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‘Alleen creëer je niets, 
samen ben je tot 
ongelooflijk veel

 in staat’

Soms vragen mensen mij wel eens of ik 
trots ben. Trots op mijn werk, de mensen 
en alles wat we samen bereiken. Dat 
vragen ze maar één keer. Want zo kort als 
de vraag mag zijn... over mijn passie voor 
het waterschap kan ik eindeloos praten.

We hebben een grote opgave. Onze aardkloot 
heeft relatief weinig schoon en fris water, en 
het water dat we hebben, wordt ook nog eens 
steeds kostbaarder. En - het treft ons allemaal 
- het klimaat verandert. Met als gevolg meer 
wateroverlast en langere periodes van droogte 
en hitte. Dit gaat niet alleen om water - veiligheid, 
droogte, wateroverlast, waterkwaliteit - maar ook 
over goed wonen, werken en recreëren. We moeten 
dus vat krijgen op een uitdagende paradox: water 
slim vasthouden als het kan en snel afvoeren 
als het moet. Bovendien moeten de dijken sterk 
genoeg zijn. Ons koersdocument ‘Weer, een 
uitdaging’, beschrijft onze visie en helpt ons bij de 
ontwikkeling van een goede aanpak. Iedere dag 
zijn we met ruim vierhonderd mensen bezig om 
te kijken hoe we daarvoor kunnen zorgen. Hoe 
we een verschil kunnen maken door het allemaal 
nog beter, slimmer, goedkoper, duurzamer en 
innovatiever te doen.

Het verhaal van Aa en Maas
Een interviewer vroeg me laatst: ‘Piet, noem eens 
één sterke eigenschap die je organisatie typeert’. 
Ik heb hem gezegd dat ik dat niet kan. Onze kracht 
is immers juist een combinatie van factoren. 

Zingend naar kantoor, 
zingend naar huis

oNS
verHAAL

Van samenwerken met onze omgeving bijvoor-
beeld, en van ons streven om duurzaam, 
energieneutraal en klimaatadaptief te zijn. 
Van ons geloof in een krachtige organisatie 
met zelfbewuste medewerkers. En van onze 
voortdurende drive om te innoveren. 

Passie voor innovatie
Neem onze passie voor innovatie: zeven 
innovatoren zijn hier dag in, dag uit bezig 
met nieuwe technologieën en revolutionaire 
oplossingen. Out of the box denken is voor 
hen eerder regel dan uitzondering. En dat 
werkt! We zijn in 2017 genomineerd voor vier 
innovatieprijzen, waarvan we er drie daadwerkelijk 
hebben gewonnen. En belangrijker nog: we maken 
daarmee het verschil in de maatschappij. Zo 
winnen we – plat gezegd – uit de poep en plas 
van omwonenden van een rioolwaterzuivering, 
energie en fosfaat terug. We starten een pilot 
op een rioolwaterzuivering om medicijnresten, 
die slechte invloed hebben op het milieu, te 
verwijderen. En in Brabant nemen we het initiatief 
om te werken aan bewustzijn bij inwoners als 
het gaat om hun medicijngebruik. Dit staat ook 
allemaal omschreven in onze strategie afvalwater  
die we samen met stakeholders hebben opgesteld. 
Zo komen onze verhalen tot leven. 

Verfijnd netwerk
We zijn tot veel in staat, maar zijn nergens zonder 
anderen. De beste kennis zit immers buiten je 
organisatie. Ik heb eindeloos respect voor onze 
mensen, maar zou het niet aanmatigend zijn om 

‘Investeren in de individuele ontwikkeling van 
medewerkers maakt dat je als overheidsorganisatie 
blijft voldoen aan veranderende maatschappelijke 

en technische eisen. En dat is precies waarin 
Aa en Maas zich onderscheidt.’

Bart de Zwart, programmamanager A&O-fonds Waterschappen
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https://www.aaenmaas.nl/pagina-glm/weer-een-uitdaging.html
https://www.aaenmaas.nl/pagina-glm/weer-een-uitdaging.html
https://www.ed.nl/laarbeek/vier-ton-voor-medicijnfilter-waterzuivering-aarle-rixtel~a4c9c42a/
https://www.ed.nl/laarbeek/vier-ton-voor-medicijnfilter-waterzuivering-aarle-rixtel~a4c9c42a/
https://www.aaenmaas.nl/pagina/over-aa-en-maas/beleid/innovatie/minder-medicijnresten-schoner-water.html
https://www.aaenmaas.nl/pagina/over-aa-en-maas/beleid/innovatie/minder-medicijnresten-schoner-water.html
https://www.aaenmaas.nl/pagina-glm/beste-werkgever/persbericht-20-juni-2018.html
https://www.waterforum.net/aa-en-maas-vergelijkt-technieken-om-probleemstoffen-afvalwater-verwijderen/
https://www.waterforum.net/aa-en-maas-vergelijkt-technieken-om-probleemstoffen-afvalwater-verwijderen/
https://www.aaenmaas.nl/nieuws/2017/07/waarom-een-afvalwaterstrategie.html
https://www.vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl/ledennieuws/medicijnen-met-nieuwe-methode-uit-water-gezuiverd
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te zeggen dat wij het beter weten dan de rest van 
de wereld? Een van de redenen dat ik zo trots op 
onze mensen ben, is dat ze weten waar ze extra 
kennis en technologieën kunnen vinden. Ze maken 
verbindingen, leggen verfijnde netwerken met 
externe professionals aan. Alleen creëer je niets, 
samen ben je tot ongelooflijk veel in staat.

