Sinds 1 oktobergehuisvest inUtrecht

Wateropleidingen biedt hoogwaardig onderwijs voor de gehele
watersector

Sinds 1oktober is de Stichting Wateropleidingen gehuisvest in het kantoorgebouw 'Tiel-Utrecht' in het centraal
gelegen Utrecht. Wateropleidingen
verzorgt opleidingen en cursussen voor de
openbare drinkwatervoorziening, het
transport en de behandeling van afvalwater, en de waterkwaliteitssector. De
stichting is een initiatief van de VEWIN,
VWN, NVA en Kiwa NV. Wateropleidingen wil in nauwe samenwerking met
de bedrijven hoogwaardig onderwijs
bieden, dat is toegesneden op de marktbehoeften.
Wateropleidingen legt zich toe op de
verzorging van alle mogelijke opleidingen
op het gebied van water. De organisatie
biedt introductiecursussen aan voor medewerkers die meer inzicht willen krijgen in
de bedrijfstak, maar er is ook een breed
scala aan beroepsopleidingen en nascholingscursussen. Naast de bekende technische opleidingen, zijn er ook cursussen op
het gebied van kwaliteitsbeheer, milieuzorg, arbeidsomstandigheden, juridische
zaken en management.
Ondernemingsplan
Eind 1989 werd voor het eerst gesproken
over de verzelfstandiging van de afdeling
Opleidingen van de VEWIN. 'De directe
aanleiding daarvoor was dat de omvang
van de activiteiten in uitvoering en omzet
zo toenamen, dat ze niet meer pasten in
de kerntaken van de VEWIN als vereniging', zegt Wouter Langman, begeleider
van het verzelfstandigingsproces. Met

Het nieuwe gebouw van Wateropleidingen isgelegen m l 'treeht en isvan allefaciliteiten voorzien.

ingang van 1oktober is hij als hoofd
Opleidingen VEWIN met de VUT gegaan.
'De Werkgroep Toekomst Opleidingen
werd ingesteld om een eerste aanzet voor
de verzelfstandiging van de afdeling
Opleidingen VEWIN te geven. De
Commissie Oprichting Rechtspersoon
Opleidingen (CORO) heeft vervolgens
onder voorzitterschap van ir.J.J. M. van
van der Horst, oud-directeur van de
NV Waterleidingbedrijf 'Noord-WestBrabant', geadviseerd de Stichting Wateropleidingen als aparte rechtspersoon op te
richten. Naast de VEWIN nam de VWN

Het scheldende hoofd Opleidingen, Wouter Langman, ontvangt uit handen van Fions Bos, directeur van de
Stichting Wateropleidingen, een afscheidscadeau.

bestuursverantwoordelijkheid. Kiwa en
NVA volgden.
Het Voorlopig Bestuur Stichting Wateropleidingen i.o. heeft een draaiboek uitgewerkt in een praktisch ondernemingsplan.
Daarin kwamen zaken als huisvesting,
administratie en personeelssamenstelling
aan de orde. In het Bestuur waren naast
de heer Van der Horst ook ir. E.J.J. Cals
(directeur Flevolandse Drinkwater Maatschappij), drs. W. van de Meent (directeur
Kiwa) en drs. V. W.J. van den Bergen
(namens de NVA) vertegenwoordigd. Op
16 november 1993 was de Stichting Wateropleidingen een feit.
Efficiënte organisatie
'Doordat de VEWIN, NVA, VWN en
Kiwa de krachten hebben gebundeld, is er
een efficiënte organisatie ontstaan', vertelt
Eangman. 'Het werken met vier organisaties vergt nu eenmaal veel meer tijd dan
met één. Alle onderwijsactiviteiten in de
gehele watersector zijn verenigd in één
stichting in één gebouw, waardoor je korte
beleidslijnen hebt. Men hoeft zich nooit
meer af te vragen waar men moet
aankloppen voor welke wateropleiding.'
Het team van Wateropleidingen bestaat
nu uit één directeur, vier projectcoördinatoren, drie assistenten opleidingen en een
directie-assistente. Sinds 18 april jl. is
Floris Bos de nieuwe directeur van Wateropleidingen. Vanaf het begin van zijn
loopbaan is hij verbonden geweest bij
diverse onderwijsinstellingen. Voordat hij
directeur werd bij Wateropleidingen was
hij werkzaam in de houtsector. Het
uitgangspunt voor Wateropleidingen is
voor hem samenwerking met de
bedrijven.
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Adviseren
Naast het aanbieden van opleidingen,
cursussen en incompany-trainingen, wil
Wateropleidingen bedrijven ook meer
gaan adviseren. 'Op dit moment zijn veel
waterleidingbedrijven bezig milieu- en
kwaliteitszorg te implementeren. Hén van
de eisen hiervoor is dat voor elke functie
bekend moet zijn welke opleidings-eisen
daarbij horen. Op basis daarvan moeten
bedrijven hun opleidingsbehoeften inventariseren en onderbrengen in een plan.
Wateropleidingen kan hierbij ondersteuning verlenen', zegt I.angman.

