18

Mens in beeld

Waternetwerker Tom Vereijken stapt in ‘badkuip Flevoland’

‘In mijn hoofd ben ik
voortdurend bezig met water’
CV

Tom Vereijken (1960)

1981

studie voedsel- en watertechnologie, Van Hall Instituut

1981

technoloog Bavaria

1987		manager Paques
1999		MBA's aan University of Rochester en aan Nijenrode Business University
2006

initiatiefnemer en voorzitter European Water Partnership

2007		directeur innovatiebureau Netherlands Water Partnership
2009		directeur water bij Grontmij Nederland
2009		voorzitter European Partners for the Environment
2011

lid van adviesraad German Water Partnership

2013

diverse adviesfuncties voor Europese Commissie, o.m. voor water en grondstoffen

2014

partner bij Corporation Blue

2015		lijsttrekker VVD Flevoland bij waterschapsverkiezingen Zuiderzeeland
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Door Olav Lammers

Bovenaan de kandidatenlijst voor

technologie bij brouwerijen over de hele

Bondskanselier Angela Merkel heeft het

waterschap Zuiderzeeland prijkt een

wereld. Ik ben daar met de watertech-

ambitieuze toekomstprogramma Indu-

opvallende naam: Tom Vereijken. Na

nologie meegegroeid. Het was allemaal

strie 4.0 opgezet. De Duitse watersector

een werkleven lang in de watertech-

nieuw. Ik heb toen veel gepubliceerd, ik

haakt daarbij aan met Watersystem 4.0.”

nologie en inspirator van diverse

kreeg meer een commerciële oriëntatie,

internationale waterplatforms,

behaalde mijn MBA's en betrad een sterk

Daar kunnen wij dus van profiteren?

stapt hij nu in de waterpolitiek. Olav

groeiend internationaal netwerk.”

“Nee, het organiseren van samenwerkin-

Lammers licht zijn doopceel.

gen kunnen wij veel beter en daar ga ik
En toen kwam het moment dat u

me flink tegenaan bemoeien.”

Geef Tom Vereijken de kans om over water

‘breder’ wilde.

te spreken en er volgt een avondvullend

“Ja, ik verwonderde mij dat er, Europees

En nu ook nog lijsttrekker voor de

programma, zonder een moment van

gezien, weinig geld naar wateronderzoek

VVD bij Zuiderzeeland?

verveling. Ooit als voedingstechnoloog

ging. Ik kon dat niet rijmen met de pro-

“Ja, dat is mij gevraagd en de leden

met specialisatie watertechnologie be-

blematiek rond waterschaarste of juist te

hebben mij bovenaan gezet. Het was

gonnen bij Bavaria, en later werkend voor

veel water, en stervende kinderen door

niet direct een ambitie op zichzelf. Maar

Paques en Grontmij, speelt hij al jaren een

slechte waterkwaliteit. Iedereen was

Flevoland is een badkuip, er spelen veel

vooraanstaande rol in tal van nationale

vooral met zijn eigen niche bezig, er was

bijzondere wateraspecten. Ik vind het

en internationale waternetwerken. Nu

weinig samenwerking tussen de discipli-

goed om mijn ervaring nu ook regionaal in

is hij kandidaat voor de VVD bij water-

nes. Daarom nam ik het initiatief tot het

te zetten. Als ik gekozen word, natuur-

schapsverkiezingen van Zuiderzeeland.

European Water Partnership, naar voor-

lijk.”

Zijn drive? Water de plek te geven die het

beeld van het Nederlandse NWP. Daaruit

verdient, namelijk in het bewustzijn van

kwam het European Water Stewardship

Hoeveel uren heeft uw dag?

de mensen: ondernemers, beleidsmakers,

(EWS) met een generieke methode voor

“Ik tel niet in uren, voor mij telt het resul-

studenten. “Bijna iedereen heeft de

bedrijven en instellingen om duurzaam

taat. Mijn hoofd is voortdurend bezig met

perceptie dat schoon water een vanzelf-

met water om te gaan. Ik had een sterke

deze materie. Daar waar ik organisaties

sprekendheid is. Dat is niet zo. Er is een

behoefte te schakelen tussen werkvloer

kan aanzetten om dingen te kunnen

kentering gaande, maar de bewustwor-

en beleid. Die missie is nooit af: we zijn ver

uitvoeren, zal ik dat niet nalaten.”S

ding schiet nog niet voldoende op.”

op weg, maar het kan sneller en beter. De
vraag naar nieuwe technieken wordt nu

Bavaria? Daar wil iedere net afge-

in ieder geval getriggerd. Daar gaat het

studeerde wel beginnen.

werkelijk om: het initiëren van vraagge-

Waterschapsverkiezingen

“Dat begrijp ik. Maar vergis je niet, juist

stuurde ontwikkeling en onderzoek. En

Waterschappen staan met

daar heb ik de arbeidsethos opgedaan

die komt in de praktijk nu goed op gang.”

stembusgang voor vuurproef

die mijn carrière heeft bepaald: ‘hands
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on’, zelf zien hoe iets werkt en niet

U bedoelt echte innovaties?

ophouden tot je het hebt bereikt. Daarna

“Precies, want tot kort geleden zag je

kwam ik bij Paques terecht. Ik had een

vrijwel alleen graduele verbeteringen,

anaerobe zuivering van Paques bij Bava-

geen innovaties met een echt grote

ria binnengehaald. Toen vroeg Jos Pâques

impact. De Duitsers onderkennen dat als

mij om te werken aan de afzet van water-

probleem voor hun hele maakindustrie.
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