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MVD in het kort
Al vele jaren voorziet WML iedereen in Limburg van schoon en heerlijk drinkwater.  

Dit doen we met pakweg 400 bevlogen medewerkers en in nauwe samenwerking 

met onze omgeving. Dat Limburgers betrouwbaar en voldoende water vanzelfsprekend 

vinden, is nog steeds ons grootste compliment. Tegelijkertijd leven we in een wereld 

die continu verandert. Dit zorgt voor nieuwe kansen, maar ook voor uitdagingen. 

We moeten ons aanpassen aan veranderende omstandigheden, gebruikmaken van 

nieuwe mogelijkheden en tegelijkertijd dicht bij onszelf blijven.

In dit nieuwe MVD-document beschrijven we onze missie, bedrijfsdoelen en visie voor 

de periode 2019-2023. Met andere woorden: Waar staan we voor en wat krijgt in ons 

werk de komende jaren extra aandacht? Hier alvast het MVD in het kort:

Onze missie blijft ongewijzigd ten opzichte van de vorige planperiode: ‘Heel Limburg 

kan op ons rekenen voor betrouwbaar drinkwater en waterdiensten op maat. Nu en 

in de wereld van morgen.’

Gezien onze missie kan de Limburgse samenleving ons altijd op drie zaken afrekenen. 

Onze bedrijfsdoelen zijn:

1. We leveren 24/7 betrouwbaar drinkwater aan inwoners, instellingen en

bedrijven uit Limburg.

2. Onze klanten zijn tevreden over ons product, onze dienstverlening en prijs.

3. We ondernemen met oog voor mens en milieu.

Om onze missie en bedrijfsdoelen ook in de wereld van morgen waar te maken, 

focussen we op drie ambitieuze speerpunten: Robuust, Samen en Duurzaam. 

Deze vormen onze visie op de toekomst. Verderop in het document lees je hoe 

we hier handen en voeten aan geven.

We nodigen jullie uit om samen de volgende stap in onze ontwikkeling te zetten 

naar een duurzaam en robuust WML.

Leeswijzer: Dit document bestaat uit drie onderdelen: 

De missie en bedrijfsdoelen van WML, relevante 

omgevingsontwikkelingen en tot slot onze visie op de toekomst.

Deze onderdelen zijn eenvoudig te bereiken via de interactieve 

illustratie (inhoudsopgave) op de volgende pagina.
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Onze missie en 
bedrijfsdoelen
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Wie zijn we en  
waar staan we voor?
Onze Missie 
Met de missie wordt bedoeld: wat is onze taak? Onze kerntaak is om in alle 

omstandigheden te zorgen voor voldoende drinkwater, van goede kwaliteit 

en onder de juiste druk.

Wij zijn niet alleen drinkwaterleverancier, we zijn ook verantwoordelijk voor het 

veiligstellen van de openbare watervoorziening. We beschermen bronnen en 

voeren wettelijke veiligheidscontroles uit op collectieve drinkwaterinstallaties van 

bedrijven en instellingen. 

Aanvullend op deze wettelijke taken verzorgen we allerlei diensten voor zowel  

de particuliere als de zakelijke klant. Voorbeelden hiervan zijn openbare drink-

watertappunten en (de controle van) brandkranen voor gemeenten. We bieden 

ook waterdiensten op maat, zoals beregeningsaansluitingen voor agrariërs,  

fit-testen van waterinstallaties en slimme meters. Via onze dochter Proces Water 

Limburg BV leveren wij proceswater. En via Evilim BV bieden wij ook industriewater-

oplossingen.

WML staat midden in de maatschappij en voelt zich betrokken bij mens en milieu. 

Daarom leveren we gratis drinkwater bij Limburgse (sport)evenementen en festivals. 

We treffen maatregelen om onze CO2-voetafdruk omlaag te brengen en duurzame 

energie op te wekken. Ook dragen we bij aan het opzetten en onderhouden  

van goede drinkwater- en sanitaire voorzieningen in landen waar dat (nog) niet 

vanzelfsprekend is.

5

Missie:

‘Heel Limburg kan op ons rekenen voor 
betrouwbaar drinkwater en waterdiensten 
op maat. Nu en in de wereld van morgen.’



Onze bedrijfsdoelen
Wat staat ons dus te doen? We zijn geslaagd in onze missie als we continu 

voldoen aan onderstaande drie opgaven.

