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De wereld staat niet stil en ook al blijft onze 
dienstverlening aan de bevolking actueler 
dan ooit, we moeten mee evolueren. In plaats 
van dit te betreuren of er bang voor te zijn, 
hebben we ervoor gekozen om onze krachten 
te bundelen en onze toekomst in eigen handen 
te nemen. We willen niet alles omgooien, maar 
als we onze toekomst willen veiligstellen, 
moeten we het beter en anders doen. Daartoe 
moesten we eerst onze ideale toekomst 
bepalen en de weg ernaartoe uitstippelen. 
Dit is waar het plan eigenlijk om draait. We 
hebben de koppen bij elkaar gestoken in het 
kader van een participatieve aanpak, een 
aanpak die compleet nieuw was bij VIVAQUA 
en die gedurende bijna zes maanden meer dan 
250 collega's heeft meegetrokken en dichter 
bij elkaar heeft gebracht.

Elke verandering in een organisatie zet de 

normale gang van zaken op zijn kop, roept 

weerstand op en brengt zwakke punten aan 

het licht, maar tegelijkertijd ontstaan er nieuwe 

krachten en enorme impulsen. Tijdens dit 

avontuur waren we onder de indruk van alle 

ideeën en vragen die naar boven kwamen. Aan 

enthousiasme, oprechtheid en scherpzinnigheid 

voor de toekomst geen gebrek. De deelnemers 

aan de strategische workshops waren open 

en eensgezind, mild tijdens de gesprekken, 

stoutmoedig in hun ideeën en veeleisend 

voor zichzelf. Er werden lessen getrokken en 

uitdagingen omlijnd, en die vormen de basis van 

het plan dat we vandaag uit de doeken doen. 

Grootse doelstellingen vragen om grootse 

ambities, vooral voor onze klanten en de burgers. 

We willen de kwaliteit van onze dienstverlening 

optimaliseren door transparanter, toegankelijker 

VOORWOORD
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en sneller te zijn. Omdat deze ambities 

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, 

moeten we er ook nog meer op toezien dat 

onze infrastructuren veiliggesteld worden door 

investeringen, exploitatie en onderhoud beter 

op elkaar af te stemmen. Als grote speler in het 

waterdomein is het bovendien geen optie om 

niet actief deel te nemen aan de ecologische 

en energietransitie. Tot slot zullen we deze 

veranderingen niet doorvoeren zonder een 

grondige evaluatie van de manier waarop 

we het talent van ons personeel valoriseren, 

inzetten en ontplooien, ook al betekent dit dat 

er komaf moet worden gemaakt met bepaalde 

gewoontes uit het verleden.

Uiteraard mogen we tegelijkertijd de realiteit niet 

uit het oog verliezen. Onze financiële middelen 

zijn beperkt en onze economische situatie is 

verontrustend. Om onze duurzaamheid te 

waarborgen en tegelijk te investeren in onze 

transformatie zullen we vindingrijk moeten 

zijn en zullen we moeten leren om het beter te 

doen, op een slimmere manier en met beperkte 

middelen, waarbij we het essentiële van het 

bijkomstige weten te onderscheiden.

Ons strategisch plan hebben we VIVAnext 

gedoopt. 'VIVA' verwijst naar ons bedrijf 

waarop we zo trots zijn; 'next' duidt op de 

volgende fase van de toekomst waarvan de 

bouw is gestart. VIVAQUA bracht met VIVAnext 

een beslissende dynamiek op gang. We 

hebben een nieuwe manier van samenwerken 

ontdekt door de hokjesmentaliteit en de 

piramidestructuur onderuit te halen. In de 

komende maanden en jaren zullen we blijk 

moeten geven van samenhorigheid, maar ook 

van doorzettingsvermogen en een zekere dosis 

moed om bepaalde gewoontes te laten varen 

en koers richting toekomst te zetten, want, zoals 

Jacques Brel zei, "Het moeilijkste voor iemand 

die van Vilvoorde naar Hongkong wil, is niet 

naar Hongkong gaan, maar Vilvoorde verlaten." 

We wensen u veel leesgenot met dit strategisch 

plan 2019-2024. Het is de omzetting van onze 

ambities en onze plannen, maar ook van onze 

beloftes aan de gemeenschap die we morgen 

nog beter willen dienen. 

Laurence Bovy 
directrice-generaal

Bernard Van Nuffel 
voorzitter van de Raad van Bestuur
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Diagnose

Oktober 2017

Strategische doelstellingen 
en belangrijkste hefbomen 

voor actie

Opdracht – visie – waarden

Juni 2018

Juni 2018
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Om de toekomst te begrijpen, heeft VIVAQUA ervoor gekozen om eerst 
naar het heden te luisteren, in al zijn facetten. Dankzij een diagnose van 
de interne en externe omgeving, met name op basis van gesprekken 
met personeelsleden, kon het bedrijf zijn strengths and weaknesses 
alsook de opportunities and threats van zijn omgeving beter omlijnen. 
Op basis hiervan heeft VIVAQUA zijn opdracht bekrachtigd, een visie op 
middellange termijn ontwikkeld en zijn waarden op elkaar afgestemd. 
Vervolgens heeft het zes strategische doelstellingen vastgelegd voor 
2024, samen met hefbomen voor prioritaire acties. Deze laatste maakten 
het mogelijk om actieplannen uit te werken en resultaatindicatoren 
te bepalen, die daarna werden geconsolideerd, gekwantificeerd en 
geprioriteerd. 

Actieplannen en 
resultaatindicatoren 

Consolideren, valoriseren 
en prioriteren

Strategisch plan 

April 2019

December 2018

Maart 2019
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De medewerkers vormen de grootste rijkdom 
van VIVAQUA. Wie is er beter geplaatst om 
de toekomst uit te tekenen dan hen? Vanaf 
het begin wilde het bedrijf de muren slopen 
en de krachten bundelen in een aangename 
omgeving die het vertrouwen en de contacten 
stimuleert. Deze participatieve aanpak maakte 
dat de deelnemers hun gewoontes moesten 
veranderen, een zeker risico moesten nemen 
en er werk bij kregen, maar zei meteen ook 
heel veel over het vermogen van iedereen, zelfs 
de meest terughoudende deelnemers, om de 
dagelijkse routine om te vormen tot een nuttige 
en interessante ervaring. 

Tweehonderdvijftig collega's van verschillende 

diensten, met verschillende graden en uit 

geografisch verspreide sectoren hebben vrijwillig 

aangeboden om na te denken, in groepjes en per 

thema, in een vijftigtal strategische workshops. Het 

gebruik van creatieve technieken zorgde ervoor 

dat iedereen gestimuleerd werd om een bijdrage 

te leveren, te luisteren naar de verschillende 

meningen en samen de toekomst te schetsen. 

Soms conceptueel, soms concreet en altijd 

constructief, hebben deze debatten het verslag 

gestoffeerd met vragen, ervaringen en voorstellen. 

De kracht van het Afrikaanse spreekwoord "Alleen 

gaan we sneller, samen gaan we verder" heeft het 

voorbije jaar zijn sporen verdiend bij VIVAQUA.

De workshops bestonden uit drie fases:

1  begrijpen en tot overeenstemming komen - 

eerst informatie in alle transparantie durven 

delen, de dingen benoemen zoals ze zijn, 

duidelijk en zonder ze te verbloemen. De 

onuitgesproken dingen onder woorden 

brengen, de misverstanden uit de wereld 

helpen, er var ingen en standpunten 

vergelijken. En de uitdagingen waarvoor we 

staan omlijnen  

2  zich openstellen en zich richten naar de 
toekomst - zich vervolgens nieuwsgierig 

ops te l len,  z ich in formeren zonder 

vooroordelen en gaan kijken hoe het er 

elders, in andere bedrijven aan toe gaat. 

Vooral het wiel niet opnieuw uitvinden. 

Daarna de waaier aan mogelijkheden 

bekijken en plannen maken. Doorzicht 

hebben en ruimdenkend zijn. En onze 

ambities definiëren  

3  evalueren en bouwen - tot slot, weer met 

beide voeten op de grond komen, rekening 

houden met de risico's en beperkingen, 

concrete oplossingen uitwerken om een 

antwoord te bieden op de uitdagingen 

en onze doelstellingen te halen. En de 

concrete en realistische acties identificeren 

die met resultaatindicatoren moeten worden 

uitgevoerd. 

De deelnemers aan de workshops kregen hulp 

van een stuurcomité dat bestond uit een twintigtal 

personen die elkaar aanvulden qua expertise en 

ervaring. Ze hebben eerst de te volgen richting 

vastgelegd door de opdracht, de visie, de waarden 

en de strategische doelstellingen te verduidelijken. 

Daarna hebben ze het werk binnen de workshops 

actief gestuurd, gecoördineerd en afgetoetst. 

Tot slot moesten ze moeilijke en pragmatische 

keuzes maken uit de overvloed aan voorgestelde 

initiatieven. De strategie moet rekening houden 

met de financiële en operationele beperkingen 

evenals met het tempo en de cultuur van het 

bedrijf. Het is ook een oefening in afstand doen 

van bepaalde dingen. 

De codewoorden tijdens de hele reis waren 

'communiceren', 'communiceren' en nog eens 

'communiceren' door gebruik te maken van alle 

mogelijke kanalen. Bijlagen bij het bedrijfsblad 

alsook andere papieren of digitale dragers 

zorgden ervoor dat alle medewerkers duidelijk 

wisten welke vorderingen er gemaakt werden. 

De meest betrokken personen werden tevens 

op een aantal evenementen bij elkaar gebracht. 

Bovendien kwam het stuurcomité regelmatig 

samen in de verschillende sectoren van het bedrijf 

om de dialoog met zo veel mogelijk medewerkers 

aan te gaan. Iedereen werd verzocht zich zonder 

taboes uit te spreken over de aanpak en de 

resultaten. VIVAQUA blijft zich echter bewust van 

de dringende noodzaak om de informatie en de 

dialoog met het personeel in de komende weken 

en maanden voort te zetten en uit te breiden. 



VISIE,
MISSIE,

WAARDEN
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De opdracht van een bedrijf is de verklaring 
van zijn bestaansreden. Die opdracht zit 
verankerd in het heden. Om zijn organisatie 
opnieuw uit te vinden en te vernieuwen, is 
het belangrijk om eerst de fundamenten 
ervan te kunnen consolideren, m.a.w. om 
te benadrukken wat er niet verandert, 
waarop we kunnen blijven steunen. Dat is 
het geval met onze opdracht, die van cruciaal 
belang was, is en blijft: 'garanderen dat 
iedereen duurzaam en constant toegang 
heeft tot kwaliteitsvol drinkwater, het 
afvalwater opvangen en de strijd tegen de 
overstromingen aangaan'. 

De opdracht moet uiteraard gepaard gaan 

met een duidelijke en stimulerende visie op 

de gewenste toekomst van het bedrijf. Welk 

soort bedrijf willen we over 10 jaar belichamen? 

De visie blijkt een krachtige leidraad te zijn 

voor toekomstige acties. 'Samen en vol trots 
een moderne openbare dienst belichamen, 
die actief openstaat voor de wereld en 
resoluut gericht is op de toekomst, die de 
focus legt op de behoeften van onze klanten 
en de maatschappij en die gaat voor de 
bescherming van het milieu'. Bij de uitwerking 

van deze visie heeft het stuurcomité elk woord 

afgewogen en de betekenis ervan verduidelijkt.