Ir.J. J. M. van der Horst, oud-directeur van de NV Waü
van de Commissie Oprichting Rechtspersoon Opleidingen

rlcidingbedrijf 'Noord-West-Brabant' en oud-voorzitter
(CORO) in gesprek met Wouter Longman.

Samenwerking
'Wateropleidingen biedt een professioneel
hoogwaardig onderwijsprodukt', zegt Bos.
'Een absolute voorwaarde daarvoor is
samenwerking tussen Wateropleidingen
en de watersector. We willen de branche
betrekken bij de opzet en evaluatie van
cursussen en opleidingen. Ons aanbod
aan cursussen en opleidingen wordt in
nauwe samenspraak en met hulp van
mensen 'in het veld' samengesteld en
zonodig uitgebreid. Onze medewerkers
coördineren de opleidingen en cursussen,
maar de praktische uitvoering daarvan
laten we over aan professionals. In dat
opzicht is de bedrijfstak voor ons onontbeerlijk. Wij drijven op beroepsuitoefenaren uit de branche. Zij zijn tenslotte de
vakmensen.'

een verbetering van de prijs-prestatie
verhouding. Men is immers veel meer bij
de inhoud betrokken omdat het het eigen
bedrijf aangaat en dus is men eerder
geneigd de opleiding in de praktijk toe te
passen.'

Sinds 1oktober is Wateropleidingen
gehuisvest in het gebouw 'Tiel-Utrecht'
aan de Uniceflaan 1te Utrecht. Het
gebouw biedt een passende vergaderaccommodatie en biedt tevens ruimte voor
het geven van opleidingen in leslokalen.
Bovendien is het gebouw ook makkelijk
met het openbaar vervoer bereikbaar.
'Op maat'
In de toekomst zal nog meer aandacht
worden besteed aan incompanytrainingen. 'Dat doen we nu ook al', zegt
Bos, 'maar we willen deze activiteit meer
gaan uitbreiden. Bij incompany-trainingen
worden cursussen en opleiding 'op maat'
aangeboden. Cursussen die afgestemd zijn
op de behoeften van het bedrijf, leiden tot
een hoger onderwijsrendement en ook tot

Plannen zijn er dus genoeg. 'Maar eigenlijks is er niets nieuws onder de zon als je
praat over de kerntaken', vindt Bos. 'Wat
blijft is de kwaliteit van onze cursussen en
opleidingen. VEWIN, VWN, NVA en
Kiwa hebben een jarenlange know-how
op het gebied van resultaatgerichte onderwijsprogramma's. Al zeventig jaar lang zet
de branche zich in voor vaktechnische
opleidingen. Daar moet je dan ook zeker
niet aan gaan sleutelen.'
Meer informatie isteverkrijgen bij WatcropIcidingen,Uniceflaan 1,3527 WX Utrecht.
Telefoon: 030-984784.
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Het team van wateroplcidingen.
Achteraan v.l.n.r. Nienkc van Hemden (assistente opleidingen) en Patricia Boer (directie-assistente).
Middelste rij v.l.n.r. drs. Willy van Middelaar (projectcoördinator), mr. Louis Brockliitijseu (assistent opleidingen),
drs. l.icshclh Oev (projectcoördinator), drs. l-'lorisBos (directeur). Vooraan zittend drs. Mcriatn Meiitink en
ir. Ronald Hoorman (projectcoördinatoren).

