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Inleiding



Uitdagingen en doelen

• Vitens grootste drinkwaterbedrijf van NL

• Kerntaak Vitens: betrouwbaar (kwaliteit, kwantiteit en prijs van 
water) drinkwater 24/7, tegen acceptabele kosten

• Uitdagingen: 
• Op de korte en lange termijn zal Vitens moeten reageren op 

meerdere geofysische, technische en sociale trends die met 
elkaar interageren.

• Daar bovenop zorgen verstoringen in de vorm van ‘shocks’ en 
‘pressures’ voor uitdagingen die niet altijd te voorspellen zijn.



Naar een veerkrachtig Vitens

Status quo

Toekomstige trends: 
risico‘s en kansen

Visie veerkrachtig Vitens
(infrastructuur en organisatie)



Visie veerkracht

→  Traag systeem in steeds 

dynamischer wordende wereld

→ Robuustheid en flexibiliteit

→ Betekenis veerkracht voor Vitens: 

kunnen opvangen van risico’s en 

profiteren van kansen voor hun 

kerntaak, waarbij zij in balans blijven 

met de omgeving. 

Robuustheid

Flexibiliteit



Bedrijfswaarden



Veerkrachtige drinkwaterproces: persist, adapt, 
transform

Geofysische component

Technische component

Sociale component

Van de status-quo naar de visie
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Visie

Betrouwbaar
drinkwater uit de kraan:

• Leveringsbetrouwbaarheid
• Financiën
• Veiligheid & gezondheid
• Duurzaamheid & milieu 
• Stakeholderbelangen

= shock

= trend



Vragen
• Hoe werkt Vitens momenteel met betrekking tot infrastructuur en 

management (bijv. infrastructuurplanning, investeringsbeslissingen, 
samenwerken met derden)? 

• Wat zijn sleutelfactoren, trends en onzekerheden voor de veerkracht 
van Vitens (bijv. actoren, technologieën, reguleringen, andere 
sectoren)? Waar/wat is urgentie voor verandering?

• Wat bemoeilijkt de overgang naar een duurzamere en 
veerkrachtigere drinkwatervoorziening?

• Wat zijn belangrijke actoren en uitgangspunten om de veerkracht 
van Vitens te verbeteren? 



Aanpak
Systeemanalyse vanuit transitieperspectief



Systeembenadering om veerkracht te duiden en te sturen

• Systeem perspectief: rekening houdend met alle gedragingen van 
een systeem als geheel

• Kwetsbaarheden in de veerkracht van Vitens’ infrastructuur en 
management in de bredere maatschappelijke context begrijpen 
en belangrijke actoren en interventiepunten identificeren.

• vergemakkelijkt het identificeren van uitdagingen en kansen, 
nieuwe risico's en onzekerheden om vervolgens het systeem 
veerkrachtiger te maken. 



Aanpak - Ons systeemperspectief op Vitens

Naar welke systeemelementen en interacties kijken we?

Geo-fysische-ecologische 
systeem
Water en andere resources 
(bijv. waterbronnen: 
hoeveelheid water, 
waterkwaliteit, bodem, de 
omgeving (bijv. biodiversiteit))

Sociaal systeem
Hoe de maatschappij (inclusief 
economische, politieke, 
institutionele en culturele 
dimensies) verweven is met 
water

Vitens
Hoe werkt Vitens 
aan/richting/naar een 
veerkrachtige 
drinkwatervoorziening? Hoe 
interageert Vitens met sociaal-
ecologische systeemen? 



Aanpak – Multi-level perspectief



Regime
Het bestaande drinkwatersysteem van Vitens



De wettelijke context voor drinkwatervoorziening in 
Nederland: schoon en veilig drinkwater, decentraal
Wet of richtlijn Betekenis voor Vitens

Europese Kaderrichtlijn
Water (KRW)

Grondwater en oppervlaktewater moeten schoon zijn (eerlijke concurrentie). 
Nationale bestuursorganen zijn verantwoordelijk

Nederlandse
Drinkwaterrichtlijn

Drinkwaterbedrijven moeten publieke aandeelhouders hebben
Drinkwaterbedrijven zijn belast met het leveren van betrouwbaar drinkwater op een duurzame en 
efficiënte manier in een bepaald verspreidingsgebied – Levenszekerheid ook bij calamiteiten.