'Samen en vol trots belichamen': morgen 

wil VIVAQUA een hecht bedrijf zijn, zonder 

hokjes, met een veel rijkere mix aan profielen, 

competenties en generaties. Het symbool van 

het ultieme succes zal de trots zijn die iedereen 

uitstraalt. Het opnieuw bevestigen van de wens 

om op termijn een openbare dienst te blijven, 

lijkt ook van essentieel belang in een Europese 

context waar privatisering momenteel schering 

en inslag is. 

Voorts moet VIVAQUA meer openstaan 

voor de wereld, overal aanwezig zijn waar 

ideeën en expertise elkaar ontmoeten, om 

het algemeen belang beter te dienen of zijn 

middelen te optimaliseren. Het bedrijf moet 

resoluut de kaart van de toekomst trekken, 

moderniseren en de opgelopen achterstand 

inzake innovatie ophalen. Als openbare dienst 

moet VIVAQUA ook de dienstverlening aan de 

bevolking verbeteren, tegen de juiste prijs, en 

helpen bij het voldoen aan de maatschappelijke 

behoeften, in het bijzonder inzake de strijd 

tegen de waterarmoede. En tot slot wil het 

bedrijf, als wateractor die begaan is met de 

klimaatproblematiek, zijn aanpak op het vlak van 

duurzame ontwikkeling en milieubescherming 

versterken. Dat is het aan zichzelf verplicht.

OPDRACHT - VISIE
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WAARDEN

Vanaf de allereerste denkoefening wilde 

VIVAQUA zijn waarden verduidelijken. Ze 

geven immers zin aan ieders werk en sturen 

de handelingen. In die context moeten ze 

voortdurend worden gepromoot en dagelijks in 

de praktijk worden gebracht, in alle activiteiten 

en op alle niveaus. Vandaag worden die waarden 

trouwens omgezet in concrete handelingen in 

zes workshops die, opnieuw op vrijwillige basis, 

medewerkers met verschillende achtergrond 

samenbrengen. 

DIENSTVERLENING

BETROUWBAAR-
HEID

We staan elke dag ten dienste van het publiek

We zorgen voor de tevredenheid van onze klanten en partners

We zijn hulpvaardig, luisterbereid en beschikbaar

We zorgen voor de duurzame kwaliteit van onze producten en 
diensten en voor de continuïteit van onze dienstverlening aan de 
bevolking

We zien toe op de veiligheid

We steunen op een degelijke infrastructuur, degelijke technologieën 
en een degelijk economisch model
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OPENHEID

TEAMGEEST

DESKUNDIG-
HEID

INTEGRITEIT We handelen in overeenstemming met onze ethiek als overheidsbedrijf

We gaan voor de bescherming van het milieu

We zorgen voor de transparantie van onze structuren, onze activiteiten, 
onze kosten en de prijs van onze producten en diensten

Onze knowhow is ons vak

We stellen onze competenties ten dienste van ons publiek en breiden die uit

We streven naar een ambitieus performantieniveau en een doeltreffend 
kwaliteit-kostenbeheer 

We staan actief open voor de wereld om ons heen

We spelen in op de veranderende behoeften van onze klanten en van het bedrijf

We zijn voortdurend in beweging om een moderne openbare dienst te 
belichamen

We zijn als team sterker en werken samen om de uitdagingen in de toekomst 
aan te gaan

We hebben respect voor diversiteit en multidisciplinariteit, zodat ze onze 
kracht worden

We streven naar een gemeenschappelijke doelstelling waar iedereen achter 
staat



ZES STRATEGISCHE 
DOELSTELLINGEN
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Doelstelling / DE TALENTEN VAN 
ONS PERSONEEL VALORISEREN, 
INZETTEN EN ONTPLOOIEN

Inleiding  
V I V A Q U A  g a r a n d e e r t  a l  s i n d s 

mensenheugenis een stabiel werkkader 

aan zijn medewerksters en medewerkers, 

hoofdzakelijk via het Statuut van het 

personeel, dat sinds 1907 de hoeksteen 

van hun fundamentele arbeidsvoorwaarden 

en hun essentiële rechten, plichten en 

taken is. In de loop der tijd werden heel 

wat bijzondere regels opgenomen in deze 

tekst die afwijken van het algemeen kader. 

Deze opstapeling van opeenvolgende lagen 

heeft vandaag duidelijk zijn grenzen bereikt. 

Enerzijds zorgt dit ervoor dat het moeilijk 

is om te beantwoorden aan de nieuwe 

verwachtingen van de personeelsleden en 

de maatschappelijke veranderingen, zoals de 

mogelijkheid om te telewerken of te worden 

geëvalueerd en te evolueren op basis van 

het behalen van meetbare doelstellingen. 

Anderzijds maakt dit het moeilijk om de 

statutaire teksten te begrijpen, na te leven 

en toe te passen. Het blijkt vandaag echt 

nodig om ze te vereenvoudigen en te 

moderniseren. 

Tegelijk moet VIVAQUA ook zijn manier 

van werken her z ien. Als indus tr ieel 

georiënteerd bedrijf moet het natuurlijk 

de veiligheid van zijn personeel centraal 

blijven stellen, maar het moet eveneens 

afstappen van een werking die wordt 

verzwaard door een te administratieve 

aanpak in hokjes. Daarnaast zal het bedrijf 

ervoor moeten zorgen dat het evolueert 

van een personeelsadministratie naar een 

echt doeltreffend personeelsmanagement, 

dat in staat is om de juiste persoon met 

de juiste opleiding op de juiste plaats en 

op het juiste moment in te zetten, met als 

aandachtspunten luisteren, communiceren 

en rekening houden met ieders aspiraties. 

Ons bedrijf streeft meer dan ooit naar 

respect voor en erkenning van ieders 

persoonlijkheid. VIVAQUA moet tijdens 

de loopbaan flexibelere en evolutievere 

oplossingen bieden, wat ook tot meer 

diversiteit in de profielen, een bron van 

rijkdom, zal kunnen leiden. 

VIVAQUA moet tevens zijn managementwijze 

aanpassen, om de voorkeur te geven 

aan verantwoordeli jke delegat ie en 

transversaliteit, onder andere om de 

dagelijkse motivatie te vergroten en 

doeltreffender samen te werken. Deze 

gewenste evoluties weerklonken in de 

ongeveer 700 reacties op de welzijnsenquête 

die in 2016 werd uitgevoerd, in de 150 

gesprekken die in 2017 werden gevoerd 

voor de bedrijfsdiagnose of in de ongeveer 

100 actievoorstellen die voortkwamen uit de 

strategische workshops. Dat veronderstelt 

natuurlijk dat kan worden gerekend op 

teamverantwoordelijken die zich engageren 

voor de gemeenschappelijke doelstellingen 

en die bereid zijn om bepaalde werkwijzen 

uit het verleden te laten varen. Om ertoe 

te komen dat iedereen zich elke dag kan 

ontplooien, volstaat het niet om beter 

rekening te houden met de psychosociale 

risico's. Er moet vooral een positieve en 

"De juiste persoon 
met de juiste 

opleiding op de 
juiste plaats en

op het juiste 
moment"
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"14 tot 18 %  
van de werknemers gaat tegen 2024 

met pensioen."

uitnodigende werksfeer worden gecreëerd 

die overeenstemt met onze waarden en 

gebaseerd is op een zekere filosofie van 

de rechten en plichten. 

Actiethema's

Een gemoderniseerd personeelsmanage-
ment, dat in een nieuw Statuut van het 
personeel wordt gegoten

De overstap van een personeelsadministratie 

naar een echt personeelsmanagement is 

onmisbaar als het bedrijf in staat wil zijn om 

zijn projecten uit te voeren en zijn ambities 

waar te maken. De geleidelijke reorganisatie 

van de Directie Human Resources, de 

definitie van haar opdrachten en haar rollen 

en verantwoordelijkheden zullen worden 

bepaald onder impuls van onze nieuwe 

HR-directrice, uiteraard met de steun van 

het Directiecomité. Op basis daarvan zullen 

nieuwe beheerstools en -processen worden 

geïmplementeerd en zullen de statutaire 

teksten van het bedrijf in overeenstemming 

daarmee worden herzien. Tegelijkertijd 

zullen de culturele transformatie en het 

beheer ervan worden begeleid om ze te 

doen slagen.

Anticipatie op personeelsbehoeften op 
basis van de behoeften aan 'beroepen' 
en digitalisering

VIVAQUA moet ook beschikken over een 

planningsinstrument voor de betrekkingen 

en de competenties als het zichzelf de 

middelen wil geven om zijn strategische 

doelstellingen te halen en de bevolking 

nog beter van dienst te zijn. Een dergelijk 

instrument is essentieel aangezien 14 tot 

18 % van de werknemers tegen 2024 met 

pensioen gaat. VIVAQUA heeft gekozen 

voor een 'stap-voor-stapbeleid' om dit te 

bereiken: op basis van een inventarisatie 

van de pensioneringen en een jaarlijks te 

evalueren methodologie zal een functioneel 

kader worden voorgesteld. De verschillen 

tussen dit kader en de werkelijkheid in het 

veld zullen worden geïdentificeerd en elk 

jaar zullen actieplannen worden opgemaakt 

om deze weg te werken.

Grotere inzet van talent via opleidingen op 
basis van de te verwerven competenties

'De juiste persoon met de juiste opleiding op 

de juiste plaats en op het juiste moment': dat 

is het leitmotiv van het bedrijf voor de uitbouw 

van een beleid gebaseerd op de ontplooiing 

van talent. VIVAQUA moet zijn paradigma 

veranderen en inzien dat personeelsleden 

en teams specifieke ondersteuning nodig 

kunnen hebben om hun taken en opdrachten 

uit te voeren. VIVAQUA verbindt zich tot 

het beheer van de competenties op basis 

van functiebeschrijvingen in plaats van op 

basis van titels, die soms achterhaald zijn, of 

graden. Om deze reden zal het proces voor 

opleidingenbeheer worden geoptimaliseerd 

en zal de overdracht van kennis en knowhow 

worden verbeterd, bijvoorbeeld door middel 
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"Als openbare 
dienst moet 

VIVAQUA 
diversiteit 

ondersteunen en 
stimuleren."

van mentoring. Uiteindelijk is het de ambitie 

om een echte VIVAcademy te creëren.

Een evaluatie- en vergoedingssysteem 
dat inzet, prestaties en loyaliteit aan onze 
waarden beter beloont

Het huidige evaluatiesysteem maakt 

het niet mogelijk om werknemers te 

belonen voor hun inzet, loyaliteit aan de 

waarden van het bedrijf of hun prestaties, 

noch om te groeien. VIVAQUA wil zijn 

personeel opnieuw motiveren door een 

nieuw evaluatiesysteem in te voeren dat 

gebaseerd is op het behalen van resultaten. 

Er zullen proefprojecten worden uitgevoerd, 

bijvoorbeeld bij het Directiecomité, in 

afwachting van een nieuwe classificatie 

van de functies. Bovendien zal de logica 

van de 360°-evaluatie geleidelijk worden 

ingevoerd. Ten slotte is het niet alleen 

noodzakelijk om te kunnen belonen, maar 

ook om passende maatregelen te kunnen 

nemen in geval van tekortkomingen of 

ongepast gedrag. Onze huidige regels, 

met name onze tuchtregels, laten dit vaak 

niet toe en staan daarmee haaks op de 

ontwikkelingen in andere vergelijkbare 

openbare instellingen.

