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Hoe doe je zaken met de 
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Internationale water ambitie, Partners voor Water en internationale branding

Nieuwe fase  in internationale positionering van Nederland Waterland

5 6 8

Wat is het allerbelangrijkste aan 
de ambitie, wat is er bijzonder aan?
‘Het allerbelangrijkste is dat we de ambitie 
hebben om wereldwijd onze waterkennis 
in te zetten voor het oplossen van we-
reldwijde problemen – en daar ook nog 
geld mee te verdienen. Het bijzondere is 
dat we het nu meer dan voorheen samen 
doen. Als ministeries én met de sector. Er 
is een lange traditie van ministeries die 
zich primair concentreren op hun eigen 
verantwoordelijkheden en instrumenten. 
Dat laten we nu achter ons. We kijken 
samen welke regelingen, instrumenten en 
diensten we hebben, hoe we die zo kunnen 
inzetten dat ze elkaar versterken, en hoe 
we ze zo efficiënt en gefocust mogelijk 
kunnen inzetten. Het is een verworven-
heid van het kabinet Rutte II dat er op 
die manier synergie wordt gebracht in 
de hulp en handel-agenda.’

Met de nieuwe Internationale Waterambitie (IWA) slaan 

de ministeries de piketpaaltjes voor hun gezamenlijke 

internationale waterbeleid. Dat willen ze nadrukkelijk samen 

met de watersector doen. Programma’s zoals Partners 

voor Water zijn onderdeel van de IWA en een belangrijke 

motor achter de samenwerking in de sector. Ook Partners 

voor Water gaat een nieuwe periode in: van 2016 - 2021. 

Daarom vonden wij (redactie Water Internationaal krant, 

NWP en RVO) het hoog tijd om de sector bij te praten over 

nieuwe mogelijkheden, programma’s en ambities. 

René van Hell over de Internationale Waterambitie:

‘Nederland niet alleen trusted advisor, 
maar ook uitvoerder van projecten’ 
De ministeries van Infrastructuur en Milieu, Buitenlandse Zaken en Economische 
Zaken hebben de rijksbrede ‘Internationale Waterambitie’ gepresenteerd. 
Met elkaar, en samen met de sector, willen de departementen internationaal 
werken aan waterveiligheid en waterzekerheid. De focus ligt de eerste jaren op 
stedelijke delta’s en de stroomgebieden en productieketens die hen van voedsel, 
water en energie voorzien. René van Hell, voorzitter van de stuurgroep van het 
Interdepartementale watercluster (IWC),  aan het woord over focus, samenwerking 
en gewenste resultaten.

Wanneer is het gelukt?
‘Op operationeel niveau: als wat we in 
een land aan interventies doen, op een 
samenhangende manier gebeurt, en wan-
neer middelen worden besteed conform 
onze focus. Dat moet je aan de resultaten 
kunnen aflezen. 
We willen ook dat Nederland niet alleen 
bekend is om zijn deskundigheid op het 
gebied van waterveiligheid en waterze-
kerheid, maar dat landen ook uit eigen 
beweging naar ons toe komen om ge-
bruik te maken van wat het Nederlandse 
water-bedrijfsleven te bieden heeft. En 
dan niet alleen als ‘trusted advisor’, maar 
ook voor de uitvoering van projecten. We 
willen nadrukkelijk stappen zetten om 
de doelstelling van Topsector Water, de 
impact van de sector in het buitenland 
vergroten, dichterbij te brengen.’

Waar staan we nu?
‘We zijn hard aan het werk, de sector is 
onder meer via de Topsector Water en 
NWP goed aangesloten. We willen niet 
aanbod gestuurd werken, het moet aan-
sluiten bij wat de sector zelf kan en wil. 
We gaan samen vaststellen wat we waar 
gaan doen, en dat gebeurt steeds nauw-
keuriger. We zijn nu zo ver dat we in een 
lijst met focuslanden hebben,  waaronder 

zeven deltalanden, die we prioriteit geven. 
Uiteindelijk willen we samen met de sector 
uitkomen op stedelijke delta’s waarop 
we ons in het bijzonder zullen richten. 
Daar willen we, opnieuw samen met de 
sector, komen tot een effectieve inzet met 
voldoende en afgewogen aandacht voor 
hulp én handel.’
 
Waarom is die focus nodig?
‘We kunnen  in elk land binnenkomen, er 
is overal wel sprake van waterproblematiek 
en de Holland branding is uitstekend. In 
feite is de potentie veel groter dan wat wij 
kunnen leveren. Die overvloedige vraag 
kan leiden tot een versnipperde aandacht, 
waardoor er onvoldoende synergie ont-
staat. Dat vraagt om een focus. 
Dat wil niet zeggen dat de samenwerking 
zich beperkt tot lage en middeninkomens-
landen. Ook in alle OESO-landen zien we 
mogelijkheden om samen te werken, daar 
is de rol van de private sector wel sterker.’ 

De sector staat hoog aangeschreven. 
Wat kan er beter?
‘We moeten blijven innoveren, zeker 
als het gaat om specialistische kennis. 
Vroeger kwamen grote baggeropdrach-
ten bijna automatisch bij de bekende 
Nederlandse bedrijven terecht. Maar 

Mooi voorbeeld van internationale positionering: De Nederlandse watersector profileert zich in Singapore

René van Hell

nu doen de Chinezen en de Koreanen 
ook volop mee. Zij leveren ook kwa-
liteit, onder meer omdat ze schepen 
in Nederland laten bouwen en omdat 
hun mensen door Nederlanders worden 
opgeleid. Samen met de sector willen 
we nagaan hoe we het verschil kunnen 
blijven maken.’

Er is ook altijd veel geld nodig voor 
grote opdrachten.
‘Daarom moeten we meer dan 
voorheen naast deltatechnologie, 
watertechnologie en maritieme 
technologie ook financiële technologie 
leveren. Daar willen we ook partijen 
betrekken die vroeger niet aan tafel 
zaten, zoals pensioenfondsen en 
andere institutionele beleggers. Dus 
overheidsgeld inzetten om ander geld 
los te krijgen, daar moeten we veel meer 
naartoe. En dan op basis van gedegen 
business cases. En: niet Nederlandse 
oplossingen naar binnen brengen, maar 
cocreatie: je verdiepen in de problemen 
van anderen, daar de verbinding leggen 
met Nederlandse kennis, en zo komen 
tot vernieuwende oplossingen.’ 

Informatie over de internationale water 
ambitie: www.waterinternationaal.nl



2 3De Internationale Water Ambitie: de sector aan het woord

Waterschappen zorgen primair voor een 
veilig Nederland, ze houden het water 
tegen en houden het schoon. Toch zijn 
ze ook belangrijk voor de internationale 
positie van Nederland Waterland. Mark 
van der Werf, programmaleider innovatie 
en internationale zaken bij de Unie van 
waterschappen, over  de Internationale 
Water Ambitie.
 

‘Laat ik vooropstellen: internationaal werken 
is voor waterschappen bijzaak. Hoofdzaak 
is zorgen voor waterveiligheid, schoon en 
voldoende water. Maar daarin hebben we 
wel veel kennis en ervaring opgebouwd, 
en die delen we graag met de rest van de 

sector, ook om de kansen in het buitenland 
te vergroten.’ 

