
 

  

 

   

 

 

 Afvalwater zuiveren voor handhavers RWS Zuid Holland  
 
“Mijn mensen zijn allemaal zeer gedreven in hun werk. Maar zelfs de senioren onder 
hen, die dachten een opfriscursus te krijgen, zeggen wezenlijk nieuwe dingen te 
hebben geleerd. Iedereen heeft sprongen vooruit gemaakt!” Dat zegt Mark Kriek, 
clustercoördinator Toezicht en Opsporing van de afdeling Handhaving van 
Rijkswaterstaat Zuid-Holland. Binnen deze cluster is een organisatieontwikkeling 
gaande. Daarbij is verbreding en verdieping van kennis van de medewerkers 
noodzakelijk. “Het bleek al snel dat Wateropleidingen ons een op maat toegesneden 
cursus kon bieden, geheel afgestemd op onze huidige en toekomstige taak als 
afdeling Handhaving. Samen met Edwin de Buijzer van Wateropleidingen werd de 
cursus op soepele wijze samengesteld uit modulen van bestaande cursussen van 
Wateropleidingen. De cursus werd in company gegeven aan 10 handhavers.”  
 
Carel Midde is al zo’n 15 jaar werkzaam in de handhaving. Hij plant onder andere bij 
Rijkswaterstaat bedrijfsbezoeken in voor zijn collega’s en controleert zelf de zware 
chemische en petrochemische industrie, waaronder de grote raffinaderijen. “Ik had 
dus al de nodige ervaring, maar ik heb uit de cursus een aantal tools meegekregen 
die mij op locatie kunnen helpen en direct inzicht verschaffen in de werking van de 
zuivering. Dat werkt veel prettiger en ook sneller. De cursus heeft volledig aan mijn 
verwachtingen voldaan. Vooral ook omdat die door iemand uit de praktijk werd 
gegeven. Dan spreek je toch dezelfde taal!”  
 
Robert Costina, al 10 jaar werkzaam bij Rijkswaterstaat en steeds meer van de 
bagger- en conserveringskant richting handhaving gegaan: “De cursus werd heel 
professioneel gegeven en ik kan de kennis nu al goed toepassen. Ik mag nu ook wat 
zwaardere bedrijven controleren, en ik moet zeggen dat ik, door wat ik geleerd heb, 
veel zekerder op mijn doel af ga. Ik merk ook dat ik daar als meer volwaardig wordt 
ontvangen, omdat ik veel meer weet waar ik het over heb.” Toch vindt Robert dat een 
volgende keer meer aandacht aan de praktijk gegeven moet worden. “Wij zijn echte 
praktijkmensen. Ik ben zelf al 57 en dan pak je de theorie wat moeilijker op. Mensen 
zoals ik willen de werking ook echt zién!”  
 
“Begrijpelijk!” zegt docent Bastiaan Hommel, in het dagelijks leven 

zuiveringstechnoloog bij Waterschap Aa en Maas. “De cursisten hadden allemaal 

een verschillende achtergrond en al veel praktische situaties meegemaakt. Ik 

begreep van hen dat ze graag dieper in de afvalwaterzuiveringstechnieken wilden 

duiken om hun controlerende taak volwaardiger uit te kunnen voeren en ook 

‘adviserend’ naar de bedrijven te kunnen optreden. Volgens mij hebben wij die 

meerwaarde kunnen bieden, vooral ook omdat zij zelf met praktijkvoorbeelden 

aankwamen waarop onderdelen van de cursus goed aansloten. En ik moet toegeven 

dat ik ook weer veel heb geleerd van de specifieke situaties waar zij mee in 

aanraking komen op complexe, vaak chemische bedrijven.” 

 

Groningenhaven 7 | 3433 PE Nieuwegein telefoon (030) 60 69 400 e-mail info@wateropleidingen.nl internet www.wateropleidingen.nl 

 

mailto:info@wateropleidingen.nl
http://www.wateropleidingen.nl/