Doeltreffendere aanwerving om de juiste 
persoon op het juiste moment op de juiste 
plaats te zetten en de aantrekkelijkheid 
van VIVAQUA als werkgever te verbeteren

Als openbare dienst moet VIVAQUA 

diversiteit ondersteunen en stimuleren, 

want die bevorder t sociale cohesie, 

openheid van geest, complementariteit en 

creativiteit. Daarvoor moet het bedrijf zijn 

imago en zijn rekruteringskanalen herzien 

en meer verscheidenheid brengen in de 

soorten contracten en de aangeworven 

profielen. Met het oog daarop moeten 

het selectiesysteem en de ontvangst- en 

integratieprocessen worden herzien. 

Een vermindering van het ziekteverzuim 
dankzij een proactief ondersteuningsbeleid

Het ziekteverzuimpercentage flirt met de 

grens van 10 %. Een analyse is nodig om de 

redenen hiervoor te begrijpen en een reactief 

en proactief managementbeleid te kunnen 

voeren. Een honderdtal beambten hebben 

een medische beperking en kunnen hun 

oorspronkelijke beroep niet meer uitoefenen. 

Een pragmatisch en helder beleid, dat in 

het bijzonder inzet op opleiding en meer 
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polyvalentie, zal deze collega's een nieuw 

toekomstperspectief in het bedrijf bieden 

en zal het ook mogelijk maken om de 

personeelskosten beter te beheersen.

Verbeterde werkomstandigheden om het 
welzijn en de motivatie van het personeel 
te verhogen

Meer in het algemeen wil VIVAQUA een 

positiever werkklimaat ontwikkelen en 

werken aan de dagelijkse motivatie. Het 

belangrijkste engagement van het bedrijf is 

dus om via regelmatige enquêtes naar haar 

medewerksters en medewerkers te luisteren 

om hen passende oplossingen aan te bieden. 

VIVAQUA zal tegelijkertijd werken aan een 

reeks maatregelen om de verplaatsingen 

te rationaliseren en te verminderen en het 

beheer van de arbeidstijd aan te passen, 

bijvoorbeeld door de afschaffing van het 

badgen op vrijwillige basis te overwegen. 

VIVAQUA zal ook de terbeschikkingstelling 

van gebruiksvriendelijkere arbeidsmiddelen 

optimaliseren, bijvoorbeeld door iedereen 

te laten werken met een laptop, veldwerk te 

informatiseren of videoconferenties mogelijk 

te maken.  

Ambitieniveau  
De belangrijkste troef van VIVAQUA 

is ongetwijfeld de toewijding van zijn 

personeel. De werknemers zullen immers in 

de eerste plaats de toekomstige ontwikkeling 

van VIVAQUA garanderen, want de komende 

vijf jaar zullen de veranderingen, die 

soms ingrijpend zijn, elkaar opvolgen. De 

beoogde maatregelen, die grotendeels 

geïnspireerd zi jn op ideeën van het 

personeel zelf, zullen het mogelijk maken 

om een nieuwe bedrijfscultuur te creëren 

die meer gebaseerd is op verantwoordelijke 

delegatie, transversaliteit en vertrouwen, 

zodat iedereen in de toekomst gelukkiger 

is en nog trotser is om voor het bedrijf te 

werken. 

Om het  n ie t  b i j  mooie woorden te 

houden, heeft VIVAQUA zich een aantal 

gekwantificeerde doelen gesteld die tegen 

2024 moeten worden bereikt. Allereerst: 

de werkneemsters en werknemers de 

nodige opleidingen en tools aanreiken 

om hun dagelijkse opdrachten uit te 

voeren. Zo streef t VIVAQUA naar een 

gemiddelde van 24 uur opleiding per jaar 

en per personeelslid in 2024 in plaats van 

de huidige 8,4 uur. Daarnaast zal 80 %  

van de werknemers die nu al met een 
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INDICATORS NIVEAUS 2019 DOELEN 2024

Graad van ernst van de arbeidsongevallen 1,7 < 1

Frequentiegraad van de arbeidsongevallen 50 < 40

Gemiddeld ziekteverzuim 9,9 % < 8,5 %

Aantal opleidingsuren per jaar en per persoon 8,4 u 24 u

Beambten met een medische beperking 6,7 % 5,5 %

Vervanging van het park desktops door laptops 34 % 80 %

computer werken, een laptop krijgen 

voor hun dagelijkse taken, tegenover de 

huidige 34 %. Op het gebied van veiligheid 

heeft het bedrijf zich ten doel gesteld om 

tegen 2024 de frequentiegraad1 van de 

arbeidsongevallen terug te brengen van 

de huidige 50 naar minder dan 40 en de 

graad van ernst2 naar 1 in plaats van de 

huidige 1,7. De overgrote meerderheid van 

de werknemers met een medische beperking 

zijn arbeiders, die al jaren een zwaar beroep 

uitoefenen. VIVAQUA verbindt zich ertoe 

hun aantal terug te brengen van de huidige 

6,7 % naar 5,5 % in 2024. Het wil tevens 

de trend van het ziekteverzuim ombuigen 

en van de huidige 9,9 % terugbrengen tot 

maximaal 8,5 % in 2024.

1  Frequentiegraad = (aantal ongevallen x 1 000 000) / aantal uren blootstelling aan het risico
2  Graad van ernst = (aantal dagen ongeschiktheid x 1 000) / aantal uren blootstelling aan het risico

INDICATORS
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Inleiding  
Als openbaar bedrijf dat drinkwater 

levert aan meer dan anderhalf miljoen 

verbruikers in het Brusselse Gewest en 

netten en talrijke werkterreinen beheert, 

moet VIVAQUA voortdurend de kwaliteit 

van zijn dienstverlening optimaliseren en 

de gebruikers/abonnees/klanten en burgers 

centraal stellen. Hun verwachtingen variëren 

onvermijdelijk naargelang van hun profiel. 

Gezinnen (al dan niet hulpbehoevend, hyper-

aangesloten, expats, enz.), KMO's, syndici, 

bedrijven met verschillende vestigingen, 

enz. hebben immers elk verschillende 

behoeften en uitgesproken voorkeuren 

op het vlak van interactiewijzen. VIVAQUA 

wil dan ook zijn communicatietools 

aanpassen aan zijn verschillende klanten: 

webportaal met specifieke functionaliteiten, 

toegankeli jkheid van zi jn diensten 

via nieuwe digitale kanalen, gerichte 

communicatiemiddelen, enz.

Doelstelling / DE KWALITEIT 
VAN DE DIENSTVERLENING AAN 
DE GEBRUIKERS/ABONNEES/
KLANTEN EN BURGERS 
OPTIMALISEREN
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Brussel staat bovendien op de tweede plaats 

in de lijst van meest multiculturele steden ter 

wereld. Het is de hoofdstad van Europa, het 

hoofdkwartier van de NAVO is er gevestigd, 

veel multinationale ondernemingen hebben 

er hun Europese hoofdzetel. Het kan niet 

anders dan zich aanpassen aan deze realiteit, 

door het gebruik van de talen uit te breiden 

tot buiten de wettelijke verplichtingen. In deze 

context zal, naast het Nederlands en het Frans 

voor officiële documenten, het gebruik van 

het Engels voor informatieve communicatie 

geleideli jk worden veralgemeend. 

Werknemers zullen ook worden verzocht 

om, wanneer ze dat kunnen, andere talen 

met onze klanten te spreken wanneer dit de 

contacten vlotter doet verlopen.

Actiethema's

Beter en meer naar de klant luisteren

Wie is er beter geplaatst dan onze gebruikers 

om VIVAQUA te informeren over wat ze 

van het bedrijf verwachten? Op basis van 

deze vaststelling wil VIVAQUA een team 

oprichten dat verantwoordelijk is voor de 

klanttevredenheid en het klachtenbeheer 

om, onder andere via enquêtes, de kwaliteit 

van zijn dienstverlening en de perceptie van 

de waterkwaliteit voortdurend te evalueren. 

Door deze aanpak zullen mogelijke 

verbeteringen en zelfs nieuwe te ontwikkelen 

diensten kunnen worden geïdentificeerd. 

VIVAQUA zou bijvoorbeeld de haalbaarheid 

willen onderzoeken van de invoering van 

een gecentraliseerde oplossing voor het 

verzachten van water als de verbruikers 

daarnaar verlangen.

Verhoogde toegankelijkheid en beschik-
baarheid  

De studie over de vervanging van de 

software voor de Klantendienst is aan de 

gang. De bedoeling is om in 2021 nieuwe 

technologieën en interactiewijzen tussen 

klanten en VIVAQUA in gebruik te nemen. 

Via een nieuwe gebruiksvriendelijkere 

en aantrekkelijkere website zal elke klant 

toegang kunnen krijgen tot zijn persoonlijke 

gegevens en deze kunnen wijzigen; hij 

zal zijn facturen kunnen raadplegen, 

zijn meterstand kunnen invoeren, een 

afbetalingsplan kunnen aanvragen of 

een domiciliëring kunnen activeren, enz. 

Standpunt van VIVAQUA over smart metering

VIVAQUA volgt de technologische ontwikkelingen 
en de invoering van slimme meters op de voet. Het 
bedrijf is betrokken bij het Europese Smart.Met-
project, dat bedoeld is om een oplossing op het 
vlak van slimme meters te ontwikkelen die voldoet 
aan de behoeften van de openbare wateractoren. 
Tegen 2024 zal VIVAQUA investeren in de 
intelligente besturing van de knopen van zijn 
netten om een reactiever en toekomstgerichter 
beheer van de verbruiksstromen mogelijk te 
maken, wat een technische en technologische 
test zal vormen.

Bij gebrek aan een duidelijk regelgevend 
kader en gelet op de aanzienlijke impact die 
het veralgemeend gebruik van slimme meters 
zou kunnen hebben op de waterfactuur van 
de gezinnen (gezien de hoge kosten ervan in 
vergelijking met een klassieke meter), beschouwt 
VIVAQUA de overstap naar slimme meters als een 
onderdeel van zijn toekomst, zonder dat het zich er 
halsoverkop in wil storten. Het zal de periode 2019-
2024 benutten om te leren uit de reeds gestarte 
proefprojecten, er zelf op te starten (met name op 
grote verbruikssites met moeilijke toegang tot de 
meter), de implementatie van een duidelijk kader 
te bevorderen en het Smart.Met-project verder 
te ontwikkelen.
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De actieradius van het callcenter zal ook 

worden uitgebreid naar andere diensten 

zoals het Laboratorium (oproep wegens 

verdachte geur of kleur van het water dat 

uit de kraan stroomt bijvoorbeeld) of andere 

technische sectoren (oproep in geval van 

een lek of om informatie te krijgen over 

lopende werken bijvoorbeeld).