Waarde voor de drie pijlers
De Internationale Water Ambitie is volgens 
Mark van der Werf niet goed te realiseren 
zonder de waterschappen, en dat geldt 
voor elk van de drie pijlers. De eerste pijler: 
Nederland als centre of excellence. ‘Als 
waterschappen proberen we altijd ons 
waterbeheer beter, slimmer en goedkoper 
te doen. We beheren 90 procent van de 
dijken , 350 zuiveringen, 3600 gemalen en 
een kwart miljoen kilometer aan sloten en 
kanalen. Dat alles moet altijd naar behoren 
functioneren, Nederland is er afhankelijk 

‘Het is positief om vast te stellen dat de 
drie betrokken ministeries op dit gebied 
de banden verder hebben aangetrokken 
en samen Nederland als waterland 
willen gaan neerzetten. I&M brengt de 
deskundigheid in over waterveiligheid 
en -beheersing, Buitenlandse Zaken de 
internationale contacten en Economische 
Zaken met de visie op investeringen 
vanuit Nederland. En daar komt bij dat 
de internationale samenwerking van de 
overheid deuren kan openen voor de 
hele sector, inclusief kennisinstituten en 
bedrijfsleven. We zijn ook geconsulteerd 
bij de opstelling van de Internationale 
Waterambitie. Dit vanuit het besef dat 

Internationale 
samenwerking 
kan deuren openen 
voor de hele sector’ 

Dutch Water Authorities  
cruciaal voor internationale  
waterambitie 

je op die manier deelbelangen in de 
watersector samen kunt dienen. 
 
De praktijk moet nu gaan leren hoe de 
Internationale Water Ambitie uitpakt.
Een eerste stap kan zijn dat we als Topsector 
Water samen met de ministeries nadere 
afspraken maken over de inbreng en 
afstemming van speerpunten in landen 
waarmee we de komende jaren vooral 
zullen samenwerken. Verder denken 
we dat er ten aanzien van het financieel 
instrumentarium ook mogelijkheden 
om meer dan voorheen af te stemmen en 
samen op te trekken. Daarvoor is een nog 
scherpere focus nodig op de Sustainable 
Development Goals, ook wel de Global 
Goals, voor water en sanitatie. Dat helpt 
ook om nieuwe financiële bronnen aan te 
boren, bijvoorbeeld ook van de Wereldbank 
of de Asian Development Bank.  Vanuit de 
Topsector Water willen we een excellente 
promotie van de watersector bereiken. 
Samenwerking met alle betrokkenen is 
daarbij cruciaal.’

Het  Topsector Water kernteam export 
en promotie verstrekt de internationale 
activiteiten van de watersector en zet zich in 
om knelpunten en kansen aan te pakken. 
Voor meer informatie en contact: 
www.topsectorwater.nl

flexibele aanjager:

Partners voor Water 
2016 - 2021

William van Niekerk, voorzitter van het Kernteam Export  
& Promotie van Topsector Water

De ‘launching customer’:

Partners voor Water 2016-2021:   
MOGELIJKHEDEN VOOR DE WATERSECTOR 
Het programma Partners voor Water 2016-2021 (PvW16-21) is op 1 januari 2016 van start gegaan. 

PvW 2016-2021 heeft vier samenhangende onderdelen waar de sector gebruik van kan maken:
1.  De landenaanpak: projecten per land, met onder meer landenplatforms waar je als sector aan kunt deelnemen.
2.  De subsidieregeling Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s (WWSD) subsidie voor vernieuwende 

projecten die in het buitenland actief willen worden.
 
De eerste tender sluit op 31 augustus 2016, in 2017 zijn er ook twee tenders.
 
3.  De thematische aanpak: aanpak per kansrijk thema/product. “Water and Mining’ bijvoorbeeld of “Resilient Cities’. 

Met netwerken waar u zich als sector bij kunt aansluiten. 
4.  Promotie: Partners voor Water is een belangrijke motor achter de Nederlandse vertegenwoordiging op internationale 

evenementen en internationale branding zoals www.dutchwatersector.com (15 tot 20.000 internationale bezoekers 
per maand), de internationale etalage van de Nederlandse watersector. U kunt hier ook uw projecten showcasen.

 
Het budget voor Partners voor Water 2016-2021 is door de drie ministeries vastgesteld op 10,4 miljoen euro per jaar. 
Aan het einde van het programma zullen ongeveer 80 projecten zijn gesubsidieerd en 75% daarvan heeft geleid tot 
opschaling en/of vervolgwerkzaamheden voor de betrokken partijen.

Er is veel veranderd voor ngo’s, de 
laatste jaren.
‘Zeker. Er is bij Buitenlandse Zaken een 
verschuiving gaande van medefinanciering 
en capaciteitsopbouw naar beleidsbeïn-
vloeding via strategische partnerschappen; 
het ministerie financiert nu 26 van zulke 
partnerschappen. Er zijn twee redenen voor 
de verschuiving. Ten eerste is er minder 

geld beschikbaar en ten tweede gebeurt 
het vanuit de overtuiging dat beleidsbe-
invloeding meer impact heeft, gelijktijdig 
met een sterkere inzet op handel.  
Simavi is lid van zo’n partnerschap, sa-
men met IRC WASH, AKVO en Wetlands 
International. We werken in Azië en Afrika 
samen aan beter bestuur van drinkwater, 
sanitatie en waterbronnen. Tegelijkertijd 
werken we aan de versterking van lokale 
capaciteit, zodat de mensen daar zelf hun 

overheid kunnen aanspreken op haar ver-
antwoordelijkheid.’

Heeft de samenstelling van dat 
partnerschap ook te maken met 
een bredere blik?
‘Dat is een duidelijk zichtbare ontwikke-
ling. Een belangrijke trend is die van de 
verbinding, van de co-creatie. In je eentje 
kun je steeds minder vaak iets bereiken, je 
hebt elkaar nodig. Wij richten ons vooral 
op drinkwater,  sanitatie en hygiëne, maar 
werken nu ook samen met ngo’s die meer 
actief zijn in bijvoorbeeld ecosystemen. We-
reldwijd is de armoede-agenda gefuseerd met 
de milieu-agenda in de duurzame ontwik-
kelingsdoelen, die werelden groeien naar 
elkaar toe. Als wij ergens water uit de grond 
halen, willen we ook zeker weten dat dat 
water weer wordt aangevuld en dat het niet 
ten koste gaat van het lokale ecosysteem.’

Zie je die verbreding ook binnen de 
watersector?
‘We zoeken andere ngo’s als partner, maar 
ook overheden, kennisinstituten en be-
drijven. Ik stel vast dat de afstand tussen 
bedrijven en ngo’s kleiner wordt. Je moet 
natuurlijk wel zorgvuldig kijken naar het 
gemeenschappelijke belang. Het is zaak om 
elkaars sterke kanten te benutten. Bedrijven 

Met name bij IWA pijler 3 ‘het vergroten van lokale realisatiekracht’ spelen 
Nederlandse NGO’s een belangrijke rol. Roel Blesgraaf van Simavi, en voorzitter 
van de beleidsgroep binnen het ‘Water NGO platform’ bij het NWP, onderstreept 
de noodzaak van meer en beter samenwerken aan duurzame oplossingen. Met 
andere ngo’s, én met het bedrijfsleven. Dat vergroot voor alle partijen de kansen 
in het buitenland; ook voor de ngo’s zelf.

William van Niekerk

WATERSCHAPPEN 
BUNDELEN KRACHTEN 
IN DUTCH WATER 
AUTHORITIES
De meeste waterschappen zijn op bescheiden schaal actief in het 
buitenland, maar dat gebeurde tot nu toe vrij gefragmenteerd en het 
was ook niet zo bekend wat ze deden. ‘ Van der Werff: We wilden beter 
en professioneler samenwerken, zichtbaarder worden en onze positie 
verduidelijken. We willen de kennis en expertise van 11.000 waterschappers 
ontsluiten en daarvoor beter vindbaar zijn. Bovendien bieden we 
waterschappers de kans om naar het buitenland te gaan om daar kennis en 
ervaring op te doen en mee terug te nemen naar Nederland.  
 