Risicoanalyse en
risicomanagement

Samenwerking drinkwatersector met de toezichthouder (ILT): op risico gebaseerde aanpak voor de 
productie van drinkwater gerelateerd tot de WHO-waterveiligheidsplanning.

Verbod grijs water
leveren aan 
huishoudens door 
VROM 

Beperkte opties voor experimenteren met alternatieve drinkwaterbronnen, bijv voor bepaalde 
industriële processen zou water met minder hoge kwaliteitseisen in aanmerking kunnen komen

Wet milieubeheer De provincies moeten grondwaterbeschermingsgebieden aanwijzen (provinciale bevoegdheid).

Waterwet Houdende regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen. Juridisch instrument voor vergunning 
grondwateronttrekking.



De wettelijke context voor drinkwatervoorziening in 
Nederland: Integratie met bescherming van biodiversiteit
Wet of richtlijn Betekenis voor Vitens

Natura 2000 Herstel van biodiversiteit door alle lidstaten van de Europese Unie. In dat kader zijn in Nederland 166 
Natura 2000-gebieden aangewezen
22,9% van Vitens areaal waterwingebieden vallen onder Natura 2000

Natuur Netwerk
Nederland (NNN)

Voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat de natuurgebieden hun 
waarde verliezen
De beheertypen worden door de provincies vastgesteld in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en 
Landschap (SNL).
58.4% van Vitens waterwingebied ligt binnen het NNN

Rijksnatuurvisie Verwijst naar de rol van drinkwaterbedrijven als natuurbeheerders.

Omgevingswet Naar verwachting treedt in 2020 de nieuwe Omgevingswet in werking. In de Omgevingswet vindt 
integratie plaats van sectorale wetgeving op het gebied van natuur, milieu, water, infrastructuur en de 
ruimtelijke ordening 



De wettelijke context voor drinkwatervoorziening in 
Nederland
>>> Van top-down (nationale bevoegdheid) naar lokale 
drinkwatervoorziening



Klanten: Hoe gebruiken mensen drinkwater?



Klanten: Hoe gebruiken mensen drinkwater?

• Opkomen andere soort van klanten met verschillenden 
verwachtingen over / behoeften aan kwaliteit: mogelijkheid 
om verschillende behoeften aan te pakken (bijv. bepaalde 
industriële processen voor die water met minder hoge 
kwaliteitseisen in aanmerking kunnen komen).



Klanten: Hoe gebruiken mensen drinkwater?

• Verder bewustwording voor duurzamer watergebruik en 
waterbesparing (bijv. door droge periode zomer 2018): en 
grote groep van drinkwater klanten heeft vertrouwen in 
(groene technologie), en waarderen duurzaam handelen en 
het gezamenlijk toewerken naar een houdbaar systeem, 
bijvoorbeeld door afvalwater te recyclen en energie te 
besparen (onderzoek drinkwaterbeleving)



Klanten: Hoe gebruiken mensen drinkwater?

• Waarderen van drinkwaterkwaliteit voor gezondheid



Klanten: Hoe gebruiken mensen drinkwater?
>>> Gevolgen



Klanten: Hoe gebruiken mensen drinkwater?
>>> Gevolgen

• Trend in andere landen om ‘rauw’ water te gaan drinken, in 
NL niet echt doorgebroken

• Kraantjeswater drinken in plaats van bronwater in plastieken 
flessen

• Vraag naar transparantie

• Gebruiksvermindering



Klanten: Hoe gebruiken mensen drinkwater?
>>> Gevolgen



Vitens: ontwikkeling

• Ontstaan uit een fusie van kleinere drinkwaterbedrijven

• Activiteiten: grondwater onttrekken, zuiveren en voorzien 

• Vanuit het oogpunt van het tegengaan van risico’s ontstaan: 
conservatief op vlak van het nastreven van een zo laag mogelijk 
risico met betrekking tot kwaliteit, barrière voor innovatie?