Gemakkelijkere interacties met het bedrijf

VIVAQUA wil de ervaring van zijn klanten 

met het bedrijf optimaliseren via een 

snellere behandeling van hun aanvragen, 

vereenvoudigde procedures, persoonlijkere 

interacties, meer digitalisering en een 

vermindering van het aantal tussenkomende 

par tijen. Deze veranderingen zullen 

alleen mogelijk zijn als de medewerkers 

van VIVAQUA een globaal overzicht 

hebben over de situatie van de klant (een 

zogezegd 360 gradenzicht). Er werden vijf 

soorten prioritaire verzoeken/behoeften 

vastgesteld. Deze zullen in eerste instantie 

geoptimaliseerd worden. Het gaat om 

nieuwe aansluitingen, verhuizingen, de 

mededeling van de meterstand, het beheer 

van de klachten en de interacties met de 

omwonenden bij werken.

De juiste boodschap voor de juiste persoon 
op het juiste moment en via het kanaal 
van zijn keuze

De interacties met de klanten van VIVAQUA 

vereenvoudigen, vereist een herziening van 

de tools en kanalen alsook van de inhoud 

van de communicatie zelf. Meer digitalisering 

(webportaal, dynamische formulieren) zal de 

loketten en het callcenter ontlasten, waardoor 

de wachttijden verkort zullen worden. 

VIVAQUA zal eveneens zijn documenten, 

bijvoorbeeld de waterfactuur of bepaalde 

technische formulieren, vereenvoudigen 

om de leesbaarheid en de begrijpelijkheid 

ervan te verbeteren. De website zal daarnaast 

informatie over de werkterreinen bevatten.

Ambitieniveau
De wens om een gemoderniseerde 

openbare dienst te belichamen, die gericht 

is op de behoeften en verwachtingen van 

onze klanten en de maatschappij, ligt aan 

de basis van onze strategische visie.

Een gemoderniseerde openbare dienst 

vereist niet alleen communicatietools die 

overeenstemmen met de beschikbare 

technologische middelen (mobiele 

functionaliteiten, sociale netwerken, enz.), 

maar ook een grondige herziening van de 

interne processen van het bedrijf.

Klantgericht zijn betekent luisteren naar 

de verwachtingen van de klant en deze 

integreren in de werkwijzen van het bedrijf 

en in de aangeboden diensten.

Deze twee essentiële overwegingen komen 

tot uiting in de belangrijkste prestatie-

indicators en concrete doelen die het 

bedrijf zich heeft gesteld om te slagen in 

zijn transformatie.
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INDICATORS NIVEAUS 2019 DOELEN 2024

Klanten van wie het probleem (reden van de oproep) bij de eerste 
oproep wordt behandeld (de klant moet niet terugbellen)

Niet gemeten 90 %

Gemiddelde wachttijd aan de telefoon 16 min 5 min

Daling van het aantal oproepen naar de klantendienst ten opzichte 
van het niveau van 2019

200 000 
oproepen / jaar3

160 000 
oproepen/jaar

Gemiddeld tevredenheidspercentage van de klanten die onze 
enquêtes invullen (te implementeren)

Niet gemeten 80 %

Tijd om een bestek te krijgen voor een aansluiting (privégebouw) > 10 werkdagen 5 werkdagen

Termijn waarbinnen elke klacht wordt behandeld Niet gemeten 10 werkdagen

Termijn voor de verwerking van een dossier in verband met een 
verhuizing

+/- 20 werkdagen 5 werkdagen

Percentage klanten dat kiest voor de elektronische facturering (na 
overschakeling op de maandelijkse facturering)

5 % 75 %

Tijd om de waterlevering te herstellen na een lek (in 90 % van de 
gevallen)

Niet gemeten 24 u

3  Het aantal oproepen naar de klantendienst is de voorbije 5 jaar met 85 % gestegen. 

INDICATORS
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Inleiding
VIVAQUA produceert water sinds 1891 en 

past zijn organisatie en infrastructuren jaar 

na jaar aan de vastgestelde behoeften aan. 

De huidige technologische, klimatologische 

en maatschappelijke evoluties vereisen 

echte r  de  ont w ik ke l i ng  van  een 

managementaanpak op (zeer) lange termijn. 

Dat management moet rekening houden 

met de volledige levenscyclus van de 

infrastructuren, hun verwachte prestatie en 

de resultaten van de risicoanalyse. Het moet 

zich ook aanpassen aan de veranderingen in 

de stadsstructuur in het Brusselse Gewest 

en aan de financiële middelen van het 

bedrijf. De planning van het onderhoud 

is eveneens essentieel, zodat het bedrijf 

kan beschikken over bedrijfsklare en 

performante infrastructuren. In bepaalde 

domeinen beperkt het management zich nu 

tot curatief onderhoud, wat vaak duurder is. 

VIVAQUA beschikt over infrastructuren die in 

twee verschillende groepen kunnen worden 

ondergebracht: de assets 'kernactiviteiten' 

en de assets 'ondersteuning'. Het strategisch 

plan geeft voorrang aan de eerste groep, 

die essentieel is voor de uitvoering van 

VIVAQUA's opdrachten. VIVAQUA kent 

zijn assets relatief goed wanneer ze 

gemakkelijk toegankelijk zijn, maar minder 

wanneer het gaat om zijn ondergrondse 

historische infrastructuren. Deze kennis is 

ook ongelijk verdeeld over de domeinen 

heen en wordt opgeslagen in IT-tools die 

onderling onvoldoende met elkaar gelinkt 

zijn. Bovendien beheren de verschillende 

entiteiten die kennis elk op hun eigen 

manier. VIVAQUA moet dus de methodes 

voor het beheer van zijn installaties en 

netten harmoniseren, perfectioneren 

en dynamiseren. Het hoopt daarmee de 

volgende doelstellingen te halen: 

• de volledige levenscyclus van de 

assets optimaliseren 

• de kos ten voor inves ter ing, 

onderhoud en ac t ivabeheer 

optimaliseren

• de beschikbaarheid en de veiligheid 

van de activa maximaliseren

• de assets in overeenstemming 

brengen met de regelgeving en 

de eisen van de interne en externe 

klanten

• het rendement van de activa 

optimaliseren in verhouding tot de 

bedrijfsdoelstellingen

• de risico's minimaliseren door 

preventieve maatregelen 

Doelstelling / DE 
INFRASTRUCTUREN/MIDDELEN 
DIE ESSENTIEEL ZIJN VOOR 
DE UITOEFENING VAN ONZE 
OPDRACHTEN BEHOUDEN
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Actiethema's

Een centraal bestuur voor een transversaal 
management en een duidelijk beslissings-
proces

VIVAQUA streeft naar een verbetering van 

het assetmanagement door de oprichting van 

een asset management center, dat daarna 

moet uitgroeien tot een competence center, 

zodra de processen herzien en gestabiliseerd 

zijn. Deze nieuwe organisatie zal niet alleen 

een transversale analyse van de investerings- 

en onderhoudsbehoeften mogelijk maken, 

maar ook een standaardisering van de 

gebruikte methoden en materialen, de 

oprichting van een gemeenschappelijk 

innovatieplatform ten dienste van de 

operationele diensten en de implementatie 

van benchmarks en samenwerkingen met 

andere actoren in de sector.

Een grondige kennis van de staat waarin 
onze infrastructuren verkeren als voorwaar-
de en stevige basis voor besluitvorming

De kennis van de assets en het management 

van hun levenscyclus zullen beter onder 

controle zijn door

• de uitbouw van een centrale 

databank met daarin de kriticiteit van 

elke installatie alsook de gegevens 

inzake exploitatie en incidenten 

• de invoering van standaardmethodes 

voor toezicht, analyse en inspectie

•  een doeltreffende meting van de 

prestatie

Concreet moet de centrale databank 

informatie bevatten over de basisparameters 

van de infrastructuren (materiaal, leeftijd, 

...), hun kritieke belang voor de 'opdrachten', 

hun staat en prestatie (lekken, ...), de 

voorgeschiedenis inzake onderhoud en 

storingen, hun verwachte levensduur 

en gegevens over hun omgeving die de 

impact van een incident kunnen vergroten 

(nabijgelegen spoorwegstructuur, hoge 

bevolkingsdichtheid, verkeer/mobiliteit, ...).

 

VIVAQUA zal in de komende jaren vooral 

proberen een duidelijk beeld te krijgen van 

zijn aanvoer- en rioolnet. Op basis van de 

verworven kennis en ervaring zullen dan 

projectiemodellen worden uitgewerkt. 

Uniforme en coherente processen om de 
managementmethodes en de synergieën 
met andere operatoren te optimaliseren 

De processen inzake beslissingen over en 

prioritering van de projecten zullen worden 

verbeterd om de samenhang te waarborgen 

tussen de keuzes voor investeringen en hun 

planning. Ze zullen met name rekening 

houden met de noodzaak om bestaande 

assets te verbeteren en om te investeren in 

nieuwe infrastructuur. VIVAQUA zal er ook 

voor zorgen dat synergieën met andere 

operatoren en nutsbedrijven worden 

aangemoedigd en dat de werken op basis 

van objectieve criteria worden verdeeld. Het 
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asset management center zal zorgen voor 

de toepassing van een methodologie die 

gestoeld is op het projectmanagement om de 

processen voor de uitvoering van werken en 

het dagelijks inzetten van de infrastructuren 

te vereenvoudigen en te consolideren.

Ambitieniveau
VIVAQUA wil op korte termijn beschikken 

over betere gegevens, gestructureerd in 

operationele en geïntegreerde tools. Het 

doel is het bestuur en de dagelijkse inzet 

van zijn infrastructuren op lange termijn 

optimaal op elkaar af te stemmen, met 

name door de behoeften beter te definiëren 

en de levensduur van onze infrastructuren 

beter te beheersen.

Voor de watervoorraden wil VIVAQUA met 

zijn acties

• het beschikbare water kwalitatief 

beschermen (Water Safety Plan en 

bescherming van de winningen)

• een prognose maken van de 

watervoorraden die kunnen worden 

aangesproken (Water Quantity Plan)

• zijn productiestrategie verfijnen 

door onder andere rekening te 

houden met de verschillen in de 

kosten van de winningen en met 

de klimaatverandering

• de tevredenheid van zijn klanten 

verhogen

• het aantal lozingen verminderen

Voor de installaties en de netten wil 

VIVAQUA met zijn acties 

• een beter beeld krijgen van de 

staat waarin de ondergrondse 

kunstwerken verkeren

• zijn tools meer automatiseren

• sneller kunnen reageren bij een 

incident of lek

• tot een systematisch preventief 

onderhoud in al zijn activiteiten 

komen

• een investeringstempo bereiken dat 

hoog genoeg is om de duurzaamheid 

v an  z i j n  i n f r a s t r uc t u re n  te 

waarborgen

• de exploitatie- en investeringskosten 

beheersen 

• op zoek gaan naar innoverende 

technologieën

• komen tot één systeem voor de 

gegevensverwerking 

• proefprojecten opzetten, zoals 

bijvoorbeeld de implementatie 

van smart metering voor de grote 

institutionele of economische 

klanten4.