Ziek van gezeur
We investeren veel in onze 
mensen. Opleiding, training, 
interne carrièremoves: ik 
durf te stellen dat negentig 
procent van onze mensen 
een goed beeld heeft van 
zijn of haar talenten, sterke 
kanten en ontwikkelkansen. 
We stimuleren leiderschap in 
ieder individu. Dat maakt dat 
mensen met plezier werken. 
Zoals mijn vader zei: ‘Mensen 
worden niet ziek van hard werken, 
ze worden ziek van gezeur’. 
Onze medewerkers hebben daarom de 
vrijheid om hun werktijden zelf in te delen, zolang 
ze de klant maar goed bedienen, hun werk naar 
tevredenheid doen en hun collega’s ondersteunen.

Splinternieuwe toepassingen
Ons verhaal is voortdurend in beweging. 
Neem onze ambitie om een energieneutrale 
organisatie te zijn. Dan kun je zeggen: ‘En die 
energierekening van vijf miljoen euro dan?’ Maar 
vergeet niet dat we op andere plekken enorm veel 
energie bespáren. In het najaar gaan we 9000 
zonnepanelen plaatsen op een zuivering. We zijn 
het eerste waterschap met een stuw die volledig 

werkt op zonne-energie! En deze zomer gaan we 
voor de certificering Better Biomass. In Aarle-Rixtel 
halen we van alles uit het water waar we nieuwe 
producten van maken. Ik vind het een prachtig 
idee dat bijvoorbeeld toiletpapier bestanddelen 
levert voor splinternieuwe producten, zoals 

plaatmateriaal voor meubels en 
schaaltjes! Daarmee kondigt zich 

een heel nieuw hoofdstuk van ons 
verhaal aan, even spannend als 

veelbelovend.

Het verhaal van de 
toekomst
En het mooie is, ons werk 
raakt iedereen. Eén enkele 
schop in de grond, een 
verbrede dijk, een aanpassing 

in het stelsel van waterlopen… 
het heeft effect op mensen. 

Daarom vind ik onze Participatie-
nota zo’n prachtig document. 

Daarin staat hoe we samenwerking 
omarmen als het kan, maar ook 

doorpakken als het moet. 

Samen met tientallen organisaties, 
waterschappen, overheden, ondernemers en 
burgers zoeken we naar oplossingen. Dat geeft me 
bakken met energie. Ik kom zingend op kantoor 
en ga zingend naar huis. Onze organisatie stáát, 
juist dankzij die mooie mix van kwaliteiten. We 
bevinden ons in een luxe positie: we hoeven niet te 
focussen op gisteren of vandaag, maar kunnen ons 
volledig richten op de toekomst. Dát is ons verhaal. 
En is dat niet precies waar het bij elke overheid om 
zou moeten gaan?

7 criteria in 4 thema’s
In dit document hebben wij de 7 criteria ondergebracht bij de 4 thema’s 
die voor Aa en Maas belangrijk zijn. In plaats van het aantal toegestane 
woorden (A4-tje per criterium), hebben wij het gemiddelde aantal 
woorden voor de 7 criteria verdeeld over de 4 thema’s. Ook hebben 
wij de ruimte genomen om onze verhalen te laten spreken met foto’s. 

‘Ons verhaal 
is voortdurend 
in beweging’

4

https://www.aaenmaas.nl/binaries/content/assets/am---website/pagina-glm/beste-werkgever/0-1-eigen-baas-bij-aa-en-maas.pdf
https://www.aaenmaas.nl/binaries/content/assets/am---website/pagina-glm/beste-werkgever/0-1-eigen-baas-bij-aa-en-maas.pdf
http://edepot.wur.nl/401553
http://edepot.wur.nl/401553
http://www.betterbiomass.com/nl/
https://www.aaenmaas.nl/pagina-glm/beste-werkgever/fijnzeefinstallatie1.html
https://www.nienkehoogvliet.nl/product/waterschatten-bowls/
https://www.aaenmaas.nl/binaries/content/assets/am---website/pagina-glm/beste-werkgever/0-6-nieuw-participatie-projecten-.pdf
https://www.aaenmaas.nl/binaries/content/assets/am---website/pagina-glm/beste-werkgever/0-6-nieuw-participatie-projecten-.pdf
https://www.aaenmaas.nl/binaries/content/assets/am---website/pagina-glm/beste-werkgever/0-3-samenwerken-met-water-voor-nu-en-later-overzicht-speelveld-2018.pdf
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Als overheid het verschil maken, daar hebben 
we bij Aa en Maas een duidelijke visie op: het 
verschil maak je vooral samen. Onze organisatie 
is daarom zo ingericht dat we van buiten 
naar binnen werken. We willen weten wat er 
in ons gebied leeft, wat burgers beweegt, 
welke ambities ondernemers hebben en hoe 
we daadkrachtig met andere organisaties en 
overheden kunnen optrekken. 