Vitens: infrastructuur

117

96



Vitens: infrastructuur – Visie veerkracht: Robuustheid 
en flexibiliteit



Vitens: infrastructuur – Visie veerkracht: Robuustheid

• Robuustheid is nodig voor betrouwbaarheid 24/7: 
voorzorgprincipe, grondwaterbeschermingsgebieden, uitsluiten 
van functies die grote of onbekende risico’s met zich 
meebrengen, grondwater als bron (stabiele kwaliteit en 
temperatuur, trage grondwaterstromen)

• Bestaande robuuste infrastructuur van Vitens



Vitens: infrastructuur – Visie veerkracht: Flexibiliteit



Vitens: infrastructuur – Hoe zal visie mogelijk werden? 
Netwerkinfrastructuur voor robuustheid en flexibiliteit: 



Vitens: infrastructuur – Druk voor verandering

• Onvoldoende operationele reserves in meeste clusters



Vitens: infrastructuur – Druk voor verandering

• Infrastructuur opgebouwd vanuit de aanbodkant, vraagkant is 
flexibeler en vermindert complexiteit: 

• bijv. lokale water vasthouden, meerdere winvelden 
clusteren en minimale omvang van winningen (bijv. door 
het verbinden van steden met elkaar)

• Asbest/cement in leidingen: geen volksgezondheidsrisico, maar 
risico voor hype dat mensen daarvoor schrikken 



Vitens: infrastructuur – Pad afhankelijkheden en 
belemmeringen voor verandering: 
• Verschillende delen infrastructuren die samen werden gebracht uit fusie: 

complexiteit, verergert uniformering en standaardisering

• Lange leeftijd – 15 jaar nodig voor er water gewonnen kan worden: trage 
reactie op veranderingen 

• Schaalgrootte (96 productiebedrijven) – traagheid: kost veel tijd om alle 
productiebedrijven energieneutraal te maken. 

• Capaciteit (mensen) om verandering mogelijk te maken: geen expertise

• Verhoudingen met de omgeving (vaak maar een klein stuk of geen 
gebied in eigendom) waardoor er een grote afhankelijkheid is van lokale 
belanghebbenden 

• Investeringen in het bouwen van flexibiliteit en vraagvermindering 
vergen veel budget -> dus meer fondsen nodig



Vitens: Op zoek naar flexibele en duurzame 
waterwinningen



Vitens: Op zoek naar flexibele en duurzame 
waterwinningen – andere opties?

• Oevergrondwater (bijv. Oevergrondwaterwinningen in Zwolle en Dalfsen): 
volledig andere stoffen aanwezig in water in vergelijking met andere 
winningen, dus zuivering kost veel meer energie

• Bijv. IJsselvallei: De IJssel loopt centraal door het distributiegebied van Vitens
en bevat water aan het einde van het watersysteem – mogelijkheden voor 
oevergrondwaterwinningen langs de rivier. 

• Brak of zout grondwater: minder of geen last hebben van antropogene 
invloeden, maar nog geen betaalbare, duurzame en betrouwbare oplossing is 
voor het restproduct (brijn) dat bij de zuivering van brak of zout water wordt 
geproduceerd (Vitens onderzoekt hoe ze de afzet van brijn rendabel kunnen 
maken)

• Oppervlaktewater, zeewater en rioolwater: vanwege grote onbekende en/of 
onbeheersbare risico’s geen mogelijkheid – zuivering kost heel veel energie



Vitens: Op zoek naar flexibele en duurzame 
waterwinningen – druk en belemmeringen voor 
verandering

• Interne bewustwording van andere klanten, bijv. bedrijven 
voor water met minder hoge eisen (industriewater), maar 
anderzijds is drinkwater te goedkoop (dus niet echt een 
incentive om meer voor lagere kwaliteit water te gaan) 

• Grijs water als bron is verboden: terughoudende houding 
Vitens o.w.v. vuile stoffen in water en Vitens sinds ontstaan 
prioriteit aan gezondheidsrisico’s minimaliseren.  