In de periode waarop het strategisch plan 

betrekking heeft, streeft VIVAQUA ernaar

• de renovatie van zijn productie-

installaties van Tailfer en van zijn 

reservoirs te beëindigen

4  Zie omkaderde tekst over smart metering op pagina 21
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• tegen 2024 een globaal  en 

betrouwbaar beeld te hebben van de 

staat waarin het aanvoer- en rioolnet 

verkeert 

• een vernieuwingsgraad van 0,7 tot 

1,3 % te bereiken voor al zijn netten 

(aanvoer, verdeling, distributie 

en sanering), met name door de 

uitvoering van grote projecten zoals 

de renovatie van de aanvoercollector 

van Modave

• de prestaties van de waternetten 

op te volgen om het aantal lekken 

te beperken, onder andere door onze 

distributiezones nog meer in sectoren 

op te delen en door de verwerking 

van de verzamelde gegevens te 

automatiseren; op die manier 

zouden we kunnen evolueren naar 

een realtimewaarschuwingssysteem

• het beheer van de druk bij de 

distributie te ver fijnen om de 

klanttevredenheid te garanderen 

en tegelijkertijd de levensduur van 

de netten te verlengen

• de laatste hand te leggen aan het 

programma voor de bouw van 

regenwaterbekkens om het Brusselse 

Gewest te beschermen tegen 

overstromingen

• de beschikbaarheid en de kosten 

van de materialen die nodig zijn 

voor de renovatie van de netten 

beter te beheersen, dankzij de 

indienststelling, vanaf 2020, van 

de schalenfabriek op de site van 

Birmingham (Anderlecht)

• een netwerk te ontwikkelen voor het 

meten van de lozingen van rioolwater 

in het natuurlijke milieu

• de betrouwbaarheid van de 

hydraulische modellen van de netten 

te vergroten door zo veel mogelijk 

meetgegevens te verzamelen

• het Water Safety Plan te voltooien en 

toe te passen

• het waterverbruik in tijden van 

droogte te beperken door middel 

van een dynamisch beheer van het 

productieapparaat en de impact van 

de klimaatverandering te integreren 

door een Water Quantity Plan goed 

te keuren.

Deze projecten verantwoorden dat de 

investeringen voor de kernactiviteiten worden 

gehandhaafd op gemiddeld 99 miljoen euro 

per jaar tussen 2019 en 2024, zonder rekening 

te houden met de kosten voor het inzetten 

en onderhouden van de tools.

INDICATORS NIVEAUS 2019 DOELEN 2024

Niet-gefactureerde volumes (tegenover geproduceerde volumes) 13 % 10 %

Kennis van de staat van ons rioolnet 44 % 100 %

Kennis van de staat van ons aanvoer- en verdeelnet
25 % (aanvoer) 
1 % (verdeling)

75 %

Gemiddelde jaarlijkse vernieuwingsgraad van ons aanvoer- en 
verdeelnet

0,02 % (aanvoer) 
0,5 % (verdeling)

0,7 %

Gemiddelde jaarlijkse vernieuwingsgraad van ons distributienet 1,1 % 1,1 %

Gemiddelde jaarlijkse vernieuwingsgraad van ons rioolnet 0,7 % 1,3 %

INDICATORS
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Inleiding
Garanderen dat iedereen duurzaam en 

constant toegang heeft tot kwaliteitsvol 

drinkwater maakt deel uit van de opdracht 

van VIVAQUA. De kwaliteit van het 

drinkwater dat het bedrijf levert, voldoet 

volkomen aan de drinkbaarheidscriteria 

die de strengste normen opleggen. In 

het Brusselse Gewest komt het drinkwater 

dat VIVAQUA distribueert voornamelijk 

uit grondwaterlagen. Het bedrijf beschikt 

ook over een station waar oppervlaktewater 

drinkbaar wordt gemaakt.

VIVAQUA heeft altijd een streng beheer 

van de milieurisico's gevoerd, met name 

via de permanente controle van de 

waterkwaliteit, van de bron tot aan de 

kraan van de verbruiker, en via zijn beleid 

inzake de bescherming van de winningen. 

Het werkt eveneens actief aan de invoering 

van een Water Safety Plan5 en een Water 

Quantity Plan6, die de laatste jaren nog 

noodzakelijker zijn geworden als gevolg 

van de klimaatverandering.

De waterbronnen beschermen is uiteraard 

van fundamenteel belang voor een 

openbare actor als VIVAQUA, maar dat 

volstaat niet, aangezien al zijn activiteiten 

een impact hebben op het milieu. 

VIVAQUA voelt meer dan ooit dat het op 

milieu- en maatschappelijk vlak een grote 

verantwoordelijkheid draagt en wil zowel 

zijn ecologische voetafdruk verminderen als 

zijn gedrag veranderen, in het bijzonder via 

bewustmakings- en opleidingsacties voor 

al het personeel.

VIVAQUA ontwikkelt bovendien innovatieve 

projecten in het kader van de duurzame 

transformatie van de gemeenten. Het 

bedrijf heeft dan ook een warmtewisselaar 

ontwikkeld (en gepatenteerd) die bij 

de renovatie van de riolen kan worden 

gebruikt en waardoor het calorieën uit de 

riolen kan terugwinnen om de gebouwen 

te verwarmen of af te koelen.

Doelstelling / ONZE AANPAK 
OP HET VLAK VAN DUURZAME 
ONTWIKKELING VERSTERKEN

5 Bescherming van de kwaliteit van het beschikbare water
6 Prognose van de watervoorraden die kunnen worden aangesproken 
7 Tegen 2035 de CO2-uitstoot met 30 % verminderen
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Actiethema's

Een performante tool om onze ecologische 
voetafdruk op te volgen en te verkleinen

VIVAQUA wil een efficiënte tool creëren om zijn 

CO2-voetafdruk te monitoren en te berekenen, 

voornamelijk op het vlak van mobiliteit 

en energieverbruik. Om zijn ecologische 

voetafdruk te verkleinen en de doelstellingen 

van de Belgische nationale en gewestelijke 

verbintenissen7 te bereiken, wil het bedrijf 

het aantal initiatieven opvoeren om zowel 

de eigen productie van broeikasgassen te 

verminderen als die van zijn onderaannemers 

via verplichtingen in zijn bestekken.

De afhankelijkheid van het bedrijf op ener-
gievlak verminderen door gebruik te ma-
ken van zijn installaties

Op basis van een aan de gang zijnde 

inventarisatie van zijn patr imonium 

onroerende goederen is VIVAQUA van 

plan om maatregelen te nemen waardoor 

het energieverbruik zal kunnen worden 

verminderd (isolatiewerken, herstellingen, 

enz.). Daarnaast zullen stappen worden 

gezet om groene energie te produceren, 

bijvoorbeeld door meer zonnepanelen te 

installeren of door gebruik te maken van 

de drijfkracht van het water.

Het afval verminderen  

Het in kaart brengen van de verschillende 

soorten afval zal leiden tot de implementatie 

van een afvalbeleid op basis van de ladder 

van Lansink8, die de aanbevolen oplossingen 

voor gedif ferentieerde en adequate 

afvalverwerking rangschikt. Bijzondere 

aandacht zal worden besteed aan het 

hergebruik van afval via recyclingkanalen.

Een duurzaam mobiliteitsbeleid via een 
vermindering van het aantal verplaatsingen 
en een geoptimaliseerd voertuigenpark

De ac t iv i te i ten van VIVAQUA zi jn 

verspreid over heel wat verschillende 

sites in het Brusselse en Waalse Gewest. 

Van de ongeveer 500 medewerkers van 

de hoofdzetel woont 75 % ervan buiten 

het Brusselse Gewest. In de wetenschap 

dat het begin van de werkdag op het 

Versterkte samenwerking met Leefmilieu 
Brussel - BIM

Als essentiële partner in de Brusselse 
watercyclus werkt VIVAQUA regelmatig 
samen met Leefmilieu Brussel - BIM, met 
name om een alternatief beheersysteem 
voor de terugwinning van regenwater 
en oppervlaktewater uit te werken en 
te implementeren. Deze reflectie is van 
essentieel belang in ons sterk verstedelijkte, 
ondoordringbaar gemaakte en dichtbevolkte 
gewest, en eens te meer in een context van 
klimaatverandering, waarvan we de negatieve 
gevolgen al kennen (overstromingen, droogte, 
enz.).

Hoewel regenwaterbekkens noodzakelijk zijn 
om de impact van zware regenval te beperken, 
zijn we ervan overtuigd dat we vroeger in het 
proces moeten handelen door een geïntegreerd 
regenwaterbeheer te ondersteunen. Zo stelt 
VIVAQUA zijn expertise ter beschikking van 
Leefmilieu Brussel - BIM en de gemeenten om 
de stedelijke ruimte heraan te leggen en het 
water weer een plaats te geven in het hart van 
de stad.

8 In de ladder van Lansink worden de verschillende afvalverwerkingen gerangschikt, gaande van de preventie tot de verwijdering. Het is de 
gebruikelijke Europese referentie. 
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werkterrein niet veralgemeend is, zijn er 

dus inspanningen nodig op het gebied 

van mobiliteit. VIVAQUA zal niet alleen 

zijn bedrijfsvervoerplan (bvp) herzien, maar 

ook stappen zetten om zijn medewerkers 

en medewerksters in staat te stellen 

hun verplaatsingen zo veel mogelijk te 

beperken, bijvoorbeeld door te telewerken 

en gebruik te maken van videoconferenties. 

Ten slotte zal het bedrijf zijn voertuigenpark 

geleidelijk aan aanpassen en rationaliseren 

om het minder vervuilend te maken9.

Ambitieniveau
VIVAQUA wil een bedrijf belichamen 

dat zich inzet voor de bescherming 

van het leefmilieu. Een aantal acties 

kunnen onmiddellijk worden uitgevoerd: 

het papierverbruik verminderen, de 

milieudimensie integreren in de bestekken, 

de verplaatsingen aanzienlijk verminderen, 

een SRI-investeringsstrategie1 0 ontwikkelen. 

Op kor te termijn zullen ook andere 

initiatieven, die bijvoorbeeld specifieke 

meetinstrumenten vereisen, van start gaan.

Er zal een 'green team' worden opgericht 

om ecologisch verantwoord gedrag in het 

bedrijf te stimuleren en onze werkprocessen 

aan te passen om hun impact op het milieu 

te verkleinen.

Er zal bijzondere aandacht worden besteed 

aan het behoud, of zelfs de ontwikkeling, 

van de biodiversiteit op onze Waalse en 

Brusselse eigendommen, met bijvoorbeeld 

de uitbreiding van ons beleid van laattijdig 

maaien of de bescherming en het herstel 

van hagen, die de habitat of tijdelijke 

verblijfplaats van heel wat diersoorten zijn.

De follow-up van de prestatie-indicators 

in de onderstaande tabel zal het mogelijk 

maken om onze vooruitgang te zien en 

vooral om de doelstellingen voor 2024 te 

bereiken.

9 Maximale vermindering van het aantal dieselvoertuigen en volledige voldoening aan de Euro 6-norm van het overblijvende dieselvoertuigenpark
10 SRI (Socially Responsible Investing), d.w.z. een investering die gezien de aard van de activiteiten van de onderneming als maatschappelijk 

verantwoord wordt beschouwd.

INDICATORS NIVEAUS 2019 DOELEN 2024

Vermindering van de jaarlijkse CO2-uitstoot
Niveau voor 2019 nog 

te berekenen
- 15 %

Vermindering van het papierverbruik  
9,5 miljoen afgedrukte 

vellen papier
- 50 %

Onafhankelijkheid op energievlak 
(Jaarlijkse eigen productie/jaarlijks verbruik)

0,4 % 10 %

Verkleining van het voertuigenpark 518 - 15 %

INDICATORS
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Inleiding
Een deel van de publieke opinie heeft 

geen vertrouwen meer in de openbare 

diensten. Onrechtstreeks heeft dat verlies 

aan vertrouwen ook een negatieve impact 

gehad op de perceptie van het bedrijf 

(opdrachten, producten en diensten, 

imago), zowel intern als extern. Zijn 

rechtmatigheid staat vandaag op losse 

schroeven, want sinds kort gaan er in België 

stemmen op, weliswaar van enkelingen, om 

te pleiten voor de openstelling van alle of 

een deel van de waterberoepen voor de 

privésector, naar het voorbeeld van wat er in 

sommige andere Europese landen bestaat.