Natuurlijk hebben we  onze eigen doelen, maar 
waarom zouden we niet onderzoeken of we 
door samen te werken publieke waarde kunnen 
toevoegen? En of we relevante, maatschappe-
ijke opgaven kunnen samenvoegen met onze 
eigen stippen aan de horizon? 
Samen bereiken we betere resultaten dan alleen. 
Bovendien draagt een coöperatieve houding 
fundamenteel bij aan de perceptie die burgers 
en ondernemers hebben van de overheid.

Contact met burgers 
Mettsje de Boer is afdelingshoofd van de 
regio Boven Aa. Ze werkt regelmatig op het 
hoofdkantoor in ’s-Hertogenbosch. Al spreekt 
Mettsje zelf liever van ‘hulpkantoor’. “Onze vier 

regiokantoren zijn eigenlijk onze hoofdkantoren: 
daar hebben we contact met burgers, daar 
weten ondernemers ons te vinden met hun 
vraag, opmerking of klacht. Doordat zij ons 
kennen en wij hen, kunnen we effectief en 
daadkrachtig handelen. We staan dus met 
onze voeten in de klei. Onze collega’s in 
’s-Hertogenbosch weten dat en faciliteren ons.”

Als voorbeeld noemt Mettsje de Participatienota, 
die onze ambitie verwoordt om met burgers 
samen te werken. “Neem het bewonersinitiatief 
voor een duurzame boerderij in Deurne. 

De initiatiefnemers willen een strook land 
inrichten als voedselbos. Pal ernaast willen wij 
een ecologische verbindingszone aanleggen 
als foerageergebied voor de das. Die twee 
gebieden kunnen elkaar prachtig versterken! 

We hebben de uitvoering van ons eigen plan 
naar voren gehaald en trekken hierin nu 
samen op. Zo leveren we samen een mooie 
bijdrage aan duurzame gebiedsontwikkeling. 
En de grootste winnaar is natuurlijk de das. In 
gedachten zie ik hem daar al rondscharrelen…”

Burgers bezoeken als ze getroffen zijn door wateroverlast? 

Meewerken aan de ontwikkeling van een voedselbos? 

Natuurlijk doen we dat. Als waterschap zijn we er immers voor 

de mensen. Als het goed gaat, maar ook als de nood hoog is. 

cri
te

rium
We maken het verschil

Een blije das in 
het voedselbos

we 
werken

gebiedsgericht

THEMA
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‘Water is van levensbelang. Net als de groene 
stroken langs de waterlopen en tussen de toch 
wel doodse akkers. Laatst hoorde ik het woord 

‘Landschapspijn’, ja zo voel ik het ook. 
Het waterschap doet hier wat aan.’

Inwoner werkgebied Aa en Maas 

https://www.youtube.com/watch?v=vAEXhwExMcY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vAEXhwExMcY&feature=youtu.be
https://www.aaenmaas.nl/binaries/content/assets/am---website/pagina-glm/beste-werkgever/1-3-bijlage-1-overzichtparticipatiebijaaenmaasjuli2016-db-12-sep---kopie.pdf
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Ons klimaat is grillig, de impact van klimaat-
verandering is groot. Waar we vroeger voor 
onze weerstatistieken werkten met een 
tijdspanne van vijftig jaar, vinden we nu dertig 
jaar al niet meer representatief. Om een 
veerkrachtige, schok- en toekomstbestendige 
organisatie te blijven, moeten we dus handelen. 
Klimaatrobuuster worden. Blijven innoveren. 
Continu zoeken naar nieuwe technologische 
kansen. En dat doen we! Maar intussen is er 
ook nog ‘vandaag’. Naast onze missie om 
toekomstbestendig te zijn, hebben we ook het 
hier en nu nadrukkelijk op ons vizier.

Maatschappelijk betrokken
“We herinneren ons hier allemaal de water-
overlast van 2016”, geeft Mettsje als voorbeeld. 
“Die veroorzaakte vooral in het gebied Someren-
Asten-Deurne-Boxmeer veel schade. Die schok 
hebben we samen met de getroffenen op-
gevangen. Met inloopbijeenkomsten, maar ook 
door gedupeerden persoonlijk te bezoeken en 
naar hun verhalen te luisteren. We keren mensen 
niet de rug toe als het even moeilijk is. Bovendien 
hebben we  samen gezocht naar oplossingen die 
we nu uitvoeren.”   
Om klimaatrobuuster te worden, zijn we 
‘weerdialogen’ gestart met verschillende 
gemeenten, zoals Someren, Boxmeer en Oss. 
“We bekijken specifiek per gebied wat dáár de 

behoefte is,” aldus Mettsje. Ook werken onze 
innovatoren voortdurend aan nieuwe manieren 
om klimaatrobuuster te  worden. “Neem onze 
proef met drones, die via infraroodbeelden 
bepalen of we begroeiing in sloten moeten 
maaien. Of het experiment om met het maaisel 
afkomstig van onze slootkanten papier te 
maken. Ons personeelsblad drukken we hier 
al op. En het papier wordt  ook al ingezet voor 
communicatiedoelen van klanten. Zo is er 
een menukaart op gedrukt voor een pop-up 
restaurant in een natuurgebied in Laarbeek. 
Een voorbeeld van de meerwaarde die een 
modern waterschap kan bieden.”

