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Wat kunnen we met elkaar ?
(DRINK)WATE 

R
BRON

WATER
ZUIVERING

GEBRUIKERAFVALWATER
ZUIVERING

Bronnen (zoet/zout, grond/oppervlaktewater, hergebruik) 
Monitoring (kwaliteit, kwantiteit) 
Zuivering (technologie)
Energieterugwinning/produktie
Verbruik/hergebruik (drink)water



Wat kunnen we bieden?

• Winning

• Zuivering

• Distributie

• Kwaliteit

• Klant

KENNIS & ERVARING:



En wat nog meer….

• 5 miljoen klanten in NL

• 20 miljoen klanten buiten NL 

• proeftuin

• launching customer

• referentieprojecten

• faciliteiten

• exploitatie & onderhoud
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Het “past” !!!

Presenter�
Presentation Notes�
Dichter bij de klant staan
Werken in klantketens: de behoefte van de klant bepaalt hoe wij werken
Asset Management: beleidsbeslissingen waarin alle Vitensdoelen zijn meegewogen
Stakeholdermanagement: ontwikkelingen bij gemeenten, provincie, etc. worden gekend in onze bedrijfsvoering
Makkelijk zaken doen met Vitens: verbeteren inzet van internet en self-service toepassingen
Investering in klantgerichte competenties van Vitensers
Maatschappelijke kosten verlagen
Sneller inspelen op ontwikkelingen bij onze stakeholders
Verhogen doorlooptijd en verminderen uitval in onze bedrijfsprocessen door minder overdrachtsmomenten
Opbrengsten genereren of kosten verlagen door investering in innovaties
Verhogen productiviteit door beter inzet van ICT-middelen
Bedrijfsvoering verduurzamen
Regie op duurzaamheid en waterketenstrategie bij afdeling Business Development
Afdelingen Inkoop en Asset Management wegen duurzaamheid mee in hun beleid
Naast kosten en kwaliteit is duurzaamheid een factor die wordt meegewogen in operationele keuzes
Flex@vitens: minder panden, minder reisbewegingen
Uitbouwen internationale activiteiten
Uitbreiding portfolio VEI
Formatie beschikbaar in kernprocessen
Eigen verantwoordelijkheid nemen
nieuwe management met andere leiderschapsstijl en manier van sturen
Organisatiestructuur aangepast: platter, grotere span of control, waardoor verantwoordelijkheden lager in de organisatie liggen
Duidelijker verdeling van takken en verantwoordelijkheden (beleid vs uitvoering / demand & supply) waardoor verantwoordelijkheid nemen ook makkelijker wordt
Ontwikkeling competenties van medewerkers op dit vlak

�



Echter.......
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