Op politiek en wetgevend niveau werden 

meerdere maatregelen genomen om dit 

verlies aan vertrouwen te herstellen. Als 

wateroperator wil VIVAQUA ook zijn deel 

van de verantwoordelijkheid opnemen. 

Het bedrijf heeft daarom besloten om een 

stapje verder te gaan dan de vereisten 

van het nieuwe regulerende kader; met 

dit plan wil het zijn bestuursmodel en de 

krachtdadigheid van zijn management 

verbeteren en vaker communiceren met de 

bevolking, zijn bestuurders, de gemeenten, 

de beleidsmakers en de media, voornamelijk 

om hun behoeften en verwachtingen beter 

te begrijpen.

  

Actiethema's

Een krachtdadig beheer

De implementatie van een stuurtabel op 

bedrijfsniveau - die bestaat uit meerdere 

prestatie-indicators, die vervolgens 

uitgesplitst worden op het niveau van 

de directies, teams en, indien mogelijk, 

medewerkers - is een fundamentele stap. 

Het nastreven van coherente, specifieke 

en meetbare doelstellingen is immers 

essentieel om te evolueren naar een 

modern openbaar bedrijf.

Een herzien bestuur

Er is een verduidelijking aan de gang 

van de bevoegdheidsoverdracht tussen 

de beslissingsorganen en het senior 

management. Dit beginsel van verantwoorde 

delegatie, dat noodzakelijk is voor goed 

bestuur, zal dan intern worden toegepast. 

Tegelijker tijd zal VIVAQUA aan zijn 

beslissingsorganen voorstellen om een 

bestuurderscharter goed te keuren alsook 

het principe van een zelfevaluatie van 

hun werking op geregelde tijdstippen. In 

navolging van de aanpak die al aan de gang 

is voor de samenstelling van het Auditcomité, 

opgericht in september 2018, zou het nuttig 

kunnen zijn te overwegen om onafhankelijke 

experten of gebruikers aan de Raad van 

Bestuur te laten deelnemen, wat een wijziging 

Doelstelling / ONZE 
RECHTMATIGHEID ALS 
OPENBARE OPERATOR 
BEVESTIGEN  
EN ELKE DAG HET VERTROUWEN VAN HET PUBLIEK, 
ONZE PARTNERS EN ONS PERSONEEL VERDIENEN
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van de wetgeving in het Brusselse Gewest 

zou kunnen vereisen.

Een sterker systeem voor risicobeheer en 
kwaliteitsmanagement

Om zijn prestaties te verbeteren, moet 

VIVAQUA zijn kwaliteitsmanagementsysteem 

aanpassen en integreren in de dagelijkse 

activiteiten. Het bedrijf moet ook een echt 

beleid op het vlak van risicobeheer voeren, 

in de eerste plaats door die risico's in kaart 

te brengen en daarna door een passend 

systeem op te zetten om ze te beheersen. 

Een nog op te richten dienst Interne Audit 

zal rechtstreeks en geheel onafhankelijk van 

het management verslag uitbrengen aan het 

Auditcomité. Bovendien wordt de dienst 

Beheerscontrole uitgebreid.    

Meer openheid en transparantie in de 
communicatie met iedereen

VIVAQUA wil zijn klanten en de burgers 

beter informeren, wat betekent dat het 

in eerste instantie echt naar hen moet 

kunnen luisteren. Nog meer dan vandaag 

zal VIVAQUA leidingwater promoten door 

het publiek bewust te maken voor de 

sociale dimensie, de gezondheidsdimensie 

(leidingwater is te verkiezen boven om 

het even welk gesuikerd drankje) en 

de milieudimensie van deze thematiek. 

Tegelijkertijd zullen de jongeren en de 

schoolgaande jeugd, katalysatoren van 

verandering, zoals Youth for Climate heeft 

aangetoond, bewuster worden gemaakt 

voor de waterproblematiek.

Bijzondere aandacht voor kwetsbare ge-
zinnen of personen in een precaire situatie

A l s  o p e n b a r e  d i e n s t ,  m e t  e e n 

maatschappelijke verantwoordelijkheid, 

is VIVAQUA gevoelig voor de sociale en 

ethische uitdagingen die de waterarmoede 

inhoudt. De invoering van een sociaal tarief, 

nauwere samenwerking met de OCMW's en 

andere sociale actoren of de geleidelijke 

ontwikkeling van een adviesfunctie inzake 

de binneninstallaties zijn in deze context 

de prioriteiten van VIVAQUA.  

Een vereenvoudigd documentenbeheer

Het is tijd voor VIVAQUA om over te stappen 

op een dynamisch documentenbeheer. 

De documenten moeten er immers voor 

zorgen dat de juiste personen op het 

juiste moment en op een eenvoudige en 

gebruiksvriendelijke manier over de juiste 

informatie beschikken. Na de analyse 

van de behoeften zullen twee systemen 

worden geïmplementeerd: een voor de 

medewerkers en een voor de bestuurders

Een persoonlijke en snellere interne 
communicatie

In deze tijden waarin alles ter discussie 

wordt gesteld, moet VIVAQUA wel zo goed 

mogelijk voldoen aan de verwachtingen en 

behoeften van zijn medewerkers. Dankzij 

de ontwikkeling van de top-bottom-, 

bottom-up- en transversale communicatie 

zal een nieuwe wind door het bedrijf 

waaien die gericht is op interpersoonlijke 

relaties. De stromen en informatiekanalen 

zullen regelmatig worden geëvalueerd. 

Er zullen nieuwe tussenpersonen worden 

geïdentificeerd om de overdracht van 

informatie te verbeteren. Het coöperatief 

intranet zal een nieuwe essentiële tool 

zijn voor de interne communicatie. In een 

industrieel bedrijf als VIVAQUA, waar heel 

wat medewerkers elke dag in het veld of 

'op verplaatsing' zijn, kan niets echter de 

interpersoonlijke communicatie vervangen, 

vooral niet binnen de teams. Het middle 

management moet zich bewust zijn van het 

belang van zijn rol op dit gebied.

"VIVAQUA's 
grootste ambitie is 
om zijn
rechtmatigheid te 
bevestigen en het
vertrouwen van 
de burgers, zijn 
partners
en zijn 
medewerkers te 
versterken."
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Een sterk imago en een verhoogde 
aanwezigheid

Om erkend te kunnen worden, moet 

men eerst bekend zijn. Het plan omvat 

verschillende communicatieacties om de 

kennis en expertise van het bedrijf onder 

de aandacht te brengen. VIVAQUA zal 

deze gelegenheid aangrijpen om zijn 

communicatietools te moderniseren, zijn 

aanwezigheid op de sociale netwerken 

te versterken en de wisselwerking 

met zijn klanten en omwonenden van 

zijn werkterreinen te verbeteren. Zijn 

medewerkers en de leden van zijn Raad 

van Bestuur moeten de ambassadeurs van 

het bedrijf zijn.

Ambitieniveau
VIVAQUA's grootste ambitie is om zijn

rechtmatigheid te bevestigen en het

vertrouwen van de burgers, zijn partners

en zijn medewerkers te versterken. Daartoe 

heeft het bedrijf ervoor gekozen om zich te 

focussen op de regels van goed bestuur 

en op een steviger communicatiebeleid. 

Uiteraard bestaat er geen eenduidige 

definitie van 'goed bestuur' of van 

'communicatie'. VIVAQUA heeft besloten 

deze begrippen in zeer ruime zin op 

te vatten en ervoor te zorgen dat alle 

personeelsleden zich erbij betrokken 

voelen. 

Inzake bestuur moeten de beslissingen op 

het juiste niveau van het bedrijf worden 

genomen; iedereen moet anticiperen op 

de risico's die zich in zijn werk kunnen 

voordoen en de processen moeten op alle 

niveaus worden gecontroleerd, op basis 

van betrouwbare en gemeenschappelijke 

indicatoren. Op het vlak van communicatie 

moeten we ons buigen over alle methodes 

en tools die ons in staat stellen om in 

contact te komen met al onze stakeholders, 

om hun behoeften en verwachtingen, die 

voortdurend evolueren, te verzamelen en 

hen te overtuigen van onze professionaliteit 

en competentie.
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Inleiding
VIVAQUA is een industrieel bedrijf met 

infrastructuren met voor het merendeel een 

levensduur van 50 tot 100 jaar. Zijn strategie, 

en in het bijzonder zijn investeringsstrategie, 

moet dus gebaseerd zijn op een visie 

op zeer lange termijn. Uiteraard zijn de 

basisopdrachten van het bedrijf de afgelopen 

10 jaar niet fundamenteel veranderd: 

productie en distributie van drinkwater, 

opvang en afvoer van afvalwater en beheer 

van infrastructuren om overstromingen te 

bestrijden. Verschillende externe factoren 

zijn echter voortdurend geëvolueerd, 

zoals de institutionele en regulerende 

context, de technologieën met betrekking 

tot zijn activiteiten, de digitalisering, de 

verwachtingen van de gebruikers, de 

risico's (met name die in verband met de 

klimaatverandering), de sociaal-economische 

omgeving in Brussel, ... VIVAQUA moet 

vandaag ad-hocmiddelen vrijmaken om het 

hoofd te bieden aan deze evoluties en om 

zichzelf te vernieuwen, en dat terwijl de omzet 

sinds 2014 voortdurend daalt.

Het vrijmaken van middelen kan echter 

niet alleen via hogere inkomsten verlopen, 

en dit om twee redenen. Ten eerste is 

de Brusselse economische context niet 

gunstig. Steeds meer gezinnen bevinden 

zich in een precaire situatie11 en het aantal 

bedrijven in moeilijkheden is de laatste 

10 jaar aanzienlijk toegenomen, terwijl de 

waterfactuur van de Brusselse gezinnen 

25 % goedkoper is dan in Antwerpen en 

tot 50 % goedkoper dan in Gent, Luik of 

Bergen. De belangrijkste uitdaging bestaat 

er dus in een eerlijkere tarifering in te 

voeren en geschikte financieringsbronnen 

te vinden voor bepaalde specifieke diensten 

die niet rechtstreeks verband houden 

met het opendraaien van de kraan (zoals 

de strijd tegen de overstromingen). Ten 

tweede impliceert de rechtmatigheid van 

VIVAQUA als openbare dienst ook een 

efficiënter beheer en een betere beheersing 

van zijn kosten.

Bovendien zijn de behoeften aan structurele 

en recurrente investeringen de afgelopen 

15 jaar sterk toegenomen en blijven ze 

de komende 20 tot 30 jaar op dit hoge 

niveau. Het gevolg van deze toename van 

de investeringen (zonder een bijbehorende 

stijging van de inkomsten) is dat de 

financiële schuld van VIVAQUA (samen met 

die van HYDROBRU) over de afgelopen 20 

jaar is gegroeid en eind 2018 ongeveer 820 

miljoen euro bedroeg.