Van inwoners tot ondernemers en van over-
heidsvertegenwoordigers tot leden van 
maatschappelijke instellingen: iedereen kan 
bijdragen. Mettsje: “We hebben hier ongelooflijk 
veel kennis in huis. Tegelijk realiseren we ons dat 
het historisch geheugen van onze inwoners vele 
malen groter is. Zij wonen hier immers vaak al 
generaties lang. We maken dan ook dankbaar 
gebruik van hun feedback. In overlastsituaties, 
maar ook bij reguliere projecten. Het vergroot 
onze daadkracht en zorgt voor draagvlak. 
Niet voor niets is het aantal zienswijzen op onze 
plannen extreem laag. Samen optrekken met 
iedereen die belang heeft bij goed waterbeheer 
is misschien wel onze grootste kracht.”

We zijn een veerkrachtige organisatie 
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we 
maken

het
verschil

we zijn een 

veerkrachtige

organisatie

100 
excursies

 jaarlijks van scholen 
op onze 

rioolwaterzuiveringen € 800.000 
ontvangen we jaarlijks 

via detacheringscontracten 
van eigen medewerkers 

die elders ervaring opdoen. 
Met dit bedrag financieren 

we flexibele contracten voor 

12 
jonge talenten

27 
inwoners 

opgeleid 
tot dijkwacht voor 

de controle van 
110 km Maasdijk 

en 59 km
kleinere keringen

1.000 
bezoekers 
tijdens jaarlijkse 

open dag 
op een van de

rioolwaterzuiveringen

24 
mensen

startten de interne opleiding 
‘Leiderschap in je loopbaan’. 

3 van hen 
groeiden door naar

 een leidinggevende 
functie

50 
traineeships, 

(meeloop)stages 

en afstudeerstages

in 2017

FILMPJE

‘Een groot compliment voor de communicatie 
van het waterschap rond de renovatie van 
de zuivering in ’s-Hertogenbosch. Wordt er 
maar iets van overlast verwacht, stank of 

geluid, dan krijgen we bericht.’

 Eric Somers, pachter natuurgebied Diezemonding (achter de zuivering)   

Gemiddeld

< 5 
zienswijzen per 

uitvoeringsproject 
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https://www.aaenmaas.nl/binaries/content/assets/am---website/pagina-glm/beste-werkgever/1-2-17001-aem-mooi_p6-def-gebruiken.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9f84ccWHLDE
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Een open, transparante en kostenbewuste 
organisatie creëer je niet door controle, maar 
juist door het loslaten van controle. Persoonlijk 
eigenaarschap, intrinsieke motivatie en passie 
voor ons vak zijn daarbij erg belangrijk. Daarom 
zijn onze functioneringsgesprekken geen ‘lijsten-
afvinksessies’, maar echte gesprekken waarin 
we waardering tonen en ontwikkeling bespreken. 
Ook realiseren we ons dat we met publiek 
geld werken en dat ditzelfde publiek hoge 
verwachtingen van ons heeft. Terecht! Daarom 
zijn we integer, accuraat en altijd kritisch op 
onszelf. Zo kritisch, dat de Belastingdienst 
onze boekhouding inmiddels zonder controles 
accepteert. Daardoor besparen we allebei tijd 
en geld. En dat kunnen we weer in onze publieke 
taken  steken.

Kostenbewust en betrouwbaar
Geertrui Verbraak is afdelingshoofd Handhaving. 
Ook zij voelt de verantwoordelijkheid om 
kostenbewust te werken. “Bij een uitgave 
vraag ik me altijd af: vind ik deze uitgave als 
belastingbetalende burger geoorloofd? Pas als 
ik die vraag met ‘ja’ kan beantwoorden, ga ik 
verder. We willen onze middelen immers goed 
besteden. Enerzijds aan goed waterbeheer, 
anderzijds aan de  groei en ontwikkeling van 

onze organisatie en onze mensen. Alleen als 
het aantrekkelijk is en blíjft om hier te werken, 
bouwen we immers aan een stabiele, succesvolle 
overheid.”

Concerncontroller John Kapteijns knikt instem-
mend bij de woorden van zijn collega. “In ons 
bestuursakkoord stellen we dat de kosten van 
het waterschap, die we onze klanten door-
berekenen, niet harder mogen stijgen dan het 
inflatieniveau. Dat vraagt om creatief denken, 
innovatieve oplossingen en het zorgvuldig 
afwegen van iedere investering. Maar het is 
juist dat wikken en wegen dat je tot bewuste 
keuzes dwingt. Daarnaast hebben we dankzij ons 
nieuwe financiële systeem nog meer inzicht in 
onze budgetuitputting. We weten exact wat we 
uitgeven, waaraan en waarom.”

Tijdschrijven? Dat doen we allang niet meer. Net zo min als werktijden 

bijhouden of verlofbriefjes invullen. Dankzij een breed gedragen 

verantwoordelijkheidsgevoel zijn we er als het moet, hebben 

we oog voor elkaar en werken we aan het allerbeste waterbeheer.

