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Nationaal Watertraineeship

Werken aan de toekomst  
 van water

De watersector heeft behoefte aan professionals met 

een frisse blik, die over grenzen heen kunnen kijken. 

Het Nationaal Watertraineeship (NWT) speelt hierop 

in door pas afgestudeerde hbo’ers en wo’ers een  

unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière  

te bieden, in de vorm van een traineeship bij één van 

de deelnemende bedrijven. En dat lukt aardig, volgens 

de vijf trainees die wij spraken.

De traineeships moeten de zichtbaarheid van de water-

sector vergroten bij (technisch) jong talent en hun een 

goede start bieden. Bij het werven van trainees richt het 

NWT zich op high potentials: jonge, net afgestudeerde 

mensen met veel ambitie en enthousiasme voor water. 

En dat is nodig ook, want de Nederlandse watersector 

heeft volop groeikansen en om die te benutten, zijn 

goed geschoolde mensen nodig. Daarnaast heeft de 

watersector net als vele andere branches te maken met 

vergrijzing. Om de instroom van gekwalificeerde men-

sen te vergroten, moet een loopbaan in de watersector 

aantrekkelijker worden gemaakt. 

Het NWT is in 2010 ontwikkeld door Human Capital 

Water & Delta (van het Netherlands Water Partnership) en 

bemiddelingsbureau H2O-job, en kent inmiddels enkele 

tientallen deelnemende bedrijven. Programmamanager 

Helen van Zundert legt uit hoe NWT opereert: ‘We wer-

ven actief op hogescholen en universiteiten. Dat doen 

we door zichtbaar te zijn op carrièredagen. Daarnaast 

is er een roadshow ontwikkeld, waarmee we naar on-

derwijsinstellingen en andere locaties toegaan om te 

vertellen wat de watersector inhoudt.’

Waarmee moeten trainees rekening houden als ze zich willen 

aanmelden?

Van Zundert: ‘Het belangrijkste vinden wij dat een 

trainee openstaat voor ontwikkeling. Het gaat hier niet 

alleen om je eerste baan, maar ook en vooral om een 

persoonlijk leiderschapsprogramma, waarin je aan de 

slag gaat met jezelf.’

Volgen jullie de trainees nog als ze het traineeship hebben afge-

rond?

Van Zundert: ‘We hebben een alumniprogramma waar-

bij we minimaal één keer per jaar bij elkaar komen. 

Het is heel mooi om te zien dat hun enthousiasme zich 

verspreidt en dat ze zelf ook jonge mensen attent ma-

ken op het traineeship. Inmiddels zijn er al meer dan  

100 trainees aan de slag gegaan, dus het werkt echt!’
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‘Kringlopen verbinden’
Waarom heb je gekozen voor de watersector?
‘Vanuit mijn studie was er weinig connectie met de watersector. 
Maar na een buitenlandse stage en later ook via mijn activiteiten met 
duurzaam ondernemerschap kwam ik toch steeds in aanraking met 
water. Wat mij aan de watersector fascineert, is dat het de menselijke 
(industriële) kringloop en de natuurkringloop aan elkaar verbindt. 
En ik wil graag dat deze relatie zo duurzaam mogelijk blijft. Daarom 
vind ik het belangrijk om voor de watersector te werken.’

Wat doe je precies bij Waterbedrijf Groningen?
‘Ik ben vooral bezig met duurzaamheid en omgevingsmanagement en 
daarin werk ik samen met onze partners. Vanuit de drinkwatersector 
probeer ik aansluiting te zoeken bij de hele waterkringloop. Welke 
stoffen komen terug in de natuur, want die krijgen we indirect vanuit 
de natuur weer binnen, bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen en medi-
cijnresten. In het noorden hebben we de Vereniging Participanten 
Waterketen Noord Nederland (VPWNN) en daarin zitten vijf noorde-
lijke waterschappen en ook twee drinkwaterbedrijven. Samen den-
ken we graag na over gezamenlijke uitdagingen, zoals de aanpak van 
gewasbeschermingsmiddelen en medicijnresten in water.’ 

Hoe zie je jouw toekomst in de watersector?
‘Ik zie dus de watersector onlosmakelijk verbonden met de natuurlijke 
waterkringloop. Daarbij ben ik met name gefascineerd door de vraag hoe 
je deze relatie nog beter kunt verduurzamen. Ik denk dan vooral aan fi-
nanciële triggers en sluitende businessmodellen, want uiteindelijk wil je 
duurzaamheid aan de mensen verkopen. Hoe kunnen wij daarbij bepaalde 
maatschappelijke baten kwantificeren, daar ligt voor mij de uitdaging.’

