeeld tijdens de 

kindervakantieweek in Bladel en bij de Tilburgse 

Topweek voor studenten. Aan de jongste jeugd 

deelden we bij de grote loopwedstrijden in de 

vier grootste Brabantse steden in totaal 8.000 

bidons uit. In totaal ontvingen in 2018 100.000 

evenementenbezoekers en 60.000 hardlopers zo’n 

20.000 liter drinkwater van ons. 

• Hitte

 In de uitzonderlijk mooie en hete zomer van 2018  

 trakteerden we terugkomende vakantiegangers 

 bij de grensovergangen en ouderen in   

 verzorgingshuizen op een bekertje fris drinkwater.
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Openbare watertappunten
Samen met gemeenten in Noord-Brabant en stichting Join the Pipe realiseren we drinkwatertappunten op 

openbare locaties. Inmiddels zijn er 190 tappunten te vinden in 48 Brabantse gemeenten. Het totale waterverbruik 

bij die tappunten is jaarlijks 500 m3. Dat is vergelijkbaar met maar liefst 1 miljoen waterflesjes van 0,5 liter. Maar 

de plaatsing van een tappunt betekent meer dan gezond, 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. Brabant Water draagt bij in de kosten van de 

aanleg en berekent geen kosten voor het waterverbruik en vastrecht. In 2018 plaatsten we 27 nieuwe tappunten.
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Kraanwater in de horeca
Ons kraanwater is niet alleen een gezonde keuze, maar ook een duurzaam streekproduct van topkwaliteit. 

Daarom hoort het ook in de Brabantse restaurants op tafel te staan. Steeds meer horecaondernemers 

erkennen dit en schenken hun gasten op verzoek kraanwater. Brabant Water stimuleert deze ontwikkeling 

al jaren door de horeca Brabant Waterkaraffen aan te bieden om kraanwater te serveren. In 2018 vroegen 

circa honderd restaurants onze karaffen aan. In totaal staan ze al bij ruim 1.200 restaurants, hotels en cafés in 

Brabant op tafel.
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Ook in 2018 stelden we ons actief op in verschillende 

initiatieven:

• Participatiewet en social return

  Dat we midden in de samenleving staan, betekent 

ook dat we ons maatschappelijk verbonden voelen 

met onze regio. Dit komt onder meer tot uitdrukking 

in onze wens om inwoners in Brabant met een 

grotere afstand tot de arbeidsmarkt aan duurzaam 

werk of aan werkervaring te helpen. In 2018 waren 

in totaal negen personen uit de doelgroep in ons 

bedrijf werkzaam. De ambitie is om dit aantal in 2019 

verder te laten toenemen.

  Eerder spraken we de ambitie uit om in 2018 ook 

via onze leveranciers personen uit de doelgroep 

aan werk te helpen. Onze inspanningen op dat 

vlak hebben nog niet tot het gewenste resultaat 

geleid. Door onduidelijke regelgeving, maar ook de 

aankondiging van gewijzigde wetgeving moesten 

we pas op de plaats maken. In 2019 zullen wij de 

mogelijkheden voor social return opnieuw bekijken.

• Voorkomen probleemschulden

  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 probleemschulden bij klanten te voorkomen 

en betalingsachterstanden te helpen oplossen, 

volgden we in 2018 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 werkten we in 2018 samen met 

de gemeenten Aalst-Waalre, Breda, Geldrop-Mierlo 

en ’s-Hertogenbosch.

•  Verbeterd incassotraject 

Als klant zit je er niet op te wachten: een bezoek 

van één van onze incasseerders. Toch wisten we de 

klanttevredenheid over dit proces in 2018 flink te 

verbeteren. Hiervoor hebben we het persoonlijke 

contact tussen incasseerder en onze klanten verder 

verbeterd en (pin)betaling aan de deur gefaciliteerd,  

met als doel herhaalbezoeken te voorkomen.  

Onze inspanningen leverden resultaat: het aantal 

gerechtelijke incassoprocedures nam af. Daarnaast 

daalde in 2018 het aantal afsluitingen in vergelijking 

met 2017 met ruim 45 procent naar 226.

We zetten ons in voor kwetsbare groepen
Brabant Water heeft aandacht voor de mensen binnen en buiten haar organisatie. We stellen ons actief  

op als maatschappelijk partner in de Brabantse samenleving en voelen ons betrokken bij mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt.
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Telefoon  073 683 80 00

Internet   www.brabantwater.nl

Post    Brabant Water NV 

Postbus 1068 

5200 BC ‘s-Hertogenbosch

Fotografie m.m.v. Joost Tuithof 

(coördinator Terreinen en  

reststoffen bij Brabant Water)


