
 

  

 

   

 

 
 De waarde van de cursus Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de 
watersector  
 
“Deze cursus sluit perfect aan op de doelstellingen uit het Klimaatakkoord dat de 
waterschappen vorig jaar met het Kabinet hebben afgesloten. Bovendien zal de 
cursus, omdat hij breed in de waterketen wordt ingezet, absoluut een meerwaarde 
voor iedereen opleveren en leiden tot een enorm synergievoordeel.”  
 
Zo reageert Rafael Lazaroms, beleidsmedewerker bij de Unie van Waterschappen. 
Lazaroms was direct betrokken bij de invulling van het leertraject ‘Maatschappelijk 
verantwoord Ondernemen’ waarmee Wateropleidingen in september van start gaat. 
De cursus is tot stand gekomen in samenwerking met Agentschap NL en 
vertegenwoordigers van de waterschapswereld, drinkwaterbedrijven en 
waterlaboratoria.  
 
Op het gebied van duurzaamheid zijn de meeste organisaties aan de hand van 
beleidsplannen al concreet aan de slag gegaan met het ‘laaghangend fruit’. “Maar 
vorig jaar kregen wij signalen uit de watersector dat grote behoefte bestaat om meer 
gestructureerd verder te gaan met de verankering van duurzaamheid binnen de 
organisaties”, vertelt Machtelijn Brummel van Agentschap NL. “Omdat 
Wateropleidingen als geen ander instituut de watersector kent, lag het voor de hand 
deze organisatie te benaderen voor het opzetten van een leertraject. Wij hebben 
samen met vertegenwoordigers uit de sector meegeholpen aan de invulling en het 
gaat er nu om duurzaamheid van het papier te halen en handen en voeten binnen de 
organisaties te geven. De sterke kant van het leertraject is dat het heel praktisch van 
opzet is en sterk gericht op toepassing binnen de eigen organisaties. Het biedt een 
heel sterk handelingsperspectief. Daarmee komt duurzaamheid goed tussen de oren 
van medewerkers en zal het draagvlak, cruciaal bij dit onderwerp, sterk kunnen 
toenemen”, aldus Machtelijn Brummel.  
 
Els Vernooij, namens Wateropleidingen verantwoordelijk voor de cursus MVO, is 
minstens zo enthousiast over het resultaat. “Het is ook de eerste keer dat wij 
maatschappelijk verantwoord ondernemen als een geheel leertraject aanbieden. Tot 
nu toe kwam dat in onderdelen bij andere cursussen aan de orde. De opzet die we nu 
gezamenlijk hebben gevonden is bijzonder: ‘toepasbaarder’ dan dit, kan ik voor dit 
type onderwerp niet bedenken.”  
 
Vernooij verhaalt over een mix van inspirerende onderdelen van de vierdaagse 
cursus, waarbij docenten vanuit de praktijk, naast een theoretische invalshoek, de 
cursisten steeds van feedback dienen op de eigen cases die zij inbrengen en aan 
elkaar presenteren. “Door samen te werken aan verbetering van de ingebrachte cases 
en ook het leren van elkaars ervaringen, zijn de deelnemers na afloop zeer goed in 
staat binnen de eigen organisatie een forse slag te maken met het 
duurzaamheidsaspect. Het succes wordt daarbij nog eens extra bestendigd doordat 
ook veel aandacht wordt besteed aan training van overtuigings- of 
beïnvloedingsvaardigheden. Daardoor zijn zij in staat, zonder te worden aangezien als 
missionaris, en mede aan de hand van een op de organisatie gerichte checklist, de 
duurzaamheidsgedachte breder te trekken binnen de eigen organisatie.” 
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De cursus is vooral bestemd voor projectleiders binnen waterschappen, 
drinkwaterbedrijven, waterlaboratoria en projectleiders bij gemeenten en provincies 
die zich bezig houden met ‘water’ en binnen hun organisatie al een professionele 
verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen.  

  
“Juist die brede doelgroep geeft het leertraject extra dimensies”, zegt Rafael 
Lazaroms. De ambities uit het klimaatakkoord zijn zeer scherp gesteld en het 
leertraject is een bijzonder belangrijk instrument om die ambities, waar nu al door de 
waterschappen hard aan wordt gewerkt, ook daadwerkelijk te halen. Wat dat betreft is 
ook de timing van het leertraject perfect. Het leertraject biedt verder ook een 
helikopterview op wat er allemaal speelt op het gebied van klimaat, energie en 
duurzaamheid. Samenwerken met andere partijen in de waterketen is de rode draad 
binnen het klimaatakkoord. Het leertraject gaat in op het beeld van die hele keten. Dat 
maakt dat wij verwachten dat het leertraject ook nog eens extra aanzet tot 
samenwerking, nieuwe innovaties en, zeker waar het energie betreft, tot zeer 
kostenefficiënt werken. Daarmee groeit ook de voorbeeldfunctie die overheden en 
organisaties op het gebied van duurzaamheid uitoefenen naar de rest van de 
maatschappij.” 
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