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Nieuwe directievoorzitter Vitens 

Per 31 augustus is Jelle Hannema (55) benoemd tot voorzitter van de 

directie van drinkwaterbedrijf Vitens. Hij volgt Lieve Declercq op, 

die na vijf jaar Vitens verlaat.

Hannema begon zijn loopbaan als beleidsmedewerker Milieubeleid 

bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, waarna hij zijn  

carrière voortzette bij advies- en ingenieursbureau DHV, inmiddels 

Royal HaskoningDHV. Gedurende die tijd was hij onder andere be-

trokken bij diverse projecten van waterschappen en bij de weder-

opbouw van de door de vuurwerkramp getroffen wijk Roombeek 

in Enschede. 

Nadat hij bij DHV tien jaar lang diverse managementposities be-

kleedde, kwam hij in 2014 als Manager Asset Management in dienst 

bij Vitens. Hannema: ‘Ik ben zeer vereerd met deze benoeming. 

Vitens is een bedrijf met toegewijde en hardwerkende medewerkers 

en ik ben ervan overtuigd dat we samen verder kunnen bouwen 

aan het drinkwaterbedrijf van de toekomst en aan het beschermen 

van onze drinkwaterbronnen. Drinkwater is onze maatschappelijke 

taak en daar staan we dan ook voor.’

K or t

Nieuwe directeur WMD water

Per 1 september 2017 is Leo Hendriks benoemd tot directeur van 

WMD water. Hij volgt Peter Glasbeek op die op 1 april 2016 aantrad 

als interim-directeur. 

Leo Hendriks (53) heeft als civiel ingenieur 25 jaar ervaring in de 

watersector. Bij adviesbureau DHV en de drinkwaterbedrijven van 

Overijssel en Flevoland werkte hij inhoudelijk en als leidingge-

vende ‘in het water’. Ook bij de provincie Overijssel was water een 

belangrijk onderdeel van zijn werk. 

Hendriks kijkt ernaar uit om aan de slag te gaan bij WMD: ‘Mijn 

keuze voor de studie civiele techniek en het water is voortgekomen 

enerzijds uit mijn liefde voor techniek en anderzijds vanuit mijn 

ideaal de wereld te willen helpen aan drinkwater. WMD zit vol met 

ambitie om de relatie met klanten, overheden en andere partijen 

te versterken. Ik wil hier, mede vanuit mijn bestuurlijke ervaring, 

graag een steentje aan bijdragen.’ 