• Grens- en drempelwaarden van Vitens waaraan de 
drinkwaterkwaliteit soms strenger dan wetgeving 



Vitens Management & Governance voor 
geïntegreerd, duurzaam, flexibel en anticiperend 
drinkwaterbeheer op verschillende niveaus



Externe relaties met stakeholders in de 
waterketen



Collaboratieve samenwerking voor bescherming, 
tegengaan van verdroging, zoeken naar win-win 
situaties



Niches
Innovaties voor veerkrachtige waterverzorging



Niches: innovaties voor veerkrachtige 
waterverzorging – innovatie voor winningen

• Energielandschappen: met functies van de natuur 
gecombineerd met energieopwekking, recreatie e.d.

• Functiecombinaties voor het verminderen van de 
ruimtedruk, in te spelen op energietransitie en decentrale 
watervoorziening

• Flexibele winconcepten ontwikkelen
• ….
-> Voorbeelden: infiltratieplassen Epe en Schalterberg, die als 
antiverdrogingsmaatregel zijn aangelegd en een meerwaarde 
hebben voor de natuur



Niches: innovaties voor veerkrachtige 
waterverzorging – digitale innovaties voor monitoring



Niches: innovaties voor veerkrachtige 
waterverzorging – digitale innovaties voor monitoring

• Nieuwe data technologien (bijv. mobiele app voor 
waterkwaliteitsgegevens, realtime online monitoring 
waterkwaliteit, slimme meter) 

• Risico: privacy-gevoelige info vraagt om transparantie
• Model-gebaseerde controle
• Passieve peilbuis controle



Niches: innovaties voor veerkrachtige 
waterverzorging – innovatie voor autonome 
voorziening

• Voorbeelden: hergebruik, thuiszuiveringsinstallaties, off-grid
woningen (maar volksgezondheidsrisico’s), regenwater 
oogsten



Niches: innovaties voor veerkrachtige 
waterverzorging – innovatie voor efficiënter proces 



Niches: Kansen en belemmeringen voor niches 
om te schalen

Kansen: 
• Decentraal en geïntegreerd waterbeheer (bijv. 

functiecombinaties), waterbesparing en lokale zelfvoorziening
• Wens naar duurzaamheid drijft kansen

Belemmeringen: 
• Innovaties kosten veel geld
• Energie en bereidheid van partijen en mensen die betrokken zijn 

bij het vraagstuk zijn nodig 
• Vergt vaak het bijstellen van gevestigde waardes
• Draakvlak intern voor duurzaamheid: kans om kerntaak breder te 

zien maar nog veel weerstand (e.g. CO2 neutraal worden– naar de 
achtergrond verschoven door andere interesses/prioriteiten)



Landschap
Brede trends en ontwikkelingen met invloed op 
Vitens’ drinkwatersysteem 



Trends Invloed Risico‘s Kansen

Onverwachte 
chemische stoffen

Vervuiling water Onvoldoend schoon 
drinkwater

Urgentie creëren bij stakeholders

Groei bevolking 
buiten de randstad

Druk op groene ruimte 
en hoger waterverbruik

Onvoldoende capaciteit Urgentie bij governance verhogen
Functiecombinaties

Verzilting Brak water Onbruikwater water Waterberging Bewustmaking over 
water consumptie

Landgebruik Andere/nieuwe 
gebruikers en functies 
in het gebied

Waterverontreiniging 
Gevecht om de ruimte

Functiecombinaties (bijv. creatieve 
landschappelijke ontwikkeling)

Klimaatveranderin
g

Droogteperioden, meer 
extremen

Verminderde kwaliteit 
en kwaliteit van water, 
onzeker watergebruik

Waterberging Bewustmaking, 
focusseren op kwetsbaarheden

“Nederland 
verdroogt”

Verdroging van natuur 
en landschap

Sluiten van 
grondwaterwinningen

Alternatieve productiemethoden, 
optimaliseren/verplaatsen van 
winningen of het verplaatsen

Fysische en ruimtelijke trends



Trends Invloed Risico‘s Kansen

Zelfvoorzienende 
burger

Eigene verzorgingen van 
services (bijv. energie, 
zorg, drinkwater)

