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Vewin 
nieuws

Vewin-website vernieuwd

www.vewin.nl voor het laatste nieuws, de standpunten 
en verdere informatie van de drinkwatersector

Op 1 september is de nieuwe website van 

Vewin gelanceerd. De nieuwe site is spe-

ciaal ontwikkeld om de belangenbeharti-

ging van Vewin optimaal te ondersteunen. 

De nieuw website is overzichtelijker, intuï-

tiever en sluit aan bij de nieuwste digitale 

ontwikkelingen. Dit geldt zeker ook voor 

de mobiele website die op 16 september in 

gebruik werd genomen. 

Nieuws en standpunten centraal
Bij het openen van de website staan direct 

drie nieuwsitems centraal gepositioneerd, 

waardoor de bezoeker in één oogopslag 

kan zien wat de belangrijke punten zijn 

voor de drinkwatersector. Dit geldt ook 

voor het onderdeel ‘standpunten’, dat di-

rect onder de nieuwsitems staat. Ook deze 

items worden ondersteund door een hel-

dere samenvatting. 

Interactieve inhoudsopgave
Van de twee belangrijkste publicaties 

van Vewin, Waterspiegel en Waterspiegel 

Update, staan de laatste edities op de home-

page. Een klik op een van deze publicaties 

geeft de interactieve inhoudsopgave van 

de desbetreffende publicatie weer. Er kan 

worden gekozen voor één specifiek artikel 

of de hele editie. Op de achtergrond laden 

vervolgens automatisch de overige publica-

ties, waar eerdere uitgaves kunnen worden 

geraadpleegd. 

Sector in beeld, Uitgelicht 
en Agenda
Het onderdeel Sector in beeld maakt op een 

aantrekkelijke manier de kern gegevens 

van de Nederlandse drinkwatersector in-

zichtelijk met infographics. 

Interessante nieuwtjes van drinkwater-

bedrijven en hun partners zijn terug te 

vinden in de sectie Uitgelicht. 

De Agenda toont alle voor Vewin belangrij-

ke activiteiten, zoals algemene overleggen 

(AO’s) in de Tweede Kamer.

Mobiele website
Op 16 september heeft Vewin haar mobiele 

website gelanceerd: vewin.nl/mobiel. Wie 

de Vewin-site bekijkt op een smartphone, 

krijgt automatisch de mobiele website te 

zien. Deze site is speciaal geschikt gemaakt 

voor smartphones, waardoor het handma-

tig inzoomen op de ‘normale’ site niet meer 

nodig is. 

In het kort
Dit biedt de nieuwe Vewin-website onder 

andere:

•  de laatste nieuwsberichten, centraal op 

de homepage;

•  een standpunten-pagina, gecategoriseerd 

op thema’s;

•  actuele cijfers en kerngegevens van de 

drinkwatersector;

•  alle Vewin-publicaties, met interactieve 

inhoudsopgave;

•  een overzicht van contactpersonen en 

contactgegevens;

• een beeldbank met video’s en foto’s;

• een persomgeving voor journalisten.

Bezoek de website  

www.vewin.nl of  

scan de QR.