Onze basis is op orde

Stamcelbehandeling 
in Mexico

’Vriendelijke mensen bij het 
waterschap. Milieubewust bezig door
wc-papier recycling en de visstand.’ 

Inwoner werkgebied Aa en Maas

SLIM
GOEDKOOP 

EN DUURZAAM

THEMA
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https://www.aaenmaas.nl/binaries/content/assets/am---website/pagina-glm/beste-werkgever/2-1-ondertekend-convenant-met-belastingdienst.pdf
https://www.aaenmaas.nl/binaries/content/assets/am---website/pagina-glm/beste-werkgever/schema-belasting-4.pdf
https://www.aaenmaas.nl/binaries/content/assets/am---website/pagina-glm/beste-werkgever/schema-belasting-4.pdf
https://www.ed.nl/helmond/dijkgraaf-lambert-verheijen-we-zijn-meer-dan-de-jaarlijkse-envelop-in-de-brievenbus~a4a73cd6/
https://www.ed.nl/helmond/dijkgraaf-lambert-verheijen-we-zijn-meer-dan-de-jaarlijkse-envelop-in-de-brievenbus~a4a73cd6/
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We zijn een duurzaam waterschap. Dat houdt 
in dat we nadenken over alle zaken waar we 
als waterschap invloed op hebben. Denk aan 
biodiversiteit, klimaatverandering en een nog 
duurzamer water- en zuiveringsbeheer. We 
hebben nog flink wat te doen en houden onze 
footprint in de gaten. Een goed voorbeeld is 
de aanbesteding voor bedrijfskleding, die we 
met de Brabantse  waterschappen doen. Wij 
accepteren alleen honderd procent fair trade 
en milieuvriendelijk geproduceerde kleding. De 
inschrijver met de beste financiële voorwaarden 
kan dus zomaar afvallen. Toch doen we het 
bewust zo, omdat we een betere wereld als onze 
verantwoordelijkheid zien. Op dezelfde manier 
gaan we om met onze medewerkers. Collega’s 
met een afstand tot de arbeidsmarkt, studenten, 
stagiairs: iedereen is welkom.”

Oog voor elkaar
“Ook als het anders gaat dan gepland, houden 
we elkaar binnenboord”, aldus Geertrui. Ze 
illustreert haar woorden met een voorbeeld: 
“Een collega op mijn afdeling hoorde op een dag 
dat hij MS had. Met z’n allen hebben we toen 
verlofdagen ingeleverd en zo geld ingezameld 
voor een stamcelbehandeling in Mexico. Die is 
gelukt! Helaas kon hij daarna niet meer terug 
naar zijn oude functie. Daarop hebben we hem 

naar een andere functie begeleid, gericht op 
vitaliteit, veiligheid en loopbaanontwikkeling. 
Hij zit nu helemaal op zijn plek! Dit geeft aan dat 
je bij ons de kans hebt om met de organisatie 
mee te groeien, en andersom dat de organisatie 
als het maar even kan ook met jou meegroeit.”

Geertrui noemt verder de educatieprojecten, 
de gastcolleges op scholen, de gratis excursies 
voor (basisschool)leerlingen en de intensieve 
samenwerking met de agrarische sector. 
“Het is heel inspirerend om jonge, enthousiaste 
mensen over de vloer te hebben. Bovendien 
delen ze ons verhaal met anderen. Wie weet 
zijn zij onze collega’s van de toekomst!”

“Zelfs over iets vanzelfsprekends als gelijke 
kansen denken we na”, sluit Geertrui af. 
“Als leidinggevende vind ik het belangrijk om 
diversiteit te creëren in ons medewerkers-
bestand. Qua leeftijd, geslacht, achtergrond… 
noem maar op. Het gaat in de basis om 
competenties en kwaliteiten. Het resultaat is 
een uitgebalanceerd team van professionele
en gemotiveerde medewerkers. 

Kijk maar eens in ons smoelenboek, waar 
ik supertrots op ben. Allemaal verschillende 
mensen, allemaal  stralende gezichten!” 

Onze maatschappelijke 
betrokkenheid is groot

‘Aa en Maas heeft een stabiel laag verzuimvolume, 
rond de 3,5%. Ik zie echt een relatie met jullie 

aanpak van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, 
de open gesprekscyclus en de rol van de 

leidinggevende.’

Jack Gulden, bedrijfsarts HumanCapitalCare 

onze
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betrokkenheid

is groot

1e
waterschap 
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Noorderkwartier
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<3,5% 
ziekteverzuim

in 2017 bij Aa en Maas.
Landelijk is dat 

gemiddeld 

>5%
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https://www.youtube.com/watch?v=1l_9L3r60eo
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Onze organisatie kan wel tegen een stootje. 
Dat is belangrijk, want we houden van nieuwe 
uitdagingen. We richten onze blik op onze 
omgeving en werken samen met de bewoners 
en organisaties in ons gebied. Dit helpt ons de 
wereld van morgen een plek in de organisatie te 
geven. 