Onzeker watergebruik Flexibiliteit versterken

Circulaire 
economie

Circulaire winning: 
langcyclisch, reststoffen 
hoogwaardig afzetten

Afhankelijkheid: 
bepaalde vraag waar ze 
aan moeten voldoen

Gevraagd als circulaire partner
Imago, lagere kosten en emissies

Energietransitie Bijv. geothermie en 
warmte-koudeopslag in 
het ondergrond

Toename gebruik 
ondergrond en druk op 
water reserves

Functiecombinaties

Vraag voor water Onzeker watergebruik, 
Gezondheidstrend

kwaliteitsproblemen 
door minder water in 
leiding, desinvesteringen 

Sneller flexibiliteit in systeem
PR: Vitens water moet aan meer 
eisen voldoen dan bronwater

Technisch 
personeel

Personeelstekort, of 
personeel dat verkeerd 
geschoold is

-Vertraging van 
omschakeling naar een 
duurzamer, 
veerkrachtiger systeem

Opleidingen ondersteunen om 
personeel voor komende 
uitdagingen op te leiden
Zelfsturende processen

Maatschappelijke trends



Trends Invloed Risico‘s Kansen

Decentralisatie Besluitvorming op 
regionaal en lokaal 
niveau 

Onduidelijke 
verantwoordelijkheden, 
minder flexibiliteit

Decentrale samenwerken, nieuwe 
relaties tussen publieke en private 
actoren, voor functiecombinaties

Individualisme Zakelijk op individueel 
en bedrijfsbelang i.p.v. 
kijken naar 
maatschappelijke 
oplossingen

Zo bang zijn voor 
aansprakelijkheid dat 
geen maatschappelijk 
optimale oplossing

Publiek private samenwerking

Deregulering: 
Integrale 
omgevingsplannen

Je moet samenwerken 
en communiceren, 
mensen verwachten 
een bredere visie

Dat je niets van de 
grond krijgt
Verzandt in het polderen

Betere en beter geaccepteerde en 
mooiere oplossing komt

Politieke-institutionele trends



Trends Invloed Risico‘s Kansen

Innovatieve 
technologieën

Betere waterefficiëntie, 
water conserveren en 
hergebruiken

Veeleisende 
consumenten
Cyberattacks, hacking

Vetrouwbaarheid van drinkwater 
neemt toe
Zelfsturend systeem door slimme 
systemen

Digitalisering / big 
data

Monitoring met 
sensoren, realtime
communicatie via 
online clouds, big data, 
robotisering en 
kunstmatige 
intelligentie

Privacy, 
benodigde vakkennis en 
veiligheid van systemen 

Bedrijfsvoering optimaliseren: 
kansen om 
drinkwaterinfrastructuur slimmer, 
efficiënter en transparanter te 
maken
Sensoren in werking, verder 
ontwikkelingen bezig

Technologische trends



Kansen en belemmeringen door landschap

• Kansen
• Duurzame gedrag en technologieën voor water hoeveelheid en 

kwaliteit
• Nieuwe functiecombinaties door collaboratie en innovatie
• Flexibiliteit versterken

• Belemmeringen
• Onzekere vraagontwikkeling en druk op water kwantiteit en 

kwaliteit 
• Toenemende ruimtedruk: concurrentie en spanningen tussen 

verschillende partijen en belangen (bijv. energietransitie)
• Minder flexibiliteit door onduidelijke verantwoordelijkheden



Conclusies MLP-analyse: risico’s, 
belemmeringen en kansen



De staat van transitie
• Er zijn wel sterke ontwikkelingen, maar die zijn ook nog deels 

onzeker of ze echt disruptief gaan zijn
• Klimaatverandering, te bezien in de context van toenemende 

ruimtedruk en druk op waterkwantiteit en -kwaliteit 
• Nieuwe technologieën voor monitoring en decentralisatie 

kansen voor infrastructuur opgebouwd op vraagkant 
• Gedecentraliseerde en gedereguleerde aanpak van 

drinkwaterbeheer en -infrastructuur: synergiën en 
samenwerking, onduidelijke verantwoordelijkheden

• Onzekerheden betreffen de toekomstige vraag naar water, de 
risico's van digitalisering, de haalbaarheid van alternatieve 
watertechnologieën (bijvoorbeeld off-the-grid)



Actieruimte Vitens

Infrastructuur voor duurzame, 
flexibel en robuuste 

drinkwatervoorziening

Robuustheid door voorzorgprincipe 
en reserves

Flexibiliteit door slim monitoring, 
beheren en vervangen van assets op 
de kleinste schaal mogelijk