Bedrijfsdoelen:

We leveren 24/7 betrouwbaar 
drinkwater aan inwoners, instellingen 
en bedrijven uit Limburg.

Onze klanten zijn tevreden over ons 
product, onze dienstverlening en prijs.

We ondernemen met oog voor mens 
en milieu.

We hebben de laatste jaren veel aandacht besteed aan Operationeel Excellent 

(OpEx) werken: door het stroomlijnen van onze processen uitblinken in betrouw-

baarheid, gemak en lage kosten. Dit blijft ook de komende jaren het fundament 

van onze bedrijfsvoering, maar we voegen er een verdieping aan toe door OpEx 

uit te bouwen tot Maatschappelijk Excellent (MEx). De gevolgen van ons opereren 

voor mens en milieu op langere termijn tellen daarin zwaarder mee.

Onze Kernwaarden
Onze kernwaarden zijn de waarden en overtuigingen van waaruit we handelen 

en ons gedragen. Wij zijn Betrouwbaar, tonen Vakmanschap en zijn Bevlogen.

Betrouwbaarheid is dé centrale waarde in ons werk. We doen wat we beloven. 

Als collega’s hebben we vertrouwen in elkaars kennis, vaardigheden en inzet.

Vakmanschap staat voor de juiste combinatie van ervaring, kennis en eigenzinnig-

heid. Vakmanschap is verbonden met plezier, trots en verbeteren, omdat het altijd 

beter kan. Dat is zichtbaar in onze mensen.

Bij WML werken medewerkers met passie voor water. Bevlogenheid is besmettelijk. 

Wie bevlogen is, steekt anderen in zijn omgeving aan met positiviteit en energie.
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Onze stakeholders 
Drinkwater is voor iedereen; het vertrouwen in gezond (drink)water, het stimuleren 

van duurzaam gebruik en het veiligstellen van de bronnen en infrastructuur is van 

groot maatschappelijk belang. Daarom werken wij intensief samen met stakeholders. 

Die bevinden zich in alle lagen van de samenleving, van onze klanten tot onder meer 

aandeelhouders, toezichthouders, overheden, bedrijven en kennisinstellingen, onze 

partners in de (water)keten en terreinbeheerders.

Niet alleen hebben wij te maken met verschillende groepen stakeholders, ook onze 

rol is daarbij steeds verschillend: we zijn leverancier, afnemer, werkgever, grond-

roerder, maatschappelijke organisatie, zakenpartner, controleur, opdrachtgever 

van infrastructurele werken, terreinbeheerder, enzovoorts.
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Omgevings-
ontwikkelingen
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Wat gebeurt er 
in de wereld 
om ons heen?
Limburgs drinkwater van een hoge kwaliteit is minder vanzelfsprekend
dan onze klanten misschien denken. We moeten alert zijn op bedreigingen 
en inspelen op nieuwe trends en kansen. In de periode 2019-2023 vragen 
de volgende ontwikkelingen onze aandacht.

Waterbronnen onder druk
De kwaliteit van de bronnen van ons drinkwater - het Limburgse grond-
water en het oppervlaktewater van de Maas - staat onder druk. Het 
grondwater wordt bedreigd door de uitspoeling van pesticiden en mest. 
In het oppervlaktewater duiken de laatste jaren steeds weer nieuwe stoffen 
op, bijvoorbeeld medicijnresten. Ook vinden we met steeds betere meet-
technieken onbekende stoffen waarvoor nog geen normering bestaat. 
Onze bronnen bevinden zich in gebieden waarin het drinkwaterbelang 
niet altijd spoort met andere belangen. Dit zien we onder meer in de 
ondergrond waar water- en energiewinning soms op gespannen voet 

staan met elkaar.

In de nieuwe Omgevingswet vervallen algemene regels over het lozen 
van potentieel verontreinigende stoffen in het oppervlaktewater, het riool 
en de bodem. Dit wordt voortaan geregeld door decentrale overheden 
(provincie en gemeenten). Opgave voor WML is te waarborgen dat het 
drinkwaterbelang in dit regionale en lokale maatwerk een goede plek krijgt.