Dankzij onze brede kennis weten we bijvoorbeeld 
dat water een bron van energie is en tal van 
relevante grondstoffen bevat die we kunnen 
vermarkten. Onze blik op de maatschappij én op 
onszelf is daardoor enorm verruimd. En we zijn 
uitgegroeid tot koploper bij tal van initiatieven. 
Zo is het zaadje voor de landelijke ontwikkeling 
van de Energie- en Grondstoffenfabriek al in 
2008 geplant door Aa en Maas. En onlangs nog 
hebben we, als eerste waterschap, een Datalab 
ingericht. Hier onderzoeken collega’s van diverse 
afdelingen hoe we werkprocessen slimmer 
kunnen inrichten met kunstmatige intelligentie. 
Het Datalab kan effect hebben op vrijwel alle 
werkprocessen van het waterschap. 

Durf te schuren
Eén van onze innovatoren is Ferdinand Kiestra. 

“Sinds 2010 werk ik hier als innovator”, vertelt 
hij. “Inmiddels heb ik zes collega’s, vallen we 
rechtstreeks onder de directie en hebben we 
ons eigen budget. Dát is investeren om het 
verschil te maken. Elke dag opnieuw proberen 
we die waardevolle publieke dienst te zijn die 
meebeweegt met maatschappelijke thema’s. 
Daarbij durven we te schuren en buiten de 
lijntjes te kleuren.” 
Als voorbeeld noemt Ferdinand de interne 
wedstrijd ‘Het Beste Idee Boven Water’. 
“We hebben al onze vierhonderd collega’s 
uitgedaagd om creatief en innovatief te 
denken. Innoveren is samen leren, dat was het 
credo. Maar liefst zeventig ideeën leverde het 
op! Meer dan de helft is nu in uitvoering of 
onderdeel van een nieuw initiatief. En bij de 
landelijke waterinnovatieprijs wonnen we vorig 
jaar met onze samenwerkingspartners in drie 
van de vier categorieën. Een van die innovaties 
kwam uit onze interne wedstrijd: het opwekken 
van energie bij een stuw. Inmiddels doen we 
dat bij een stuw in Vorstenbosch. We kregen 
lovende juryrapporten! En misschien nog wel 
belangrijker: iedereen in de organisatie beseft 
nu dat hij of zij het verschil kan maken.”

Als waterschap biogas leveren aan het bedrijfsleven? Uit afvalwater 

grondstoffen winnen voor asfalt? Aa en Maas doet het. We zijn een geoliede 

organisatie die haar nek durft uit te steken om het verschil te maken. 

We maken het verschil

Biertje? Alleen 
als-ie groen is!

Een
InnovErende

organisatie

THEMA

‘Als ik de samenwerking tussen Aa en Maas 
en Danone in één zin samenvat: 

een echte samenwerking met respect voor 
elkaar met als doel elkaar te versterken.’

Joost Oosterbroek, Utility Manager Danone Nutricia 14
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https://www.aaenmaas.nl/pagina-glm/beste-werkgever/waterschap-bekroond-met-prijs.html
https://www.efgf.nl/projecten/energie-uit-uw-grote-boodschap/
https://www.aaenmaas.nl/pagina-glm/beste-werkgever/3-2-ig-innovatie-v5.html
https://www.waterinnovatieprijs.nl/genomineerden2017/
https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-nieuws/1769-energieneutraal-gemaal-in-vorstenbosch-geopend
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Het zit in ons DNA om processen en projecten 
in ons werkgebied en op de zuiveringen te 
optimaliseren. Dat doen we bij voorkeur met en 
voor anderen, landelijk, regionaal en lokaal. Dat 
levert bijzondere combinaties op. Zo hebben 
we, als eerste waterschap, gekozen voor een 
structurele samenwerking met Aquaminerals.

Dit levert onze beide organisaties een sterkere 
marktpositie voor rest- en grondstoffen op. 
Bovendien leren onze organisaties en sectoren 
van elkaar en zoeken we samen naar nieuwe, 
duurzame oplossingen. Zo dragen we 
fundamenteel bij aan een circulaire economie.

Energiefabrieken
Een mooi voorbeeld van circulaire economie 
is ook de rioolwaterzuiveringsinstallatie in 
’s-Hertogenbosch. “Die zijn we flink aan het 
renoveren”, vertelt Ferdinand. “Uit poep en plas 
wekken we hier nu al groene energie op. Deze 
energie transporteren we via een ondergrondse 
pijplijn naar Heineken. De bierbrouwer gebruikt 

de energie onder andere voor het brouwproces.” 
Dan de gemeente ’s-Hertogenbosch. Die liet 
haar vuilniswagens op diesel rijden: kostbaar en 
milieuvervuilend. Ferdinand: “Inmiddels rijden 
al meerdere van die vuilniswagens op ons 
biogas: schoner, goedkoper en ook nog eens 
stiller. Dit past bij de ambitie van de gemeente 
’s-Hertogenbosch om in 2020 klimaatneutraal te 
zijn. En in onze ambitie om over grenzen heen 
te kijken en zo onze effectiviteit te vergroten.”

Inmiddels hebben alle waterschappen deze 
vorm van energie opwekken omarmd. 
Ferdinand: “Dankzij ons eerste concept zie je 
overal in Nederland energiefabrieken ontstaan. 