Daarom hebben we Dutch Water Authorities opgezet, het gezamenlijke 
internationale gezicht van de waterschappen. Dutch Water Authorities 
opzetten is een groeiproces, we zijn zeker nog niet klaar, maar we hebben 
al flinke stappen gezet. Het is goed om te zien dat de drie betrokken 
ministeries ook meer en meer de watersamenwerking opzoeken en ons als 
Dutch Water Authorities daarin betrekken, via het Interdepartementaal 
Water Cluster.’ 

Buitenlandse belangstelling is er vooral ook voor de wijze waarop we in 
Nederland het waterbeheer organiseren. ‘In vele andere landen is dat nog 
niet altijd goed op orde, dus ze vragen zich af hoe wij die watergovernance 
aanpakken, waardoor het bij ons zo goed gaat.’ 

Meer informatie: www.dutchwaterauthorities.com

Partners voor Water 2016-2021 is van start gegaan.  Achter het programma staan 
drie ministeries, RVO en NWP voeren het programma uit. Basis is de Internationale 
Waterambitie, waarover elders in deze krant meer. Wat is er nieuw, wat kan de sector 
met het programma? Een dubbelgesprek met Dennis van Peppen, programmacoördinator 
Partners voor Water bij RVO, en NWP-directeur Lennart Silvis.  

Focus op steden
Denis van Peppen: ‘De drie kernelementen 
blijven: het positioneren van de Nederlandse 
kennis en technologie, het stimuleren van 
samenwerking en het bijdragen aan het oplos-
sen van de interne problematiek van landen. 
We spitsen dat voortaan alleen meer toe op 
de centrale doelstelling van de Internationale 
Water Ambitie.’
Lennart Silvis: ‘Het is hartstikke goed is dat de 
departementen samen de International Water 
Ambitie hebben opgesteld. Het is een sterke 
basis, ook om de sector verder te helpen.’

Dennis van Peppen: ‘We richten ons nu sterker 
op stedelijke gebieden, maar de thematiek 
is nog steeds vrij breed. De verbinding van 
water met landbouw is ook belangrijk, net 
als de link met energie en landbouw.’
Lennart Silvis: ‘Het nieuwe programma speelt 
terecht in op de wereldwijde verstedelijking; 
met steeds meer mensen die in kwetsbare 
gebieden wonen. Dat is een veelvormige pro-
blematiek waar we als Nederlandse sector 
bekend in zijn. Onze kennis kunnen we de-
len en toepassen om met een integrale en 
inclusieve aanpak te komen tot duurzame 

deltasteden, je moet niet wachten tot er een 
ramp gebeurt.’ 

Ruimte voor flexibiliteit
Dennis van Peppen: ‘Er is ook ruimte voor een 
‘light-aanpak’. Die kan partijen inspireren 
om met ideeën en voorstellen te komen, 
ook voor delta’s waarvoor in het verleden 
nooit geld beschikbaar was. In de praktijk zal 
moeten blijken hoe dat uitkristalliseert. De 
komende tijd wordt het concreter, scherper, 
met steeds meer focus.’  
Lennart Silvis: Dit zit nadrukkelijk in het pro-
gramma. ‘Ik denk bijvoorbeeld ook aan de 
Balkanregio; de Nederlandse watersector 
haalt daar veel omzet vandaan, Europa is 
belangrijk, zeker ook voor het MKB, je hoeft 
niet altijd ver weg.  Bij de acht met name 
genoemde delta’s is de samenwerking vaak 
vooral vanuit de overheden geïnitieerd. Het 
gaat erom dat we daar ook echt business 
uit gaan halen.’
Dennis van Peppen: ‘De geografische focus 
alléén leidt niet tot betere aanvragen. Het 
gaat vooral om een goede business case, met 
goede lokale contacten en goede ambities.  
Hoe meer je de sector zelf de waarde van 

een project laat aantonen, hoe effectiever de 
projecten die we binnenkrijgen. Je moet niet 
puur naar een land gaan vanwege mogelijke 
subsidie, maar omdat je er strategische kan-
sen ziet. Tegelijk blijft het criterium  dat een 
project moet bijdragen aan het oplossen van 
de maatschappelijke opgave in een land.’
Lennart Silvis: ‘Het programma moet streng 
zijn, projecten moeten werkelijk potentie 
hebben. Het is ook goed dat Partners voor 
Water wat opschuift naar het bijdragen aan 
lokale realisatie. Het gaat om het slim kiezen 
van niches, van kansrijke product-markt-
combinaties die echt toegevoegde waarde 
bieden. Dat zit sterker in het programma.’

Aanjager
Dennis van Peppen: ‘We willen ertoe bijdragen 
dat Nederlandse partijen het verschil kunnen 
maken in een stedelijke delta. Daarvoor is 
Partners voor Water een aanjager. Met het 
subsidie-instrument, maar we leveren ook 
kennis en we brengen andere instrumenten 
in stelling, zoals hulp en advies om de totale 
financiering, rond te krijgen. Bijvoorbeeld 
via de Europese Investeringsbank of de 
Wereldbank.’  

Lennart Silvis: ‘Die rol als aanjager maakt Part-
ners voor Water zo bijzonder. Er zijn subsi-
diemogelijkheden, maar andere instrumenten 
kunnen eenvoudig worden bijgeschakeld. 
Dat maakt je wendbaar. Het totaal van de 
financiering wordt de komende jaren een 
hot topic, het sleutelbegrip is appropriate 
finance, samen met andere partijen. Uiteraard 
wel met het uitgangspunt dat projecten het 
in zich hebben om op eigen kracht verder 
te gaan.’
Dennis van Peppen: ‘In de delta’s willen we 
‘trusted advisor’ worden, zodat Nederland 
altijd gevraagd wordt om mee te denken en 
mee te werken. Op die manier verhoog je 
ook de verdienkansen voor de sector. Het 
is zaak om de komende jaren door te pak-
ken. Zodat je óók meedoet als het gaat om 
implementatie en realisatie. Het Bangladesh 
Delta Plan 2100 heeft het bijvoorbeeld in zich 
in die richting te ontwikkelen.’
Lennart Silvis: ‘Ik ben ook blij dat de branding 
van Nederland Waterland de komende jaren 
weer ondersteund wordt. Je moet je wel aan 
blijven werken, via allerlei kanalen en op al-
lerlei goede podia. Daar blijven we als NWP 
hard aan trekken.’ 

komen naar ons toe omdat we weten  hoe 
het in de lokale gemeenschappen werkt, 
terwijl zij de technische kennis leveren of 
bijvoorbeeld meer weten over de samen-
stelling van de bodem. Zo kun je elkaar 
heel goed aanvullen.’

Is die duurzaamheid ook een 
gemeenschappelijk belang? 
‘Daar ben ik van overtuigd. Het past ook bij 
de kwaliteit van Nederlandse bedrijven in 
de sector. Wat wij als Simavi doen moet in 
ieder geval blijvend resultaat opleveren en 
structurele oplossingen bieden, ook voor 
de langere termijn. Daarvoor hebben we, 
met een puur Hollands woord, de FIETS-
duurzaamheidsstrategie ontwikkeld. De 
afkorting staat voor de duurzaamheids-
criteria waaraan alle projecten van de 
organisatie moeten voldoen: financieel, 
institutioneel, ecologisch, technisch en 
sociaal.’
Voor ons blijft tegelijk belangrijk dat 
Nederland zich blijft inzetten voor de 
allerarmsten, en dat er niet alleen wordt 
gekozen voor de middenklasse, die kan 
betalen voor schoon water. Wij zeggen: 
leave no-one behind.’

Wat zit er nog aan te komen, qua 
samenwerking?
‘We willen de contacten met het bedrijfs-
leven verder versterken, en via het NGO-
platform bijvoorbeeld meer inzetten op 
waterbeheer en water governance, Als 
NGO-platform willen we ook zoeken 
naar nieuwe strategische allianties, de 
banden aanhalen met de landenplatforms 
van NWP en meer contacten leggen bin-
nen de Topsector Water.
 