Doelstelling / ONZE 
FINANCIËLE DUURZAAMHEID 
GARANDEREN  
EN TEGELIJK INVESTEREN IN ONZE TRANSFORMATIE

11 Ongeveer een kwart van de gezinnen leeft in armoede en 10 tot 15 % van de gezinnen houdt met moeite het hoofd boven water.
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De belangrijkste uitdaging van VIVAQUA 

tegen 2024 bestaat er dus in om in een 

moeilijke economische context te blijven 

investeren en tegelijkertijd een verdere 

groei van de schuld en de rentelasten 

te vermijden. Om dit te bereiken, zullen 

efficiëntere besluitvormingsinstrumenten 

moeten worden ontwikkeld om de juiste 

keuzes te maken, zowel wat betref t 

de beheersing van de bedrijfskosten 

als op het vlak van een nog rationeler 

inves te r ingsbe le id .  V IVAQUA za l 

bovendien in al zijn activiteiten aanzienlijke 

inspanningen moeten leveren om de 

processen te herzien of te optimaliseren. 

Zijn IT-strategie en zijn beleid inzake 

humanresourcesmanagement zullen ook 

moeten worden hervormd. Voor sommige 

van deze inspanningen zullen grote 

aanvangsinvesteringen moeten worden 

gedaan die binnen een aanvaardbare 

termijn een positieve bijdrage zullen 

moeten leveren aan de bedrijfsresultaten.

Bovendien is de watersector in het Brusselse 

Gewest sinds 2018 gereguleerd. Brugel is 

voortaan de regulator aan wie VIVAQUA 

alle kosten in het kader van zijn opdrachten 

als openbare dienst moet verantwoorden. 

Op basis van deze kosten zal Brugel vanaf 

2021 passende tarieven vastleggen. Door 

de 'reële kostprijs' vast te stellen, moet 

de regulator er in de eerste plaats voor 

zorgen dat VIVAQUA aan de gebruikers 

een correcte prijs aanrekent voor de 

dienstverlening of de waterlevering.

Actiethema's

Een vereenvoudigd, verduidelijkt en 
gemoderniseerd beheerssysteem

De analy tische boekhouding moet 

fundamenteel worden her zien om 

rekening te houden met de institutionele 

wijzigingen van de laatste twee jaar (fusie 

met HYDROBRU en uittreding van de 

Vlaamse gemeenten), alsook met het nieuwe 

regulerende kader dat momenteel met 

Brugel wordt uitgewerkt. Ze zal de nodige 

visie bieden op de budgetramingen en op 

de follow-up van de activiteiten, zodat de 

juiste beslissingen soepel en snel kunnen 

worden genomen. De evolutie van de 

beheersprocessen gaat gepaard met de 

"De belangrijkste 
uitdaging van 

VIVAQUA tegen 
2024 bestaat 

er dus in om in 
een moeilijke 
economische 

context te blijven 
investeren."
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verbetering van de operationele processen 

die de kern van de activiteiten van het bedrijf 

vormen. Deze transformaties zullen elkaar in 

stand houden en zullen elke medewerker in 

staat stellen om zich bewuster te worden en 

meer verantwoordelijkheid te dragen. De 

naleving van de budgetten moet voorgoed 

ieders zaak worden.

Daartoe wil VIVAQUA zijn besluitvorming 

en zijn processen in verband met het delen 

van verantwoordelijkheden herzien om zijn 

operationele en financiële werking efficiënter 

en vlotter te laten verlopen. De opleiding 

van zijn medewerkers zal hiervoor essentieel 

zijn. Een nieuwe bedrijfsorganisatie, naar 

het voorbeeld van de goede praktijken bij 

andere operatoren of van benchmarks, zal 

eveneens een belangrijke troef zijn. Ten slotte 

zullen de IT-tools worden herzien, waarbij 

niet alleen rekening zal worden gehouden 

met de bovengenoemde aspecten, maar 

ook met de technologische ontwikkelingen 

(toegang tot een groot aantal betrouwbare 

gegevens op elke plaats en op elk moment). 

Gecontroleerde, geoptimaliseerde en da-
lende structurele uitgaven

VIVAQUA wil zo'n 15 mil joen euro 

vrijmaken door de processen 'beroepen' 

te optimaliseren of volledig te vernieuwen 

en door zijn methodes voor de aankoop 

van goederen en diensten grondig te 

herzien. Deze aanpak mag uiteraard geen 

invloed hebben op de kwaliteit van de 

dienstverlening van VIVAQUA aan de 

klanten en burgers. De vereenvoudiging 

van het proces voor het beheer van de 

CMO's (formulieren voor contradictoire 

meteropneming in geval van verhuizing), dat 

in 2018 in enkele weken werd uitgevoerd, 

toont aan dat het mogelijk is om in sommige 

processen onnodige en arbeidsintensieve 
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stappen af te schaffen en op die manier 

de productiviteit te verbeteren. Bovendien 

wordt erover nagedacht om het aantal 

sites van het bedrijf in het Brusselse 

Hoofdstedelijk Gewest, alsook het aantal 

en de werking van onze gespecialiseerde 

magazijnen en werkplaatsen (schrijnwerk, 

laswerk, ...) te rationaliseren.

VIVAQUA zal tevens gebruikmaken 

van de natuurlijke afvloeiingen (door 

pensioneringen) of de vernieuwing van 

onderaannemingscontracten om opnieuw 

te bekijken of bepaalde taken die verder 

verwijderd zijn van zijn kernactiviteiten nog 

altijd intern kunnen worden uitgevoerd. 

Zo blijkt de analyse van een volledige 

uitbesteding van het afdrukken van facturen 

(tot nu toe intern uitgevoerd) positief. 

Het feit dat het leasecontract voor de 

gespecialiseerde printers in 2020 afloopt, 

zal dus worden aangegrepen om deze 

richting in te slaan. Er zijn andere analyses 

aan de gang voor taken die bij de Garage 

en Werkplaatsen worden uitgevoerd of voor 

het onderhoud van de gebouwen.

Solide, gediversifieerde en stijgende struc-
turele inkomsten

Naast de inkomsten uit de waterfactuur aan 

de Brusselse abonnees, heeft VIVAQUA, 

de tweede grootste waterproducent in 

Wallonië, ook inkomsten uit de verkoop 

van water in 't groot aan andere openbare 

waterdistr ibutiebedrijven, zowel in 

Vlaanderen als in Wallonië. VIVAQUA 

moet het onlangs opgestarte beleid om 

zijn omzet voor de komende 20 jaar te 

stabiliseren tot een goed einde brengen 

door zi jn his tor ische commerciële 

contracten geleidelijk te herzien. Het 

bedrijf zal tevens de voorwaarden van 

deze verkoop in 't groot voor al zijn klanten 

moeten harmoniseren.

    

Hydralis

In tegenstelling tot de meeste gemeentelijke of 
intergemeentelijke instellingen is het bijzondere 
aan VIVAQUA dat het de pensioenen van de 
eerste pijler van zijn statutair personeel beheert 
via een pensioenfonds, Hydralis genoemd, 
waarvan het de enige bijdragende onderneming 
is. Omdat Hydralis wordt geregeld door de 
wettelijke bepalingen die van toepassing zijn 
op alle pensioenfondsen die in België actief 
zijn, is het onderworpen aan de controle van de 
FSMA, de Belgische Autoriteit voor Financiële 
Diensten en Markten. Zijn activa bedragen 
momenteel ongeveer 700 miljoen euro.

Deze beheersmethode houdt in dat de 
activa van het fonds (gestijfd met zowel de 
werkgeversbijdragen van VIVAQUA als de 
persoonlijke bijdragen van de beambten) 
voornamelijk in aandelen worden belegd, 
met het oog op het behalen van een zeker 
rendement op lange termijn. Een dergelijke 
beheersmethode is natuurlijk niet zonder 
risico: bij slechte beursprestaties is VIVAQUA 
wettelijk verplicht om het verschil met het 
jaarlijks vereiste rendement aan te vullen door 
eventueel een spreidingsplan bij de FSMA aan 
te vragen. Dit was het geval in 2018, met name 
voor een bedrag van bijna 80 miljoen euro.

 Om dit risico in de toekomst te minimaliseren, 
zijn momenteel met het Brusselse Hoofdstedelijk 
Gewest besprekingen aan de gang, niet alleen 
om de prestaties van het fonds te kunnen 
afvlakken door ze over meerdere jaren te 
bekijken, maar ook om het beleggingsbeleid 
van Hydralis te herzien, zodat het een deel van 
zijn financiële middelen kan heroriënteren naar 
veelbelovende investeringsprojecten voor het 
Gewest, dat voor grote uitdagingen staat op 
het vlak van demografie, mobiliteit en milieu.
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Bij de vasts tell ing van het nieuwe 

regulerende kader zal VIVAQUA zich in 

samenwerking met Brugel inspannen om 

het huidige tariefsysteem te evalueren en te 

laten evolueren, met name om er een sociaal 

tarief in op te nemen. De waterprijs die de 

verschillende soorten abonnees moeten 

betalen, zal niet alleen in overeenstemming 

met hun milieu-impact moeten worden 

bepaald (principe 'de vervuiler betaalt'), 

maar ook rekening houdend met het 

beperkte financiële vermogen van bepaalde 

categorieën van meer kwetsbare klanten. 

VIVAQUA levert tevens een reeks diensten 

voor rekening van andere instellingen of 

bevoegdheidsniveaus zonder dat de prijs 

van deze diensten op een geschikte manier 

wordt vastgesteld (onderhoud van de 

hydranten, inning van de saneringsbijdrage 

voor rekening van de BMWB, bijdragen aan 

het stedenbouwkundig beleid, ...). Deze 

diensten, die momenteel door de prijs 

van het water, en dus door de Brusselse 

abonnees, worden gedekt, zouden op lange 

termijn aan andere openbare instanties 

moeten worden gefactureerd.

Eind 2018 moest VIVAQUA nog meer dan 

50 miljoen euro innen voor facturen waarvan 

de betaling op zich laat wachten. Dit bedrag 

blijft de laatste jaren maar stijgen. Bijgevolg 

is de inning van de facturen binnen de 

vereiste termijn een prioriteit voor VIVAQUA. 

Er zal natuurlijk door middel van gerichte 

en doeltreffende bijstand rekening worden 

gehouden met de betalingsmoeilijkheden 

van sommige mensen. De dekking van de 

lasten van VIVAQUA door de facturering 

van de dienstverlening moet echter over 

het algemeen worden verzekerd door een 

daadwerkelijke inning van de verschuldigde 

bedragen.

Ambitieniveau
Om de huidige lasten in verband met de 

uitvoering van zijn opdrachten niet op de 

toekomstige generaties over te dragen, wil 

VIVAQUA vanaf 2024 zijn schuld bevriezen. 

Het bedrijf moet er dus voor zorgen dat 

de jaarlijkse inkomsten uit zijn activiteiten 

van openbare dienstverlening de uitgaven 

kunnen dekken, zowel op het vlak van 

de exploitatiekosten als op dat van de 

terugkerende structurele investeringen.