En… the sky is the limit. Als een van de eerste 
waterschappen winnen we, naast fosfaat, ook 
toiletpapier terug uit afvalwater. We halen op 
dit moment jaarlijks zo’n 4500 ton aan grond- 
en reststoffen uit afvalwater die interessant zijn 
voor de markt. Zo maken we op vele manieren 
het verschil.”

We zijn effectief

17

we maken 

het
verschil

we zijn 

effec-
tief

30 
innovatie-
projecten

in een doorlopend 
projectenportfolio 

>10x 

per jaar 
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innovaties op
symposia

en congressen

70
ideeën 
leverde onze 

interne 
innovatiecampagne 

op

>20 
externe 
partijen
werken met 

ons samen aan 
innovatieve 
projecten  

FILMPJE

‘Ik heb het waterschap leren kennen als een 
goede, betrouwbare partner die zich richt op de 

lange termijn en die echt wil samenwerken. 
We vinden elkaar in het streven de wereld 

te verbeteren, ‘Brewing a better world’.

Wilfried Aarsen, manager Veiligheid, Gezondheid, 
Duurzaamheid HEINEKEN BV Nederland

>7,6 
scoren medewerkers op 

werkplezier, loyaliteit, bevlogenheid 
en inhoud van het werk. Hiermee 
hoort Aa en Maas bij de top van 

overheidsorganisaties in Nederland. 
Deelname aan het medewerkers-

tevredenheidsonderzoek: 

96%
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https://www.aaenmaas.nl/binaries/content/assets/am---website/pagina-glm/beste-werkgever/logos-bedrijven-en-partners.pdf
https://www.aaenmaas.nl/binaries/content/assets/am---website/pagina-glm/beste-werkgever/logos-bedrijven-en-partners.pdf
https://www.waterforum.net/waterschap-aa-en-maas-gaat-aquaminerals-grondstoffen-vermarkten/
https://www.youtube.com/watch?v=ybAs-HYwksg
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We geven  onze medewerkers de regie over hun 
eigen professionele groei en ontwikkeling. We 
dagen hen daarbij uit om creatief te zijn en lef 
te tonen. En om vanuit die grondhouding mee 
te denken over de onderwerpen van nu en de 
thema’s van de toekomst. Beslissen doen we niet 
meer (alleen) op bestuursniveau, maar met elkaar. 

Zo veranderen we meer en meer in een netwerk-
organisatie met zelfbewuste medewerkers die  
weten waar de organisatie voor staat en die 
resultaten boeken vanuit eigen kracht en verant-
woordelijkheidsgevoel. Mede daardoor maken 
onze medewerkers makkelijk de verbinding  met 
partners als gemeenten, andere waterschappen, 
agrariërs en burgers. Ze voegen echt iets toe 
aan het waterschap én aan de maatschappij. 
Dat is van onschatbare waarde om onze doelen 
te bereiken. 

Vertrouwen
Aart van Haarlem is P&O-adviseur. Hij ziet 
mede-werkers veranderen door het vertrouwen 
dat ze krijgen om zelf sturing te geven aan 
hun loopbaan. “We zien dat medewerkers 
zelf-bewuster worden en hun talenten durven 
te laten zien. Soms is dat ‘klein’: iemand die 
aangeeft de verantwoordelijkheid te willen 

nemen voor het ochtendoverleg. En soms groter: 
medewerkers die het tra ject ‘Leiderschap in 
je loopbaan’ volgen om door te groeien naar 
een meer senior rol of een leidinggevende 
functie. Zo’n klimaat van vertrouwen en 
verantwoordelijkheid is ontzettend belangrijk. 
Medewerkers voelen zich immers op hun plek 
als ze meer vanuit hun talenten en kwaliteiten 
kunnen werken. Ons verzuimcijfer zit niet voor 
niets al jaren rond de 3 procent.”

Een goed voorbeeld is het koersdocument MOOI. 
Dat beschrijft de weg die we als waterschap 
bewandelen op het gebied van waterbeheer, 
zuiveren en personele ontwikkeling. Inhoud 
en organisatie gaan hier heel bewust hand 
in hand. “In het waterbeheerplan staan de 
maatschappelijke thema’s en opgaven. De 
manier waarop we die willen realiseren, staat 
in het koersdocument MOOI. Wat gebeurt er 
buiten? Hoe gaan wij daar als organisatie mee 
om? Wat betekent dit voor onze medewerkers? 
We prikkelen hen om hierover mee te denken 
en met verrassende oplossingen te komen. 
Dat levert een pragmatisch plan op dat – heel 
belangrijk – door de medewerkers  is omarmd.  
Groeien vanuit vertrouwen dus. En zo op een 
heel natuurlijke manier volharden in je missie.” 

Geen functioneringsgesprekken meer, maar gelijkwaardige 

waarderingsgesprekken. Geen strak ingekaderde functieprofielen, 

maar globale rolbeschrijvingen per project. En voor iedere medewerker 

een budget dat hij of zij naar eigen inzicht kan besteden aan persoonlijke 

ontwikkeling. Persoonlijk leiderschap en vitaliteit zien we als basis voor 

een zelfbewuste en gezonde organisatie.