Op de strategiedag van het platform in 
januari hebben we bijvoorbeeld het rap-
port ‘Building Big Tickets’ gepresenteerd, 
over het opzetten en realiseren van grote 
ontwikkelingsprojecten, met meerdere 
partners en stakeholders. Hoe bouw je 
een PPP-constructie, hoe kun je donoren 
met een slimme alliantie benaderen, welke 
financiële constructies zijn mogelijk? Die 
weg willen we verder op.’ 

Voor meer informatie over het NGO platform 
en het rapport ‘Building Big Ticket’s: 
www.nwp.nl /ngoplatform

van. Waterschappen ontwikkelen nieuwe 
methoden en technieken en zijn launching 
customer voor innovatieve oplossingen.’
Dan de tweede pijler, integrale oplossin-
gen. ‘We hebben letterlijk en figuurlijk 
verstand van polderen. We hebben verkie-
zingen, we wegen belangen af, we zijn de 
belichaming van de integrale benadering. 
Heel belangrijk daarbij is de rol van go-
vernance. Samen met bedrijfsleven en 
kennisinstituten zijn we ook sterk in het 
stimuleren van de circulaire economie: als 
sector lopen we mondiaal voorop in het 
ontwikkelen en toepassen van methoden 
en technieken om bijvoorbeeld energie 
en grondstoffen uit afvalwater te halen, 

en afvalwater als bron te beschouwen.

En de derde pijler: het vergroten van 
lokale realisatiekracht. ‘We stellen ken-
nis en ervaring beschikbaar om in het 
buitenland te laten zien hoe je vanuit 
de bestuurlijke inrichting beheer en 
onderhoud structureel aanpakt. Hoe je 
lokale problemen lokaal oplost met lo-
kale financiering. We laten buitenlandse 
delegaties zien hoe we het aanpakken 
en laten het bedrijfsleven ook graag 
mee profiteren van onze kennis en 
ervaring. Als Dutch Water Authorities 
kunnen we die rol de komende jaren 
nog krachtiger spelen.’

NGO strategiedag overleg

Roel Blesgraaf

Mark van der Werf

De NGO’s:

Wereldwijd is de 
armoede-agenda 
gefuseerd met de 
milieu-agenda’

Uitvoerders Partners voor Water programma: Dennis van Peppen (RVO) en Lennart Silvis (NWP)



 

‘Het nieuwe programma speelt terecht in op de 
wereldwijde verstedelijking; met steeds meer 
mensen die in kwetsbare gebieden wonen.’
Lennart Silvis, directeur NWP 

“Bedrijven komen naar ons toe omdat  
we weten hoe het in de lokale 
gemeenschappen werkt, terwijl zij bijv. de 
technische kennis leveren.”
Roel Blesgraaf, voorzitter van de beleids-
groep binnen het ‘Water NGO platform

“We hebben letterlijk en figuurlijk verstand 
van polderen. We hebben verkiezingen, we 
wegen belangen af, we zijn
de belichaming van de integrale benadering.”
Mark van der Werf, programmaleider 
innovatie en internationale zaken bij de Unie 
van waterschappen

“Vanuit de Topsector Water willen we een 
excellente promotie van de watersector 
bereiken. Samenwerking met alle betrokkenen 
is daarbij cruciaal.”
William van Niekerk, voorzitter van het 
Kernteam Export & Promotie van  
Topsector Water

“Het allerbelangrijkste is dat we de ambitie hebben 
om wereldwijd onze waterkennis in te zetten voor 
het oplossen  van wereldwijde problemen”.
René van Hell, voorzitter van de stuurgroep van het 
Interdepartementale watercluster (IWC)

Drie departementen hebben de handen ineen geslagen en de ‘Internationale Water Ambitie’ 

(IWA) geformuleerd. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en 

Landbouw en Buitenlandse Zaken bundelen hun krachten om samen met de brede watersector 

meer impact te realiseren in het buitenland. De gezamenlijke visie stelt ons beter in staat om 

onze acties en instrumenten op elkaar af te stemmen, relaties te smeden met internationale 

partners, en van elkaar te leren. In het belang van een versterkte internationale reputatie van 

ons land en onze sector – maar bovenal voor een wereld waarin we veilig leven met water. Deze 

pagina biedt een overzicht van de IWA, de instrumenten en de doelen.
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De totaalaanpak 

voor waterveiligheid 
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PIJLER 3  
Nederland 

draagt bij aan 
vergroten lokale 
realisatiekracht

Waterveiligheid en waterzekerheid zijn meetbaar 
verbeterd in minstens acht stedelijke delta’s

De Nederlandse inzet heeft bijgedragen aan concrete 
programma’s en projecten die overlast en waterschaarste 

verkleinen en de waterkwaliteit verbeteren

Minstens twee van de toeleverende productieketens in 
iedere delta, bijvoorbeeld de voedsel- of drinkwaterketens, 
zijn waterefficiënter of vervuilen het water minder, en het 

stroomgebied is er duurzamer beheerd ten opzichte van 2015

Internationaal draagvlak voor de preventieve aanpak van 
waterveiligheid, mede in het licht van klimaatadaptatie, 

is vergroot. De internationale positie van de watersector is 
sterker, exportcijfers stijgen verder.

RESULTAAT
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IWA: SAMEN  
VOOR EEN DOEL 

Het realiseren van 
waterveiligheid en 
waterzekerheid in 
stedelijke delta’s 

wereldwijd.

Partners voor International 
Business (PIB)
Doel: Ondersteuning aan groepen 
bedrijven, eventueel aangevuld met 
kennisinstellingen, die gezamenlijk een 
buitenlandse markt willen betreden
Budget: +/- 8 mln per jaar

Private Sector Development 
Apps (PSD Apps)
Doel: Ondersteuning van 
partnerlanden bij verbetering van 
het ondernemingsklimaat, in overleg 
tussen ambassade en RVO
Budget: +/- 17 mln per jaar

Water Ontwikkelings-
samenwerking (Water OS)
Doel: Ondersteuning van ambassades 
met hun waterprogramma waarbij 
wordt gestreefd naar het betrekken van 
de brede Nederlandse watersector
Budget: +/- 7 ton per jaar

Private Sector Development 
Apps (PSD Apps)
Doel: Ondersteuning van 
partnerlanden bij verbetering van 
het ondernemingsklimaat, in overleg 
tussen ambassade en RVO
Budget: +/- 17 mln per jaar

Geodata for Agriculture and 
Water (G4AW)
Doel: Financiering voor projecten 
op informatiediensten die 
voedselproducenten gebruiken voor het 
vergroten van de productie
Budget: +/- 30 mln per jaar

Partners voor Water (PVW)
Doel: Uitvoering IWA en positionering 
van de Nederlandse watersector
Budget: +/- 10 mln per jaar

Fonds Duurzaam Water 
(FDW)
Doel: Financiering voor publiek-private 
projecten met een meerduidige klant
Budget: +/- 5 mln per jaar

Ghana WASH Window 
(GWW)
Doel: Financiering van WASH 
partnerschappen in Ghana 
Budget: +/- 3 mln per jaar

INSTRUMENTARIUM 
PROJECTFINANCIERING

Dutch Good Growth Fund 
(DGGF)
Doel: (Co)financiering van private
investeringen en exporten door 
Nederlandse MKB’ers in/naar 
ontwikkelingslanden
Budget: +/- 50 mln per jaar

Development Related 
Infrastructure Investment 
Vehicle (DRIVE)
Doel: Ondersteuning voor 
ontwikkelings-relevante (publieke) 
infrastructuur
Budget: +/- 120 mln per jaar