Klimaatverandering
Door klimaatverandering wordt het weer extremer. We verwachten hevigere 
neerslag, maar ook periodes van langdurige droogte. In droge periodes 
daalt de waterstand in de Maas en neemt de concentratie van veront-
reinigende stoffen toe. Bij extreme hitte ontstaan pieken in de watervraag 
waar WML goed op moet kunnen inspelen. Bij alle aanpassingen die nodig 
zijn om deze gevolgen van de klimaatverandering op te vangen, blijft het 
uitgangspunt om de drinkwatervoorziening betrouwbaar en betaalbaar 
te houden.

Grote transities
Onze samenleving, en daarin ook WML, staat voor de uitdaging de CO2-
uitstoot te reduceren. Daarvoor is een energietransitie nodig waarin een 
radicale overstap wordt gemaakt van fossiele naar hernieuwbare brand-
stoffen. Daarnaast wordt gezocht naar manieren om de economie op 
alle fronten meer circulair te maken, omdat dit materialen, grondstoffen en 
energie bespaart. Ook WML staat voor de opdracht te onderzoeken wel-
ke specifieke bijdrage het bedrijf kan leveren aan de energietransitie en 
de circulaire economie. Daarbij hoort het verkennen van decentrale opties 
van drinkwaterwinning en energiewinning uit ons water.

 

9



Mondigere burgers
De burger wordt mondiger, eist transparantie en wil meer zeggenschap

over zijn eigen omgeving. Dit biedt kansen om klanten meer te betrekken 

bij ons werk. Aan de andere kant is vertrouwen niet meer vanzelfsprekend 

en moet dit meer dan vroeger worden verdiend. Incidenten rond de drink-

waterlevering kunnen makkelijk worden uitvergroot en zetten het imago 

van WML als betrouwbare drinkwaterleverancier onder druk.

Veranderende arbeidsmarkt
Het personeelsbestand van WML vergrijst. Een groot deel van de mede-

werkers gaat de komende jaren met pensioen. Daardoor ontstaat het 

risico dat veel kennis en ervaring uit het bedrijf verdwijnt. Tegelijkertijd 

is de belangstelling onder jongeren voor een technisch beroep tanende. 

Daarnaast ontstaan bij WML ook nieuwe beroepen in bijvoorbeeld het 

omgaan met de omgeving, automatisering en data-analyse.

Digitalisering
Er komen alsmaar meer data beschikbaar over de infrastructuur van 

WML, onze omgeving en het gedrag en de behoeften van klanten. 

De mogelijkheden om deze slim toe te passen nemen eveneens toe. 

Tegelijkertijd worden er hogere eisen gesteld aan de bescherming 

van de privacy en het tegengaan van oneigenlijk gebruik van data.

Nieuwe generatie (drinkwater)technologie
Steeds meer technologische ontwikkelingen ontstaan op de snijvlakken 

van nano-, bio-, cognitieve en informatietechnologie. Denk bijvoorbeeld 

aan accurate positiebepaling in 3D, nieuwe vormen van visualisatie door 

augmented reality, inspectierobots en drones, biosensoren en nieuwe 

DNA-meettechnieken. In combinatie met ontwikkelingen op het gebied 

van ‘het internet der dingen’ en kunstmatige intelligentie ontstaan in een 

hoog tempo nieuwe mogelijkheden. Het implementeren van nieuwe 

technologieën bij waterbedrijven, die voor een groot deel gericht zijn  

op risicobeheersing, is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan: welke 

technologie is rijp genoeg, verdient de investering en welke niet?

Hoe WML op deze ontwikkelingen gaat inspelen, 

komt aan bod in ‘Visie en koers 2019-2023'.
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Onze visie en koers 
2019-2023
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Robuust
WML wil aan haar kerntaak blijven voldoen in een sterk 

veranderende omgeving. Daarom kiezen wij ervoor het 

aanpassingsvermogen van onze solide bedrijfsvoering 

en infrastructuur te vergroten. Vanwege de toenemende 

druk op onze waterbronnen moeten we ons nog meer 

inspannen om deze te beschermen. Zodat het ook 

voor onze kinderen en kleinkinderen vanzelfsprekend 

is dat er altijd voldoende en betrouwbaar water uit 

de kraan komt.

Samen
Samen staan we sterk. WML gelooft dat samenwerking 

noodzakelijk is om aan veranderende klantwensen  

te voldoen en een optimaal functionerende waterketen  

te realiseren. Op verschillende manieren gaan we de 

verbinding aan met onze klanten en partners.