Duurzaamheid door slimme bronnen 
en technologieën, functiecombinaties

Management & Governance
voor geïntegreerd, duurzaam, 

flexibel en anticiperend 

Multi-level netwerk-georiënteerde 
aanpak

Adaptief: monitoring om flexibel te 
reageren

Systemisch: kijken naar het 
ecosysteem/watersysteem als geheel

Duurzaam: versterking van natuur- en 
landschapswaarden

Collaboratieve samenwerking 
met stakeholders voor 

bescherming, tegengaan van 
verdroging, zoeken naar win-

win situaties

Collaboratieve samenwerking met 
stakeholders in de waterketen 

Top-down actieve 
beleidsbeïnvloeding

Klantenmanagement: bewustwording 
maken voor duurzaam watergebruik



Belangrijkste risico’s voor en veerkrachtige Vitens

Risico’s ontstaan door interacties tussen regime factoren en 
landschapstrends 

Actieruimte

Betrouwbaarheid en 
beschikbaarheid van water

Onzekere vraagontwikkeling

Ruimtedruk
Onvoldoende 

beschikbaarheid van 
middelen

Onvoldoende draagvlak 
voor duurzaamheid

Onduidelijke 
verantwoordelijkheden

Infrastructuur
Management & 

Governance

Collaboratieve 
samenwerking



Risico’s op Vitens’ infrastructuur
Risico’s Interacties factoren en trends Betekenis voor Vitens

Betrouwbaarheid 
en 
beschikbaarheid 
van water 

Klimaatverandering
Landgebruik
Invasieve soorten en stoffen in water
Energietransitie
Biodiversiteit en natuurbescherming

Hogere kosten voor waterzuivering
Opgave van wingebieden
Zoek andere bronnen (naast grondwater)
Flexibiliteit versterken

Onzekere 
vraagontwikkeling

Afval scheiden, grootte huishoudens
Klimaatverandering
Nieuwe klanten voor water
Infrastructuur opgebouwd vanuit de 
aanbodkant

Flexibiliteit versterken
Infrastructuur op vraagkant opbouwen

Ruimtedruk / 
Toename gebruik 
ondergrond

Landgebruik
Energietransitie

Samenwerking voor functiecombinaties 
Innovatieve technologieën en 
oplossingen voor synergiën 



Risico’s op Vitens’ Governance and Management

Risico’s Interacties factoren en trends Betekenis voor Vitens

Onvoldoende 
beschikbaarheid 
van middelen

Personeelsplanning 
Innovaties

Achterlopen op interne planning

Onduidelijke 
verantwoordelijkh
eden 

Decentralisatie van 
verantwoordelijkheden 

Meer complexiteit en onzekerheid
Beperkte flexibiliteit op locaties
Vereist onderhandelingsmacht van 
Vitens om samen te werken met 
verschillende belanghebbenden (bijv. 
gemeentes, lokale actoren)



Risico’s op Vitens’ externe relaties

Risico’s Interacties factoren en trends Betekenis voor Vitens

Onvoldoende 
draagvlak voor 
duurzaamheid

Individualisering
Decentralisatie
Verduurzaming
Circulaire economie

Geen goodwill bij stakeholders



Kansen voor veerkrachtige Vitens
• Investeren in en experimenteren met innovatieve technologieën

(en vereist menselijk kapitaal) voor lokale drinkwatervoorziening en 
nieuwe waterbronnen voor uiteenlopende klanten

• Zoek naar nieuwe functiecombinaties voor combinatie natuur, 
drinkwatervoorziening en energieopwekking

• Diverse partnerschappen met alle actoren in de waterketen voor 
bewustmaking en functiecombinaties  

• Laaghangend fruit plukken met maatregelen om water te 
hergebruiken

• Mobiliseer politiek land maatschappelijk momentum voor 
duurzaamheid om te lobbyen en het bewustzijn te vergroten voor 
duurzaam en veerkrachtig drinkwater



Belemmeringen voor veerkrachtige Vitens: infrastructuur
• Infrastructuur heeft lange leeftijd (verergert uniformering)

• Leveren van grijs water is verboden: Beperkte opties experimenteren 
met alternatieve drinkwaterbronnen