Demonstratieprojecten 
Haalbaarheidsstudies 
Investerings-
voorbereidingsstudies 
(DHI)
Doel: Ondersteunen Nederlandse MKB 
in opkomende internationale markten 
en ontwikkelingslanden
Budget: 2,5 mln tender 
opkomende markten 2 mln tender 
ontwikkelingslanden

Develop2Build (D2B)
Doel: Ondersteuning van overheden
in de minst ontwikkelde landen bij 
de ontwikkeling van infrastructurele 
projecten
Budget: +/- 10 mln per jaar

INSTRUMENTARIUM 
INVESTERINGEN

INSTRUMENTARIUM 
PARTNERSHIPS

Dutch Risk Reduction 
Team (DRR-Team)
Doel: Inzet van Nederlandse kennis 
en expertise ter ondersteuning van 
wederopbouw en preventie van 
watergerelateerde rampen
Budget: +/- 1 mln per jaar

Dutch Surge Support 
water (DSS water)
Doel: Inzet van Nederlandse 
topexperts ter ondersteuning 
van internationale humanitaire 
hulporganisaties
Budget: +/- 2,4 ton per jaar

INSTRUMENTARIUM 
QUICK RESPONSE

‘We willen ertoe bijdragen dat Nederlandse partijen 
het verschil kunnen maken in een stedelijke delta. 
Daarvoor is Partners voor Water een aanjager.”
Dennis van Peppen, programmacoördinator 
Partners voor Water bij RVO

4 De internationale waterambitie in een notendop 5



6 Opinie: de Internationale positie van Nederland

De leverancier van watertechnologie expertise: 
‘Kijken naar total cost of ownership’

7

Nederland zegt dat het een wereld-
waterleider is. Wordt dat ook zo ge-
zien in het buitenland?

‘Nederland heeft internationaal een 
belangrijke positie op het gebied van water. 
Dit blijkt met name uit een actieve bilaterale 
samenwerking met verschillende landen. 
Ook de deelname van premier Rutte aan 
het Verenigde Naties ‘High Level Panel’ voor 

water is daarin belangrijk. De perceptie in 
het buitenland is dat de Nederlandse 
aanpak pragmatisch is en zich meer richt 
op praktische oplossingen dan op het spelen 
van een leidende rol in het internationale 
water debat. Binnen de International Water 
Association spelen vele Nederlanders een 
belangrijk rol. Zij behoren tot de wereldtop 
op het gebied van waterwetenschap en 
technologie.’
 
Kunnen we het, als klein land, wel blij-
ven opnemen tegen de grote jongens?

‘Het zal in toenemende mate belangrijk zijn 
om nieuwe samenwerkingsverbanden te 
ontwikkelen, binnen Nederland, binnen 
Europa maar ook mondiaal. Innovatie is 
daarnaast cruciaal; binnen Nederland en 
via buitenlandse samenwerking. Binnen 
de International Water Association zien 
wij dat de meest succesvolle landen 
inzetten op de stimulering van innovatie 
binnen eigen land. In Nederland kan daar 
nog meer aandacht aan besteed worden, 

met name bij de waterschappen en de 
drinkwaterleidingbedrijven.’
 
Wat valt u op aan de internationa-
le activiteiten/presentatie van Ne-
derland, wat zouden we beter kun-
nen doen? 
Nederland zou meer aandacht kunnen 
besteden aan de deelname op internationaal 
water beleidsniveau. Met name een 
oplossingsgerichte benadering rondom 
de Sustainable Development Goals zal 
in toenemende mate van belang zijn. De 
vertaling van deze doelstellingen naar 
practische interventies gaat enorme 
mogelijkheden voor de watersector opleveren. 
Nederland zou hier een voortrekkersrol in 
moeten spelen.
 
U kent de internationale waterwe-
reld. Waar moet Nederland vooral 
op inzetten, volgens u?
Gezien de capaciteiten in Nederland, is 
het van belang veel aandacht te blijven 
besteden aan de innovatie in de watersector. 
Dit kan gaan om onderwerpen zoals: 
efficiëntie, energie- en co2-neutraliteit, 
terugwinning van grondstoffen uit afvalwater, 

gedecentraliseerde watervoorziening, of 
het gebruik van natuurlijke ecosystemen 
voor water regulering en water kwaliteit. 
Deelname in en samenwerking met de 
International Water Association, geeft de 
mogelijkheid om wereldwijd nieuwe partners 
voor innovatie te vinden. Nadruk zou hierbij 
moeten liggen op het uitbreiden van de 
samenwerken tussen overheid, bedrijfsleven 
en kennisinstituten; niet alleen in Nederland 
maar met name met geselecteerde partners 
vanuit Europa en Azië.’ 
 
Op welke bijeenkomsten/fora mo-
gen we absoluut niet ontbreken?

‘Gezien het belang voor innovatie, is het 
belangrijk voor Nederland om deel te nemen 
en heel zichtbaar te zijn op die evenementen 
waar innovatie en de watertoekomst centraal 
staan. Op de IWA World Water Congress & 
Exhbition (Brisbane (Australie, 9 – 13 Oktober), 
een van de grootste waterevenementen, mag 
Nederland niet ontbreken. Hier worden de 
laatste ontwikkelingen gepresenteerd en 
gekoppeld aan het realiseren van de geweldige 
uitdaging en mogelijkheden van de Duurzame 
Ontwikkelings Doelstellingen (SDGs). 
Daarnaast is het van belang dat Nederland het 

twee-jaarlijkse event ‘Amsterdam International 
Water Week’ verder ontwikkelt tot een van 
dé toonaangevende waterevenementen, met 
name op Europees niveau.’ 
 
We zijn goed, hoe blijven we goed?

‘Voor een kennissector, en dat is de 
watersector in toenemende mate, is het 
ontwikkelen van talent essentieel. Er moet 
daarom meer gedaan worden om jong talent 
ertoe te verleiden om in de watersector te 
komen en te blijven werken. Nederland 
zou hierbij internationaal voorop kunnen 
lopen. Dit is ook van groot belang voor 
de Nederlandse waterbeheerders, waar 
de komende jaren een groot aantal 
medewerkers met pensioen gaat. De 
Nederlandse kennisinstellingen hebben 
wereldwijd een uitstekende reputatie. Het 
blijven aantrekken van internationale 
studenten is belangrijk voor de opbouw 
van een wereldwijd netwerk van 
waterprofessionals die een band hebben 
met Nederland. UNESCO-IHE en IWA zullen 
in de komende jaren daarom nauwer gaan 
samenwerken om zo de banden tussen 
internationale netwerken van UNESCO-
IHE alumni en IWA leden te versterken.’

De internationale bril: ‘Perceptie in buitenland is dat Nederland 
pragmatisch is en geen leidende rol speelt in het waterdebat’

Nederland staat wereldwijd bekend als waterland, maar daarbij wordt vaak als eerste 
gedacht aan deltatechnologie: de kracht van het kleine landje dat zich al eeuwenlang 
succesvol beschermt tegen de zee. Maar op het gebied van watertechnologie heeft 
Nederland ook veel te bieden. In de tweede helft van 2016 starten de TKI watertechnologie, 
de Topsector en het kernteam export en promotie  een campagne om juist die 
watertechnologie internationaal in de schijnwerpers te zetten. Paul Buijs, CEO van 
Bersson UV en lid van het Kernteam Export & Promotie van de Topsector Water, gaat 
in op de kansen en de knelpunten.

Waar zijn we goed in?
‘De kracht van Nederlandse 
watertechnologie is dat wij kijken 
naar de total cost of ownership, op de 
lange termijn. Dus niet alleen maar de 
investeringskosten om water te maken 
of afvalwater te zuiveren. Daarmee 
onderscheiden we ons van een groot 
deel van de internationale concurrentie. 
Het publieke watermodel van Nederland 
is superieur aan welk model ook in de 
wereld. Die boodschap gaan we in de 
campagne ongetwijfeld een belangrijke 
plek geven. Helaas wordt er elders in de 

wereld op dit moment nog veel te veel 
aanbesteed op basis van uitsluitend de 
investeringskosten, en dan krijgt innovatie 
minder kans, ook als die met name is 
gericht op lagere kosten op lange termijn.’ 