Naam: Andrej Fedorovskij

Leeftijd: 32 jaar

Woonplaats: Den Haag – Groningen

Studie: master Industriële Ecologie, Universiteit Leiden + TU Delft 

Traineeship: Waterbedrijf Groningen, strategisch adviseur Duurzaamheid

Nationaal Watertraineeship

Werken aan de toekomst  
 van water
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6 x trainee (4 pag)

‘Meetnet optimaliseren’
Waarom heb je gekozen voor de watersector?
‘Ik ben opgegroeid in het Westland. In 1998 was daar erg veel re-
gen gevallen en stond het water in de sloten heel hoog. Ik ben toen 
als kleine jongen van acht op de fiets gestapt en heb daar een tijd 
rondgefietst. Het beeld van de brede sloten met water dat nét onder 
de rand stond, is mij altijd bijgebleven. Dat heeft mijn keuze voor 
watermanagement voor een groot deel bepaald.’

Wat doe je precies bij Dunea?
‘Bij Dunea zit ik bij het team Bedrijfsvoering Leidingen en houd ik 
mij bezig met het monitoren van de drinkwaterstromen met behulp 
van een aantal meetpunten in het leidingnet. Er wordt ook water 
geleverd aan andere drinkwaterbedrijven en daar ontvangen wij ook 
weer water van. Dat moet dus allemaal goed worden bijgehouden 
en uiteindelijk worden gefactureerd. Daarnaast ben ik ook bezig om 
te kijken hoe we het meetnet op een innovatieve manier kunnen 
optimaliseren, zodat we nog meer inzicht krijgen in wat er precies 
gebeurt met de waterstromen.’ 

Hoe zie je jouw toekomst in de watersector?
‘Tijdens mijn eerdere stages heb ik mij onder andere beziggehouden 
met innovatieve manieren van waterberging. En dan met name op 
en rond glastuinbouwbedrijven en in stedelijke gebieden, zoals in 
Den Haag. Mijn kennis en ervaring zou ik graag weer in het Westland 
willen inzetten. Het is een heel uitdagend gebied met al die kassen. 
Maar een uitdaging in een ander deel van Nederland ga ik ook niet 
uit de weg!’

‘Water verbindt veel sectoren’ 

Waarom heb je gekozen voor de watersector?
‘Water is overal om ons heen en we gebruiken het elke dag. Het is van 
levensbelang, maar kan ook levensbedreigend zijn. Denk maar aan 
overstromingen of juist watertekorten of aan ernstig vervuild water. 
Water verbindt veel sectoren met elkaar, bijvoorbeeld landbouw,  
natuur en de drinkwatersector. Tijdens mijn studie heb ik mij vooral 
verdiept in watergebruik in de landbouw, de drinkwatersector is 
voor mij dus nieuw. Ik vind het erg leuk om deel uit te maken van 
een sector die zich bezighoudt met een werkveld dat er ‘echt’ toe 
doet. Drinkwater is namelijk essentieel voor de samenleving.’

Wat doe je precies bij Vewin?
‘Bij Vewin ben ik Trainee Beleid, Benchmark & Statistiek. Mijn werk-
zaamheden bestaan onder andere uit het verzamelen van sector-
informatie, bijvoorbeeld voor de drinkwaterstatistiekenuitgave. 
Daarnaast houd ik me bezig met methodiekontwikkeling voor de 
internationale bedrijfsvergelijkingen en help ik bij het organiseren 
van een Best Practices Workshop in het kader van de Nederlandse 
benchmark.’ 

Hoe zie je jouw toekomst in de watersector?
‘Dan heb ik, mede door het NWT, een breed netwerk opgebouwd 
binnen de watersector, iets wat ik erg waardevol vind. Bovendien 
kent de watersector wereldwijd nog veel uitdagingen, denk maar aan 
verstedelijking, bevolkingsgroei en klimaatverandering. Daardoor 
groeit de wereldwijde waterproblematiek, dus er is nog veel werk 
te doen. Ik vind het heel mooi dat ik bij die uitdagingen aan oplos-
singen kan bijdragen.’ 