• Grens- en drempelwaarden van Vitens waaraan de 
drinkwaterkwaliteit soms strenger dan wetgeving 



Belemmeringen voor veerkrachtige Vitens: Governance
and Management

• Geen capaciteit (technisch personeel) om verandering mogelijk te 
maken

• Decentralisatie: onduidelijke verantwoordelijkheden – hoe ervoor 
zorgen dat Vitens voldoende inspraak behoudt om haar kerntaken 
veilig te stellen

• Interne bewustwording van andere klanten, bijv. bedrijven voor 
water met minder hoge eisen (industriewater) 

• De sector ‘blauw’ en ‘groen’ hadden weinig contact met elkaar en 
wisten ze weinig van elkaars werkwijze en motieven 



Belemmeringen voor veerkrachtige Vitens: Externe 
relaties

• Angst voor aansprakelijkheid ten koste van maatschappelijk optimale 
oplossing bij belanghebbenden

• Integratie met bescherming van biodiversiteit: inflexibiliteit voor 
locaties; synergiën voor natuurbescherming en waterkwaliteit

• Belangenconflicten: andere partijen geïnteresseerd in de 
ondergrond

• Beperkte flexibiliteit op locaties door rol van provincie



Wildcards



Wildcards workshop

Doelen “Wildcards Workshop”
• Testen van veerkracht en kwetsbaarheiden van Vitens in scenario’s 

tussen nu en 2040 (looptijd lange termijnvisie) 
• De rechtvaardiging is niet de waarschijnlijkheid van de disruptie, maar 

het relatieve trage reactievermogen van Vitens
• Disruptieve omgevingsscenario’s zijn voeding voor nadenken over 

Vitens-scenario’s (strategie en veerkrachtige organisatie)

Centrale vragen
• Disruptieve-scenario’s op basis MLP: Welke disruptieve ontwikkelingen 

zijn denkbaar?
• Hoe dagen deze ontwikkelingen Vitens’ actie ruimte (infrastructuur, 

governance & management, externe relaties) uit?



Wildcards workshop – wat doen wij?

• Mogelijke wildcards (input voor groepsessie)

• Wildcard oefening: als in omgeving X gebeurt, dan kan Vitens Y…

• Reflectie achteraf: wat zijn bronnen van strategische en 
organisatorische veerkracht voor Vitens? 

• Wat is een concrete agenda voor 2017.v. om dit op te pakken?



Mogelijke disrupties – leren van elders

• Perspectief: 2050 is even ver in toekomst, als 1988 in het verleden.

• Drinkwatervoorziening sindsdien niet fundamenteel veranderd, 
maar dat is wel de uitzondering.  
• Transitie afval (in 1982 was verbranden de nieuwe toekomst)
• Energie (in 1982 was liberalisering en internationalisering 

misschien net voorspelbaar)

• Of landschapschokken: val muur, Trump, Brexit, 9/11, oliecrises, 
Fukushima. 



Wat zijn wildcards?

• Wild card beschrijft een niet-lineare ontwikkeling op micro- en
macroniveau

• Wildcards zijn evenementen met een zeer hoge impact en een zeer 
lage kans

• Wildcards kunnen worden gebruikt om de veerkracht en 
kwetsbaarheid in toekomstige scenario's te testen



Voorbeelden wildcards
• Vervuilen en groot verlies vertrouwen in drinkwaterkwaliteit 

• Onverwachte (beleefde) toxische effecten van alom aanwezige stof in 
oppervlakte water die nauwelijks te filteren is (bijv tin-ionen)

• Terroristische aanslag: vernietiging, besmetting reinwaterkelder, 
besmetting distributienetwerk 

• 80%-90% hergebruik water 
• Clustering van conventionele innovaties
• Nieuwe chip-gebaseerde thuisfiltertechnologie

• ‘Ver-woner betaalt!’: werkelijke kosten aansluiting in rekening 
gebracht

• Total blackout: een cyberaanval blokkeert alle ICT
• Regen niet meer: droogteperiode 



Wildcard scenario’s

Ronde 1
Innovaties op microniveau en grote maatschappelijke 
ontwikkelingen: samen druk op het Nederlandse 
drinkwater systeem Waarbij een nu schijnbaar 
insignificant niche door een maatschappelijke schok 
ineens opschaalt.