Dat draait dus om de bestuurlijke 
organisatie.
‘Ja. Bij ons zijn waterbedrijven in staat 
om reserves op te bouwen en die te 
gebruiken voor investeringen én voor 
onderhoud: alles in één hand. In veel 
andere landen doet de centrale overheid 
de belangrijkste investeringen en zorgen 
de lokale waterbedrijven voor beheer en 
onderhoud. Die centrale overheid wil 
dan vooral de investeringskosten laag 
houden, waardoor lokale waterbedrijven 
het moeilijk hebben om de kosten van 
beheer en onderhoud uit de tarieven te 
dekken. Wil je het goed organiseren, 
dan moet je investeringen, beheer en 
onderhoud bij elkaar brengen.’ 

En innovatieve watertechnologie?
‘Daar zijn we natuurlijk ijzersterk in. In 
Andijk heeft PWN bijvoorbeeld een uiterst 
innovatieve drinkwaterinstallatie gebouwd. 
Die wordt nu ook getest in onder meer 
Australië, Singapore en Groot-Brittannië. 
Kijk ook naar de Nereda-technologie 
voor het zuiveren van afvalwater. Of 
naar innovaties rond het terugwinnen 
van grondstoffen en het opwekken van 
energie uit afvalwater. Maar opnieuw: in de 
publieke sfeer heeft dat soort oplossingen 
meer kans als er wordt gekeken naar de 
total cost of ownership.’ 

Hoe werkt dat in de private sector?
‘In het bedrijfsleven gaat de besluitvorming 
sneller. Veel grote internationale spelers 
passen het Nederlandse gedachtengoed al 
toe. Bedrijven als Mars en Unilever zijn early 
adopters. Ze beginnen er dan in het westen 
mee, en rollen het uit naar vestigingen over 
de hele wereld.’ 

Wat moet er gebeuren om de positie van 
het Nederlandse aanbod te versterken?
‘Ten eerste staat in de campagne natuurlijk 
onze toptechnologie centraal, maar sámen 
met het Nederlandse bestuurlijke model: 
daar kunnen andere landen nog f linke 
stappen mee maken. Tegelijkertijd moet je 
ervoor zorgen dat je, door waterbedrijven in 
andere landen te helpen, die waterbedrijven 
niet klaarstoomt voor de concurrentie. 
Daarom is het nodig dat Nederlandse 
waterbedrijven en het bedrijfsleven meer 
gaan samenwerken. Waterbedrijven 
zouden meer ruimte en vrijheid moeten 
krijgen om hun expertise in te brengen in 
het internationale Nederlandse aanbod.  
Hetzelfde geldt voor waterschappen. 
Dat past ook in de Nederlandse visie, 
van hulp naar handel. Nu gebeurt dat 
maar mondjesmaat. Bovendien: kijk naar 
de landen om ons heen, de Duitsers en 
de Denen doen het ook. We moeten niet 
roomser zijn dan de paus.’

Ger Bergkamp

‘We moeten durven slim en traag te zijn,  
juist in die internationaal complexe wereld’

Henk Ovink, watergezant

Natuurlijk schuift Henk Ovink het Nederlandse bedrijfsleven naar voren als de 
situatie dat toelaat. Maar het is geen doel op zich. “Het gaat om de wereldwijde 
watersnood, en ons aanbod sluit daar prachtig op aan!” Voor dat doel werkt Ovink 
aan waterbewustzijn, internationale partnerships en voorbeeldprojecten.

Iets meer dan een jaar reist Ovink nu 
de wereld rond als eerste officiële 
watergezant van Nederland. Hij zet zich 
in om beter waterbewustzijn te creëren, 
met name bij beslissers, opiniemakers en 
opdrachtgevers. Dat begint met inzicht in 
het internationale watervraagstuk en de 
mogelijke oplossingen. Daarom heeft Ovink 
het initiatief genomen voor de wateratlas 
van de wereld, die in 2017 verschijnt. Deze 
atlas geeft met honderden kaarten, foto’s 
en illustraties een actueel en samenhangend 
beeld van wereldwijde watervraagstukken, 
de relaties met verstedelijking, economie 

en geo-politiek en de kracht van slimme 
en integrale oplossingen. “Zo willen 
we beslissers inspireren. Alleen een 
opdrachtgever die die complexiteit 
doorgrondt onderkent het belang van zo’n 
integrale aanpak, die  leidt tot echte betere 
oplossingen en tot meer kansen voor de 
Nederlandse sector.”
 
Meer impact met partners
Daarnaast is Ovink bezig met het smeden van 
internationale samenwerkingsverbanden. 
“Nederland is klein. Als we niet ‘partneren’ 
hebben we geen impact. Daarom nemen 
we het voortouw in de deltacoalitie, een 
samenwerkingsverband van delta’s met 
vergelijkbare waterproblematiek. Wij 
hebben een onderzoek gedaan naar de 
‘hotspots’ waar je nú moet interveniëren 
om ergere waterproblematiek te 
voorkomen en welke internationale 

samenwerkingsverbanden je daarbij nodig 
hebt. Je moet het lef hebben om voor deze 
plekken een agenda neer te leggen en echt 
vooruit te stappen.”

Wat voor rol speelt de IWA?
‘De Internationale Water Ambitie geeft 
de kaders en de ondersteuning, en 
zorgt ervoor dat we de dingen die we al 
doen beter in die internationale context 
plaatsen.  

En dat is mooi, want internationaal is de 
kennis en koppositie van Nederland op 
het gebied van water onomstreden, maar 
daar moet je wel in blijven investeren. Het 
is net als met fietsen: wie voorop fietst, 
heeft het zwaar. De tweede fietst al uit 
de wind. Maar alleen die eerste wint!’ 

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen 
waar we op in moet spelen?
“Nederland en de Nederlandse sector 
moeten, nog steeds tegen de stroom in, 
blijven vechten voor de integrale aanpak, 
voor samenwerken tussen sectoren, tussen 

bedrijfsleven, overheden en kenniswereld, 
en met de NGO’s en andere actoren in 
de waterwereld mondiaal.  We moeten 
durven slim en traag te zijn, juist in die 
internationaal complexe wereld. Want 
we moeten beseffen dat we Nederland 
hebben gemaakt in een eeuwenlang 
proces van het intelligent managen van 
risico’s en onzekerheden vanuit twee 
principes: veiligheid en kwaliteit. Daar 
zit onze kracht en die moeten we elke 
dag versterken.”  Meer dan ooit zitten 
verstedelijking, waterschaarste, vervuiling, 
drinkwater en overstromingsgevaar aan 
elkaar vast. In stedelijke delta’s komt dat 
wereldwijd allemaal samen. Dat vraagt om 
de beste oplossingen, om slimme publiek-
private partnerships én financiering. Met 
alle innovatieve kennis en kunde en een 
koppeling van lange en korte termijn. En 
aandacht voor capacity building.” 

“Water en energie, water en voedsel en 
water en de stad zijn daarbij de grootste 
opgaven, met klimaatverandering als een 
vergrootglas er bovenop. Daar komt alles 

Ger Bergkamp is Executive Director bij de International Water Association. Hoe 
kijkt hij, als Nederlander met een internationale bril op, aan tegen de positie van 
Nederland? Wat gaat goed, wat verdient aandacht?

samen. Dat is onze kans, daar maken 
we het verschil. Tenminste als we daar 
ook echt voor durven te kiezen. Eerlijk 
gezegd hebben we geen keus, en tegelijk 
is het ook het mooiste wat er is!”