Naam: Dennis Gardien

Leeftijd: 27 jaar

Woonplaats: Kwintsheul

Studie: hbo Watermanagement, Hogeschool Rotterdam 

Traineeship: Dunea Duin en Water

Naam: Jessica van Grootveld

Leeftijd: 25 jaar

Woonplaats: Delft

Studie: bachelor & master Internationaal Land- en Waterbeheer, Wageningen Universiteit

Traineeship: Vewin
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‘Self-healing Water Grid’
Waarom heb je gekozen voor de watersector?
‘Het boeiende van water vind ik dat het bijna bij alles betrokken is. 
Bijna overal op de wereld is sprake van te veel of te weinig water, 
de hoeveelheid water is eigenlijk nooit precies genoeg. De eerste 
keer dat ik me meer verdiepte in de watersector, was tijdens mijn 
bacheloropleiding. Ik heb toen gekeken naar buitendijks wonen en 
de perceptie van Nederlanders op de mogelijkheid van overstromin-
gen. Tijdens mijn master Watermanagement kwam ik er steeds meer 
achter hoe breed ‘water’ is en hoeveel er mee samenhangt.’

Wat doe je precies bij Oasen?
‘Ik werk op de afdeling Assetmanagement en houd me bezig met de 
distributie van water, dus alles wat met leidingen te maken heeft. 
Veel leidingen lopen tegen het einde van hun verwachte levensduur 
en moeten op het juiste moment worden vervangen. Daarnaast 
richt ik me op het watermeterbeheer, en op onderzoekjes naar het 
ontwerp van het distributienetwerk en naar bijvoorbeeld de instel-
lingen van de pompen om het energieverbruik te optimaliseren.’ 

Hoe zie je jouw toekomst in de watersector?
‘In de toekomst wil ik mij meer bezighouden met de ‘Self-healing 
Water Grid’: een netwerk dat zelf lekkages opspoort en repareert. 
Gelukkig komt er bij ons in Nederland eigenlijk altijd wel water 
uit de kraan en zijn er nauwelijks lekkages. Als er dan een keer 
wel een lek is, kan dat met innovatieve technieken snel worden 
opgespoord en al worden gerepareerd, nog voordat de mensen er 
last van hebben.’

‘Risico-identificatie in waterketen’
Waarom heb je gekozen voor de watersector?
‘De technische ingenieurs-kant is goed te combineren met de 
management-kant in de watersector. De veelzijdigheid die van je 
verwacht wordt en de uitdaging die je aangeboden krijgt, spreken 
mij enorm aan. Ook de goede internationale positie van Nederland 
op het gebied van watermanagement en de daarmee verbonden mo-
gelijkheden om internationale multidisciplinaire en interculturele 
projecten te doen, zijn voor mij belangrijk.’

Wat doe je precies bij Waternet?
‘Waternet is een watercyclusbedrijf. Naast het werk voor Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht is het ook verantwoordelijk voor de watertaken 
van gemeente Amsterdam, zoals het maken en leveren van drinkwater. 
Ik werk als Specialist Assetmanagement in het team Beleid & Assets. Ik 
ben op mijn afdeling Assetmanagement Waterketen vooral bezig met 
het waterketenbreed kijken naar de drinkwater- en afvalwatersector: 
hoe kunnen we samen optrekken en van elkaar leren? Het zijn van ouds-
her gescheiden velden die in 2012 op strategisch en tactisch niveau zijn 
samengegaan. Ik houd mij vooral bezig met het opstellen en uitdragen 
van de visie en aanpak voor identificatie van risico’s in de waterketen.’

Hoe zie je jouw toekomst in de watersector?
‘Het tweede jaar van mijn traineeship wil ik nog meer kijken naar de 
verbinding tussen afvalwater en drinkwater en de standaardisering 
van ons werk in het buitenland op het gebied van assetmanagement. 
Op de lange termijn wil ik mijn enthousiasme voor en specialisme in 
de watersector nog meer inzetten. Daarbij blijf ik de verbinding zoe-
ken tussen waterbewustzijn en -communicatie en de (internationale) 
sociaal-culturele aspecten in de watersector.’ 

Naam: Janneke Moors

Leeftijd: 26 jaar

Woonplaats: Rotterdam

Studie: Watermanagement, TU Delft 

Traineeship: Oasen 

Naam: Frank Tibben

Leeftijd: 26 jaar

Woonplaats: Amsterdam

Studie: Civil/Water Engineering & Management, Universiteit Twente

Traineeship: Waternet