De verwachte investeringen op het 

drinkwaterdistributie- en het saneringsnet 

in het Brusselse Gewest, alsook aan 

de ins tal lat ies voor de produc t ie 

van drinkwater en in de strategische 

transformatie, overschrijden momenteel 

"VIVAQUA wil 
vanaf 2024 zijn 
schuld bevriezen."
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INDICATORS NIVEAUS 2019 DOELEN 2024

Jaarlijkse stijging van de schuld ± 55 miljoen euro 0 euro

Niveau van de financiële schuld 823 miljoen euro < 1 000 miljoen euro

Daling van onze jaarlijks terugkerende operationele uitgaven - 45 miljoen euro

Extra inkomsten, inflatie inbegrepen 40 miljoen euro/jaar

Percentage van facturen die te laat worden betaald ten op-
zichte van de omzet 'abonnees'

21 % < 15 %

Percentage van klanten die voor betaling via domiciliëring 
hebben gekozen

5 % 15 %

de zelffinancieringscapaciteit van VIVAQUA 

met ongeveer 55 miljoen euro. En tegen 

2024 zal de indexering van de kosten in 

verband met deze activiteiten leiden tot 

een stijging van de kosten met ongeveer 

30 miljoen euro. Bijgevolg zullen de extra 

jaarlijkse middelen die nodig zijn om het 

financiële evenwicht van het bedrijf te 

verzekeren tegen 2024 ongeveer 85 miljoen 

euro bedragen.

VIVAQUA meent dat het elk jaar voor een 

bedrag van ongeveer 15 miljoen euro kan 

besparen door structurele aanpassingen 

aan bepaalde werkingsmodi. Het wil een 

extra bedrag van 30 miljoen euro vrijmaken 

door in het hele bedrijf processen te 

optimaliseren en efficiënter te werken 

(rationalisatie van de sites, verkleining 

van het voertuigenpark, digitalisering van 

bepaalde processen, vereenvoudiging, ...), 

zijnde in totaal een extra jaarlijkse besparing 

van 45 miljoen euro tegen 2024. Het saldo, 

zijnde ongeveer 40 miljoen euro, zal van 

extra inkomsten moeten komen, hetzij door 

gerichte tariefaanpassingen, hetzij door 

alternatieve financieringsbronnen.

Meer dan de helft van de toekomstige 

f inanciële behoef ten van VIVAQUA 

zal dus worden gehaald uit interne 

productiviteitsinspanningen en synergieën.

INDICATORS
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Dit plan zal pas waardevol zijn als er 
in het veld daadwerkelijk positieve 
gevolgen merkbaar zijn. Daarom heeft 
VIVAQUA al snel aandacht geschonken 
aan de toepass ingsvoorwaarden 
ervan, met name op het gebied van 
veranderingsmanagement. Het bedrijf zal 
immers geconfronteerd worden met een 
evolutie van zijn praktijken, methoden 
en werktools, wat een aanpassings- en 
leerproces zal vereisen. Deze evoluties 
komen boven op het dagelijks werk en de 
impact van de vele andere veranderingen 
die gelijktijdig worden doorgevoerd. 
Dit zal doorzettingsvermogen en 
inspanningen vereisen, die moeten 
worden begeleid, gekanaliseerd, 
ondersteund en erkend. VIVAQUA 
heeft bovendien een geloofwaardige 
besturingsstructuur nodig om toezicht 
te houden op de projectenportefeuille 
van het bedrijf en om de projectleiders 
op te leiden en te ondersteunen. 

De transformatie die voor de deur 

staat, zal ook een grondige verandering 

vereisen op cultuur- en managementvlak. 

De samenhang tussen de strategie en de 

belichaming ervan door de kaderleden 

en de teamverantwoordelijken - die ze 

moeten promoten, dragen en vertalen in 

dagelijkse acties - is van fundamenteel 

belang. VIVAQUA zal elke verantwoordelijke 

bijstaan, zodat hij voelt dat hij zich op een 

onbevangen manier kan engageren voor 

die aanpak. Zich engageren, is blijk geven 

van zijn overtuiging in de resultaten. Zich 

engageren, vraagt moed om initiatief 

te nemen en actie te ondernemen. 

Zich engageren, vergt ook realisme en 

gematigdheid. Zich engageren, betekent 

ten slotte vertrouwen geven aan de ploegen. 

Meer in het algemeen zullen we allemaal 

onze collega's moeten aanmoedigen en 

ondersteunen die geconfronteerd worden 

met het onbekende, de onzekerheden, 

de weerstand van sommigen tegen 

verandering en de inspanningen om zich 

aan te passen waarmee elk nieuw project 

gepaard gaat. 

Overigens heeft het bedrijf al bewezen 

dat er zeer snel concrete resultaten 

kunnen worden bereikt, als de wil er is, de 

juiste mensen worden betrokken bij het 

denkproces en voorrang wordt gegeven 

aan een pragmatische aanpak, afgestemd 

op de realiteit in het veld. Bij grootse dingen 

zijn er geen kleine stappen. Iedereen moet 

zijn methodes en zijn gewoontes in twijfel 

trekken. Of, met andere woorden, niemand 

mag zich nog zonder meer verschuilen 

achter het voorwendsel 'we hebben het al 

altijd op die manier gedaan'. Het is uiteraard 

niet de bedoeling te veranderen om te 

veranderen. Het zal ook meer dan ooit 

noodzakelijk zijn om de sterke punten van 

het bedrijf te valoriseren en erop te steunen.
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Een strategie is nooit perfect. Op een 
bepaald moment moeten we gewoon 
stoppen met nadenken en de sprong in 
het diepe wagen. Natuurlijk zullen we 
proberen de gunstigste weg te kiezen en 
de klippen zo veel mogelijk te omzeilen, 
maar ondanks alles zullen onvoorziene 
omstandigheden, moeilijkheden en 
momenten van moedeloosheid ons 
pad kruisen. Ik wil geloven dat we dit 
zullen overwinnen door een openhartige 
dialoog aan te gaan, ervaringen te 
delen en de teamgeest die ons altijd en 
overal na aan het hart ligt in de praktijk 
te brengen. Ik zou graag iedereen 
hartelijk bedanken die rechtstreeks of 
onrechtstreeks heeft bijgedragen tot dit 
strategisch plan. Ik ben ervan overtuigd 
dat de strategie voor duidelijkheid en 
samenhang in onze acties zal zorgen en 
vooral dat ze onze toekomst nog steviger 
en motiverender zal maken. 

Deze strategische reflectie heeft ons in 

staat gesteld om ons bewust te worden 

van onze sterke en zwakke punten, om die 

domeinen te identificeren waar we nog 

niet voldeden aan de verwachtingen en 

behoeften van onze klanten, burgers en 

partners. We hebben nog een lange weg 

te gaan, maar onze doelstellingen zijn 

voortaan duidelijk alsook de middelen die 

we daarvoor moeten inzetten. Gesterkt 

door onze algemeen erkende knowhow en 

competenties zullen we ons inspannen om 

de financiële situatie van het bedrijf recht 

te trekken, de kwaliteit van onze diensten 

te verbeteren, onze infrastructuren beter 

te beheren en onze aanpak op het vlak 

van duurzame ontwikkeling te versterken; 

we zullen er daarbij voor zorgen dat alle 

talenten van ons bedrijf kunnen worden 

ontplooid en dat de goede praktijken inzake 

bedrijfsbestuur worden nageleefd.

We kunnen alles veranderen als iedereen 

een beetje verandert. Samen zullen we 

daarin slagen.  

Laurence Bovy

directrice-generaal
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In dit strategisch plan 2019 – 2024 
hebben we de ambities gedetailleerd 
die we de komende jaren absoluut willen 
nastreven. Onze aanpak bleef uiteraard 
niet beperkt tot het uitwerken van 
deze koers. We hebben ook een grote 
inspanning geleverd, met name tijdens 
de participatieve workshops, om de 
concrete acties te identificeren die, jaar 
na jaar, de weg zullen vrijmaken voor onze 
transformatie.

Het gedetailleerde actieplan vormt onze 

roadmap voor de komende jaren. Het is 

ambitieus en de uitvoering ervan zal veel 

inspanningen vergen, maar het is coherent 

met de verwachtingen.

Een roadmap is essentieel voor de reiziger 

die aan een moeilijke tocht begint, maar 

ze ligt niet vast, het pad kan draaien en 

kronkelen of een andere richting uitgaan, 

zodat rekening kan worden gehouden met 

veranderingen in de context, opgedane 

ervaringen of kansen die zich onderweg 

zullen voordoen. 

Ons actieplan is ambitieus. Daarom 
moeten de nodige personen en financiële 
middelen worden ingezet. Een van onze 
strategische doelstellingen luidt: onze 
financiële duurzaamheid waarborgen 
en tegelijkertijd investeren in onze 
transformatie. 

We zullen merken dat deze transformatie 

aanzienlijke investeringen vergt, want onze 

werkmethodes moeten grondig wijzigen, 

onze interacties met onze klanten moeten 

moderner en onze IT-tools moeten worden 

vernieuwd, een gebied waarop we een 

aanzienlijke achterstand hebben opgelopen. 

Toch zullen de gedane investeringen perfect 

in de lijn liggen van onze doelstelling 

'financiële duurzaamheid', want ze zullen 

geleidelijk aan een aanzienlijke terugkerende 

winst genereren.

Voordat we aan onze transformatie 

beginnen, is het essentieel dat we er ons 

van vergewissen dat de vereiste inspanning 

houdbaar is. Deze oefening is dus bedoeld 

om, met de elementen waarover we 

momenteel beschikken, een raming te 

maken van de behoeften aan financiële 

middelen en van de winst die daaruit 

voortvloeit. Het is belangrijk op te merken 

dat de geraamde budgetten zullen dienen 

om een referentiekader vast te stellen; het 

uiteindelijke budget zal daarna worden 

vastgelegd op basis van een gedetailleerde 

business case die zal bepalen in hoeverre 

een investering voor VIVAQUA interessant is.

De ramingen worden uitgedrukt als verschil 

(delta) met de oorspronkelijke situatie 

(budget 2019), om de behoeften die inherent 

zijn aan het VIVAnext-transformatieplan te 

ACTIEPLAN 

BUDGETRAMINGEN
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verduidelijken en te vermijden dat bepaalde 

kosten twee keer worden geteld. Daarnaast 

is deze kwantificering bedoeld om de 

houdbaarheid van het plan in zijn globaliteit 

te beoordelen; een aantal initiatieven die 

uitsluitend onder de verantwoordelijkheid 

van de interne actoren vallen, zijn er dus 

niet in opgenomen (geen delta of cash 

out). Bovendien werd er tegelijkertijd een 

oefening inzake planning van de middelen 

gehouden om ons ervan te vergewissen 

dat de inspanningen die onze medewerkers 

moeten leveren om de verschillende acties 

uit te voeren ook houdbaar zijn.

De figuur hieronder schetst een globaal 

beeld van de kwantificering van ons 

strategisch plan VIVAnext. We zien 

aanzienlijke investeringen vanaf 2020 en 

terugkerende winsten die steeds groter 

worden tot deze in 2023 ( ) hoger liggen 

dan de jaarlijkse investeringen. Dankzij 

de kromming van het gecumuleerde 

net tosaldo z ien we dat juis t vóór 

2025 ( ) het moment ligt waarop de 

geraamde gecumuleerde (terugkerende) 

al de gedane investeringen compenseert. 

Op het einde van het plan wordt er ten 

slotte een terugkerende jaarwinst van niet 

minder dan 17,5 miljoen euro gegenereerd.
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