Internationale branding 
voor de watersector
Lees hier op welke manier de Nederlandse watersector in 2016 internationaal 
in de spotlights wordt gezet in het kader van IWA. Ziet u thema’s waarbij uw 
informatie niet mag ontbreken? Stuur dan een mail aan c.boomsma@nwp.nl.

Paul Buijs

Henk Ovink

Foto Singapore: Het Netherlands Water Pavilion 

op de Singapore International Water Week 2016

Nederland staat internationaal bekend om zijn delta’s, met bijbehorende expertise. 
Maar brengen we dat wel goed over de bühne? Eddy Moors is Hoofd Klimaatverandering 
en Adaptief Land & Waterbeheer van Alterra Wageningen UR, en hoogleraar Water 
en Klimaat aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is ook actief binnen de Delta 
Alliance. Zijn boodschap: ‘Delta brengt alfa, bèta en gamma samen.’ 

‘Je moet je om te beginnen realiseren dat 
waterveiligheid niet in alle landen per 
definitie bovenaan de prioriteitenlijst staat, 

ook niet in delta’s. In veel landen is vooral 
ook de voedselvoorziening superbelangrijk. 
Uiteraard is er wel een sterke urbanisatie 
gaande, delta’s raken steeds dichter bevolkt, 
dus de bescherming van al die mensen 
wordt wel steeds belangrijker. Maar het 
is zaak om wel steeds oog te houden voor 
die meervoudige doelstelling.
Het is ook belangrijk om niet puur 
naar de geografische delta te kijken. In 
andere landen spelen de verbanden met 
bovenstroomse gebieden nog sterker dan bij 
ons. Je moet dus over grenzen heen kijken 
en kiezen voor een ruime interpretatie.’

Frankrijk is gewoon Frankrijk
Nederland is volgens Eddy Moors heel goed 

in de versnippering, terwijl het nou juist 
zaak is om alles wat je nodig hebt bij elkaar 
te brengen, en vervolgens eenduidig naar 
buiten te presenteren. ‘Daarvoor moet je als 
land bouwen aan de relatie met een ander 
land. Andere landen, ik denk bijvoorbeeld 
aan Frankrijk, zijn daar sterk in. In het 
aanbod is het heel lang gewoon ‘Frankrijk’, 
als geheel, en pas op een laat moment is 
het tijd voor de individuele bedrijven. Bij 
ons is het sneller ‘ieder voor zich’, terwijl 
we met elkaar verder kunnen komen. En 
die kant moet het volgens mij op. In mijn 
beleving vraagt dat om een grotere rol 
vanuit de overheid, ook als het gaat om 
de financiering van kansrijke pilots en 
het ondersteunen in een opstartfase. Men 
wil aan de ontvangende kant nu eenmaal 
graag bewijs dat iets ook echt werkt.’  

Totaal sterker ontwikkelen
De uitstekende kennisreputatie van 
Nederland kan nog steeds het pad effenen, 

dat is de ingang. Goede contacten tussen 
en met overheden helpen daarbij, en ook 
tussen bedrijven en kennisinstituten. 

‘Maar om die technologie te kunnen 
toepassen heb je een visie en een plan 
nodig, en een oplossing om het geheel 
ook te financieren en duurzaam goed te 
laten functioneren. Dat totaal moeten 
we nog sterker ontwikkelen. Kansen 
in het buitenland kun je beter benutten 
wanneer je echt een compleet aanbod 
hebt. Delta brengt alfa, bèta en gamma 
samen: ontwerp, biofysische kennis en 
andere disciplines, zoals governance 
en financiering, voor een integrale visie, 
planning en implementatie.’ 

Adaptieve plannen
Supersterk van Nederland is ons deltaplan: 
we hebben een langetermijnvisie, zetten 
die visie om in plannen, en voeren die 
plannen vervolgens ook uit. Men is in 
het buitenland zeer gecharmeerd van 

supertechnische oplossingen die je niet 
alleen kunt bedenken, maar ook kunt maken, 
inclusief de financiering en het beheer. En 
juist ook onze niet-technische oplossingen 
zouden we beter kunnen etaleren.

We hebben overigens nog wel een weg te 
gaan bij het maken van adaptieve plannen. 
Want je moet niet alleen aan iets beginnen 
dat over twintig jaar klaar is, je moet ook 
de flexibiliteit inbouwen om onderweg 
dingen te kunnen aanpassen. 
Ik hoop persoonlijk dat de Internationale 
Water Ambitie helpt om de dingen bij 
elkaar te brengen, dat de government-to-
government relaties sterker worden, ook 
door de Delta Coalitie. En ik hoop dat we 
als Delta Alliance onze bijdrage kunnen 
leveren, bijvoorbeeld door te komen tot 
een internationale kennisagenda.’

Voor meer informatie: 
www.delta-alliance.org

The Delta Alliance: ‘Waterveiligheid staat niet in alle landen bovenaan’

EddyMoors

SMART INFORMATION SOLUTIONS  
FOR WATER & CLIMATE 
 
Our secret involves cooperation, an integrated  

 

Campagnes 2016
NWP zet regelmatig specifieke expertise 
in the spotlights. We maken dan een 
online portfolio, eventueel een magazine 
en realiseren een groot internationaal 
bereik via kanalen zoals partners,  
www.dutchwatersector.com, vakmedia en 
ambassades. Dat doen we in het kader van 

programma’s als Partners voor Water, maar 
ook in samenwerking met andere partijen. 

Eerder gerealiseerd:
• The Dutch Delta approach
•  Portfolio en informatie over Nederlandse 

aanpak delta’s
• www.dutchwatersector.com/delta

Net live:
•  Smart information solutions for water 

and climate 
•  Nederlandse space technology, ICT-

kennis en waterexpertise komen bij 
elkaar. Het portfolio is al te raadplegen op  
www.dutchwatersector.com

Water & Food
•  Duurzame oplossingen op het grensvlak 

van voedsel en water 
• Live derde kwartaal 2016

Resilient cities:
•  Nederlandse expertise voor klimaat en 

water resilience in steden

•  Live vierde kwartaal 2016/ eerste 
kwartaal 2017. 

Watertechnologie
•  De Nederlandse watertechnologie 

sector is innovatief, vooruitstrevend en 
biedt antwoorden op de vraagstukken 
van morgen. Dat wordt internationaal 

nog onvoldoende belicht. Vandaar dat 
een campagne en online portfolio rond 
bijvoorbeeld drinkwatervoorziening, 
afvalwater en hergebruik in voor-
bereiding is.

• Live derde kwartaal 2016. 

Online etalages voor de Nederlandse 
watersector
Het vergt veel inspanning om een 
internationaal publiek te bereiken. Daarom 
is binnen de Topsector Water besloten de 

online internationale branding te bundelen 
op twee plekken die al veel internationaal 
publiek trekken:
•  www.dutchwatersector.com 
   (water en deltatechnologie) en 
• www.maritimebyholland.com 
   (maritieme expertise). 
Neem contact op met NWP voor meer 

informatie en mogelijkheden 
•  www.dutchwatersector.com en met NML 

over maritimebyholland.com 

Evenementen en handelsmissies 2016
In 2016 zijn er weer verschillende 
evenementen waar de sector zich profileert 
in een gezamenlijk Pavilion. Meestal 
gebeurt dit met steun van het programma 
Partners voor Water, georganiseerd door 
NWP. Ook zijn er diverse handelsmissies 
gepland. Voor de actuele stand van zaken zie: 
www.nwp.nl/agenda

DRR/DSS team missies
Nederlandse waterexpertise teams die snel 
kunnen worden ingezet op verzoek van 

overheden of humanitaire organisaties. 
In 2016 zijn er onder meer missies 
geweest naar Bulgarije, Sri Lanka, 
Marokko,  Argentinië, Peru en Ecuador. 