Ronde 2
De verandering komt doordat vanuit een aangrenzend 
systeem (bijv. energienetten), gebied of buitenlandse 
speler de verandering aanjaagt en een innovatie of 
niche op micro-niveau doet opschalen.

Ronde 3
Maatschappelijke ontwikkelingen op macro-niveaugaan  
twee richtingen op
Geen enkele niche of innovatie past echt goed en er 
hierdoor te ontstaan een crisis (dreigt)



1: Oplopende druk micro, macro schok 

• Decentrale individuele technologie op Micro-Niveau

• Klimaat van zorgen over chemische stoffen, wantrouwen

Scenario Micro Macro Invloed

Duitse
gründ-
lichkeit

Clustering van 
besparings-
technologieën

Klimaatverandering, 
Duitse apparatuureisen
steeds vaker 
beschikbaar

Sommige huishoudens besparen tot 90% water en al 30% 
van de huishoudens heeft deze technologie. 
De prijs per kuub stijgt hierdoor behoorlijk en het water 
stroomt te langzaam door het leidingennetwerk. 

Tingekte Drinkwater 
zuiveren uit lucht, 
Flessenwater en 
thuisfilters

Chemie-crisis, tingekte Het drinkwaternet van Vitens is ineens hard op weg om 
een niet-drinkwaternet te worden. Vitens heeft intern 
inmiddels ter besluitvorming een plan voorbereid om 
centraal met omgekeerde osmose veel zuiverder 
drinkwater te produceren, dat betekent wel grote 
investeringen in nieuwe installaties.



2: Combinatie van micro-innovatie met meso-
buitenstaander die instapt

• Decentrale technologie op regio/blok niveau

• Andere gevestigde speler (uit ander sector)

• Liberalisering/efficiency, bezuinigingen

Scenario Micro Macro Invloed

Universele 
ondergrond-
beheerder

Warmtenetwerken, 
wisselaartentechnologie

Elektriciteitsnetbeheerder 
doorontwikkeld tot een 
veel bredere 
leidingbeheerder, 
liberalisering: open 
drinkwaternetwerk

Druk op Vitens om haar leidingnetwerk op 
te geven. Vitens wordt gevraagd om een 
‘neutraal toegankelijk net’ voor te bereiden 
om uiteindelijk over te dragen aan de 
elektriciteitsnetbeheerder



3: Twee tegenstrijdige macro-shocken en geen alternatief 
die past

Algemeen

• Terrorisme

• Twee tegenstrijdige trends (decentraal-centraal)

Scenario Micro Macro Invloed

De Anslag Smart netten, 
zuivering op blok

Terrorisme: 
centralisering smart 
net

‘Nationaal beveiligd drinkwaternet’: sterk 
centraal bewaakt leidingennet. 
Versus
Decentraal waternet (veel mini-netjes): 
Zuiveren en distributie op blok



Wildcards oefening
Vragen in deelgroepjes

• Hoe zou je hier op dat moment op reageren?
• Wat had je nu al kunnen doen en om je hierop voor te bereiden? 

(denk aan maatregelen op het gebied van klantrelatie, organisatie en 
systeem)

• Wat kun je nu al verkennen via bijv. een experiment, onderzoek, 
nieuw netwerk of relatie? (onderzoeks- en innovatie-agenda)

Reflectie op sessie en betekenis voor Vitens waarden & competenties
• Vanuit welke waarde en eigen competentie zullen oplossing worden 

gezocht en of Vitens beter op toekomstige disrupties zou zijn 
voorbereid door op andere waarden en competenties



Vervolgstappen

• Wildcards workshop – wanneer en wie

• De deelnemers zijn zorgvuldig geselecteerd in overleg met de 
opdrachtgever en zullen bestaan uit Vitens en externe pioniers 
op de thema’s

• Volgende stap: Aan de hand van de systeemanalyse en de uitkomst 
van de ‘wildcards workshop’ wordt er een raamwerk ontwikkeld om 
de dynamiek van het systeem in kaart te brengen en 
handelingsperspectieven aan te geven 