We volharden in onze missie

Een leven lang fris, 
fruitig, vrolijk en vitaal

ontwikkeling
organisatie

en groei
mensen

THEMA

19

‘Het waterschap beheert het waterpeil 
en dat is in het belang van mijn bedrijf.’

Ondernemer werkgebied Aa en Maas  18
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https://www.aaenmaas.nl/binaries/content/assets/am---website/pagina-glm/beste-werkgever/4-5-nieuw-de-kruiwagen-ben-je-zelf-.pdf
https://www.aaenmaas.nl/binaries/content/assets/am---website/pagina-glm/beste-werkgever/4-1-nieuw-sociaal-jaarverslag-2017.pdf
https://www.aaenmaas.nl/binaries/content/assets/am---website/pagina-glm/beste-werkgever/4-2-2015.mooi-organisatie-ontwikkel-plan.pdf
https://www.aaenmaas.nl/binaries/content/assets/am---website/pagina-glm/beste-werkgever/4-3-pdf-infographic-mooi.pdf
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Een veilig werkklimaat vinden we belangrijk.  
Fouten maken mag. Alleen dan kun je als 
organisatie leren. En dus groeien. Door die 
benadering zijn we een wendbare en lerende 
organisatie met medewerkers die hun 
kwaliteiten benutten. Omkaderde functie-
profielen verdwijnen en rollen definiëren we 
per project. Geen opgelegde sturing meer 
vanuit een leidinggevende, die heeft vooral 
een faciliterende en coachende rol. We geloven 
namelijk dat elke medewerker talent heeft. Dat 
de één daarbij wat meer stappen moet zetten 
dan de ander, is vanzelfsprekend; wij geven  
hen de ruimte die ze nodig hebben. Zo zie je 
bijvoorbeeld dat  van de twaalf deelnemers 
aan ‘Leiderschap in je loopbaan’ er tien  de 
keuze hebben gemaakt om niet door te  groeien 
naar een leidinggevende functie, maar hun 
kwaliteiten verder te  verdiepen. De andere twee, 
jonge dertigers, zijn nu leidinggevende van een 
afdeling en lid van het MT.  

Lovende woorden
Het uitspreken van vertrouwen gebeurt onder 
meer tijdens waarderingsgesprekken.  
“Functionerings- en beoordelingsgesprekken 
passen niet meer bij de open en lerende 
organisatie die we zijn”, vertelt Aart. Het 
waarderingsgesprek is veilig en altijd ingestoken 
vanuit mogelijkheden. Dat maakt een wereld van 
verschil.”

Doordat ze de ruimte en het vertrouwen krijgen, 
richten medewerkers zich steeds meer op 
persoonlijke ontwikkeling en groei. Dat blijkt wel 
uit het veelvuldig gebruik van het persoons-
gebonden budget. Zo’n zeventig procent van de 
medewerkers maakt hier momenteel gebruik 
van. “Ze denken steeds meer na over hun eigen 
baan en hoe ze van toegevoegde waarde 
kunnen zijn en blijven”, aldus Aart. 
Met de drie Brabantse waterschappen hebben 
we de Brabant Aquademie opgericht, een plat-
form  voor ontwikkel- en leervragen.  De Brabant 
Aquademie wordt vormgegeven door eigen 
medewerkers, die daar hun talenten in kwijt 
kunnen. Andere medewerkers kunnen er terecht 
voor allerhande trainingen en workshops. 

Dat medewerkers de mogelijkheden die ze bij 
het waterschap krijgen op prijs stellen, hoort 
Aart steeds vaker. “Ik krijg lovende woorden 
over de positieve verandering die we de 
laatste jaren hebben doorgemaakt. Dat er door 
vertrouwen nu echt ruimte is voor individuele 
talenten. Een mooier compliment kun je als 
organisatie niet krijgen. Een goed voorbeeld zijn 
de ‘Stroomversnellers’, een groep medewerkers 
die tijd en ruimte krijgt om de organisatie te 
inspireren met lezingen en bijeenkomsten over 
thema’s als digitale ontwikkeling, duurzaamheid, 
leiderschap. ”

We zijn een lerende organisatie

‘De wil tot samenwerking is 
de grote kracht van het waterschap.’

Annemieke van de Ven, voormalig wethouder gemeente Oss
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 Het effect
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https://www.aaenmaas.nl/binaries/content/assets/am---website/pagina-glm/beste-werkgever/4-6-nieuw-belonen-door-waarderen.pdf
https://www.aaenmaas.nl/binaries/content/assets/am---website/pagina-glm/beste-werkgever/4-6-nieuw-belonen-door-waarderen.pdf
https://www.aaenmaas.nl/binaries/content/assets/am---website/pagina-glm/beste-werkgever/4-4-ltr_p014_ltr-tswa-06-2018.pdf
https://www.aaenmaas.nl/binaries/content/assets/am---website/pagina-glm/beste-werkgever/4-4-ltr_p014_ltr-tswa-06-2018.pdf
https://www.aaenmaas.nl/binaries/content/assets/am---website/pagina-glm/beste-werkgever/4-7-nieuw-vrij-je-loopbaan-uitstippelen.pdf
http://youtu.be/ZJeO-6S6qsw



