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Duurzaamheidsmanager Birgitta Kramer van Vitens

’We brengen de wateren b
 odemkringloop samen’
CV
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“Ik ben zo iemand die bij
anderen de lopende waterkraan
dichtdraait, heel irritant”, zegt

droomfunctie bestond nog niet. In En-

U zoekt het met Vitens in de bodem

ze lachend. Birgitta Kramer van

geland speelde er veel op het gebied van

en mengt zich zelfs in de maat-

drinkwaterbedrijf Vitens, verkozen

duurzaamheid bij bedrijven zoals Shell en

schappelijke discussie over scha-

tot MVO-manager van het jaar,

Unilever. Stapje voor stapje kwam ik verder

liegas.

maakt zich hard voor een duurzame

bij wat ik voor ogen had. Ik werd milieu-

“Wij proberen de water- en bodemkring-

watersector. Niet alleen in eigen

consultant bij KPMG, werkte in Engeland

loop op een circulaire manier te vereni-

land, maar ook in Europa. Het

voor twee waterbedrijven en ontdekte

gen. Bij projecten in Gelderland en Overijs-

Nederlandse EU-voorzitterschap

de watersector. Alle stukjes vielen op

sel projecten zetten wij reststoffen van

in 2016 is daarvoor een 'prachtig

hun plek. Vier jaar geleden kon ik naar

onze waterzuivering, zoals humuszuren

podium'.

Vitens. Ik dacht: ik ben er klaar voor, ik heb

en kalk, af in de landbouw. Dat is beter

voldoende kennis en ervaring opgebouwd.

voor de vruchtbaarheid van de grond dan

Het was voor mij echt een mijlpaal. In mijn

de huidige overbemesting, goed voor de

Uw hele carrière draait om maat-

werk hier komt duurzaamheid in al haar

kwaliteit van onze waterbronnen en het

schappelijk verantwoord onderne-

facetten samen, plus dat een waterbedrijf

scheelt veel geld omdat we die

men. Wat betekent het om nu als

een maatschappelijk rol vervult.”

(afval)stoffen niet meer hoeven af te

MVO-manager te worden onder-

voeren. De bewustwording van de on-

scheiden?

Zitten de klanten daarop te wach-

dergrond wordt steeds sterker en andere

“Allereerst, erkenning voor de activiteiten

ten? Duurzaam is toch duur?

waterbedrijven gaan daar ook in mee.”

die Vitens al vier jaar ontplooit op gebied

“Duurzaam kost soms iets meer geld,

van duurzaamheid. Na het zaaien gaan

maar dan is het wel een eerlijke prijs.

Deze aanpak gaat u nu breed uit-

we nu oogsten. Persoonlijk? Het werkt als

Maar water is een hernieuwbare bron,

dragen?

een raket. Ik kan onze plannen en ideeën

het hoeft niet meer te kosten. De prijs

“Ja, daar ga ik mij hard voor maken. En

nu breder en effectiever uitdragen. En na-

voor water is al acht jaar niet verhoogd.

niet alleen landelijk. Tijdens het het voor-

tuurlijk weer nieuwe zaadjes planten.”

Water is een natuurproduct. Mede

zitterschap van de Europese Unie volgend

daarom gebruiken wij windenergie om

jaar gaat Nederland breed inzetten op

U studeerde politicologie en econo-

water bij de mensen te krijgen. Bovendien

de ciruclaire economie. Het Vitens-project

mie en op uw CV staan verschillende

helpen wij, samen met bijvoorbeeld Eneco

is onlangs gekozen als 'beste circulaire

grote bedrijven. Hoe is dat te rijmen

en Unilever, de klant duurzaam met wa-

icoonproject'. Daar ben ik heel blij mee,

met duurzaamheid?

ter om te gaan. Binnen onze sector is dat

want de EU is natuurlijk een geweldig

“De discussie over het in zee afzinken

relatief nieuw.”

podium.”

was voor mij heel belangrijk. Ik was het

Hoe staat het met de duurzaamheid

En verder?

eens met Greenpeace, maar ik begreep

in de watersector?

“Ik ben nog lang niet klaar en blijf zeker

het standpunt van Shell ook. Ik zag mijn

“De aandacht hiervoor is de laatste

niet stilzitten. En of ik op termijn ook iets

toekomst bij bedrijven om daar van bin-

tijd sterk gegroeid. Op verschillende

voor weer een andere sector kan bete-

nen uit duurzaamheid en milieubeleid te

manieren, maar dat mag. Er wordt flink

kenen? Wie weet, de ideeën zijn nog lang

helpen ontwikkelen.”

geïnvesteerd in duurzame energie. Vitens

niet op.” S

van het Shell-boorplatform Brent Spar

kiest ervoor zijn klimaatdoelstellingen
Voordat u bij Vitens kwam, heeft u

zo dicht mogelijk bij huis te houden. En

een weg gemaakt langs verschillen-

natuurlijk richten wij ons op onze klanten

de consultancybureaus, onder meer

en op onze bronnen.”

in Engeland.
“Ik kwam net van de universiteit. Mijn
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