Kijk voor meer informatie op: 
www.drrteam-dsswater.nl
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Over deze krant
Deze krant belicht internationale 
projecten, programma’s en ontwik-
kelingen in de Nederlandse watersec-
tor. Centraal staan de internationale 
programma’s van de ministeries 
Infrastructuur en Milieu, Economische  
Zaken en Buitenlandse Zaken: 
oa Partners voor Water en Water 
Mondiaal, Water en Ontwikkelings-
samenwerking (Water OS), Yep Water 
en het DRR team. Deze krant belicht 
de resultaten van deze programma’s. 
Daarnaast richt deze krant zich op de 
ontwikkelingen rond het kernteam ex-
port en promotie en op aansprekende 

cases van partijen in de watersector. De 
krant wordt verstuurd aan 1500 abon-
nees en los verspreid in de watersector. 
 
Deze krant wordt gemaakt door  
het NWP in samenspraak met  
Rijksdienst voor Ondernemend  
Nederland (RVO.nl), samen uitvoerders 
van het programma Partners voor Water 
dat de krant mogelijk maakt.  
 
Voor meer informatie over de 
programma’s, contactpersonen en  
voor abonnementen:
info@partnersvoorwater.nl

 
rvo.nl unit Partners voor water
Contact: dennis.vanpeppen@rvo.nl
  
Netherlands Water Partnership
Contact: c.boomsma@nwp.nl

links: 
www.dutchwatersector.com
www.partnersvoorwater.nl
www.yepwater.nl
www.rvo.nl
www.nwp.nl

1. Is water een belangrijk onder-
werp voor de Wereldbank?
‘Absoluut, het is één van de ‘global prac-
tices’, met daarbinnen een focus op vijf 
deelgebieden: waterveiligheid, watervoor-
ziening, sanitatie, irrigatie en drainage en 
waterkracht. De Wereldbank heeft de afge-
lopen twee jaar 17 miljoen mensen betere 
toegang gegeven tot schoon drinkwater 
en/of schone toiletten. Maar 2,4 miljard 
mensen hebben nog steeds geen toegang 
tot verbeterde sanitatie en drinkwater voor-
zieningen. ’ 

2. Hoe werkt het bij de Wereldbank?
Als een land een lening van de Wereld-
bank wil voor bijvoorbeeld een stuwdam, 
dan kijkt de Wereldbank kritisch naar het 
project en biedt zij ook technische kennis 
aan om het project van de grond te krijgen. 
Voor de uitvoering wordt standaard een 
tender uitgeschreven, waar bedrijven op 
kunnen inschrijven. Bedrijven moeten zelf 
aan werk om tenders binnen te halen, ze 
krijgen het niet op een presenteerblaadje. 
Het kan jaren duren voordat er een tender 
kan worden uitgeschreven voor een project. 
Het bijhouden van projecten vergt dus een 
lange adem.’

3. Kijkt de Wereldbank ook naar 
kwaliteit en duurzaamheid?
‘Steeds meer. Voorheen was de prijs vaak 

beslissend. Maar sinds 1 januari van dit 
jaar zijn de aanbestedingsregels aangepast, 
met juist meer focus op kwaliteit en duur-
zaamheid. Dat is uitermate gunstig voor 
de Nederlandse sector. We verwachten dat 
de Nederlandse sector daar de komende 
jaren zeker van zal kunnen profiteren.’

4. Wat is de positie van Nederland 
bij de Wereldbank?
‘De kennis en kunde van Nederland wordt 
zeker op prijs gesteld. Nederland geldt toch 
als een van de belangrijkste landen op het 
gebied van waterbeheer en waterkennis. 
Nederland heeft in 2014 ook een MoU met 
de Wereldbank afgesloten waarin de We-
reldbank heeft aangegeven dat Nederland 
een prominente rol zal spelen bij de aanpak 
van de wereldwijde waterproblematiek.’

5. Wat kunnen jullie voor Neder-
landse bedrijven doen?
‘Wij, de liaisons voor de Wereldbank, hel-
pen bedrijven op weg. De Wereldbank is 
een immense organisatie, waar 16.000 
mensen werken. We geven informatie 
over de Wereldbank en het aanbeste-
dingsproces, we hebben allerlei tips & 
tricks, we kunnen contacten leggen met 
de juiste mensen binnen de Wereldbank. 
Belangrijk startpunt voor meer informatie 
is onze blog,  www.nl4worldbank.org en 
wij zijn te volgen op Twitter @NL4WB.

De blog staat vol informatie over het za-
kendoen met de Wereldbank, tenders 
en relevant nieuws. Op Twitter plaatsen 
wij tenders, nieuws en live updates tij-
dens events.  We hebben daarnaast een 
handboek samengesteld “Zaken doen 
met de Wereldbank”, ook te vinden op 
onze blog.  En we organiseren bedrijfs-
bezoeken en missies naar de Wereldbank, 
samen met RVO.’

6. Wat zijn je belangrijkste tips 
voor bedrijven?
‘Zorg dat je goed geïnformeerd bent, 
onder meer via goede contacten met de 
Wereldbankmedewerkers, zodat je weet wat 
er speelt. Go local! De projecten worden 
immers in de landen zelf uitgevoerd. En 
probeer altijd om vooral het probleem van 
de klant op te lossen, in plaats vanuit je 
eigen product of dienst te redeneren. Ga 
op die andere stoel zitten.’ 

7. Is de Wereldbank ook interes-
sant voor kleinere bedrijven?
‘Zeker. Belangrijk is dan wel dat je ervaring 
in het betreffende land hebt, dat je de lokale 
problematiek kent. Als je die kennis niet 
zelf in huis hebt, kun je dat oplossen door te 
gaan samenwerken met een lokale partner. 
Technische expertise en lokale expertise: 
die combi is goud, dan heb je de beste 
kans om een tender te winnen.’

Zaken doen met de Wereldbank: 
zo pak je het aan

7 vragen aan de expert

 
HANDIGE LINKS MET 
BETREKKING TOT 
FINANCIERING EN DE 
WERELDBANK

Een overzicht met fondsen en 
financieringsmogelijkheden:
www.waterinternationaal.nl klik 
op ‘finance’.

Hier staan ook de 
contactpersonen voor 
klimaatfondsen, internationale 
financiele instanties en 
appropriate finance.

Een nieuw en innovatief 
initiatief dat op deze pagina’s 
gepresenteerd wordt: Kiffwa: 
de Kenya Innovative Financing 
Facility for Water.

Wereldbank: NL4Worldbank.org
In het kader van de MOU met de 
Wereldbank vinden regelmatig 
activiteiten plaats zoals Study 
Tours in Nederland. Er is ook 
een Linkedingroep: Nederland 
Wereldbank Partnership.

‘Finance’  is een belangrijk onderdeel van de Internationale Waer Ambitie. De 
Wereldbank is de belangrijkste speler als het gaat om de wereldwijde financiering 
van ontwikkelingsprojecten, ook op het gebied van water. De afgelopen vijf jaar 
heeft de Wereldbank 19,5 miljard dollar aan leningen uitgeschreven. Het plan is 
om in de periode 2015-2019 jaarlijks nog eens 4 tot 5 miljard aan nieuwe leningen 
af te sluiten. Alle projecten worden getenderd en met de komst van het nieuwe 
aanbestedingsraamwerk maken Nederlandse partijen sinds begin dit jaar (nog) 
meer kans. Dat vertelt Stephanie Broeder van de Nederlandse ambassade in 
Washington, DC. Samen met haar collega Vincent Kooijman helpt ze bedrijven op 
weg die overwegen zaken te doen met de Wereldbank. 

Stephanie Broeder