Duurzaam
WML ontwikkelt zich van een Operationeel Excellent 

(OpEx) naar een Maatschappelijk Excellent (MEx) 

bedrijf. We gaan door met het verankeren van het 

duurzaam denken en doen in onze werkprocessen 

en werken er hard aan om onze maatschappelijke 

impact te vergroten. WML werkt toe naar een werk-

omgeving waarin inspiratie, ruimte en resultaat  

centraal staan.

 

Waar gaan we voor?
Onze Visie
Hoe spelen we goed in op de uitdagingen die op ons afkomen? In onze visie geven we aan waar we over vijf jaar willen staan en wat we dan bereikt willen hebben. 

We doen dat aan de hand van drie speerpunten die aansluiten op onze missie. Dit zijn onze speerpunten in de periode 2019-2023: Robuust, Samen en Duurzaam.
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Planperiode 
2019-2023
Vanuit bovenstaande visie staan in de periode 2019-2023 in het werk van WML 

zes onderwerpen centraal. Deze verwijzen naar de zaken waaraan we extra 

aandacht willen besteden:

Infrastructuur van de toekomst

Heilige bronnen

Samen met de klant

Verbonden waterketen

Maatschappelijke meerwaarde

Kracht van de medewerker

De meeste onderwerpen overstijgen het strikte domein van één speerpunt 

en hebben ook raakvlakken met de andere speerpunten.
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Infrastructuur van de toekomst
WML wil haar aanpassingsvermogen vergroten. Daarom maken wij onze 

systemen van winning, productie tot distributie steeds slimmer en flexibeler.

Onze infrastructuur wordt nog robuuster door de aanleg van nieuwe transport-

leidingen - de zogenaamde backbone - die onze voorzieningsgebieden verbinden. 

Ze wordt ook steeds flexibeler door een modulaire opzet. Door middel van asset-

management hebben wij inzicht in de conditie, kosten en risico’s van onze assets en 

de invloed van de omgeving daarop. Door dit te combineren met nieuwe technieken 

en andere innovaties op het gebied van het verzamelen en slim inzetten van data 

kunnen we onze infrastructuur als één integraal systeem besturen en optimaal  

onderhouden. Ook blijven we de ontwikkeling van zuiveringstechnologieën actief 

volgen.

Heilige bronnen
WML wil dat ook toekomstige generaties kunnen beschikken over kwalitatief 

hoogwaardig, betrouwbaar en gezond drinkwater. Daarom intensiveren 

we onze inzet op de bescherming van onze bronnen en behartigen we het 

drinkwaterbelang zo breed en vroegtijdig als mogelijk.

Het voldoen aan onze kerntaken begint bij de bron. We kunnen nog zo’n robuust 

systeem hebben, als de kwaliteit van onze drinkwaterbronnen verslechtert, wordt 

het moeilijker om betrouwbaar drinkwater van een hoge kwaliteit te blijven leveren. 

Daarom verhogen we onze inspanningen om onze waterbronnen te beschermen, 

met name op het vlak van omgevingsmanagement. We trekken zoveel mogelijk 

samen op met onze stakeholders en dat doen we zowel op lokaal, regionaal 

als (inter)nationaal niveau.

 

Robuust
WML wil aan haar kerntaak blijven voldoen in een sterk veranderende omgeving. Daarom kiezen 
wij ervoor het aanpassingsvermogen van onze solide bedrijfsvoering en infrastructuur te vergroten. 
Vanwege de toenemende druk op onze waterbronnen moeten we ons nog meer inspannen om 
deze te beschermen. Zodat het ook voor onze kinderen en kleinkinderen vanzelfsprekend is dat 
er altijd voldoende en betrouwbaar water uit de kraan komt.
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Slimme leidinginspectie
WML deed in 2017 een innovatieve pilot-inspectie van een transportleiding bij Venlo. 

Volgens het theoretisch kennismodel van WML is de leiding in 2021 aan vervanging 

toe. De inspectie vond plaats met een ‘prop’ met sensoren die met waterdruk 

door de leiding werd geduwd. Uit de meting bleek dat de conditie beter is dan 

voorspeld. Vervanging is daarom pas nodig in 2040, hetgeen een forse kosten-

besparing oplevert. WML wil dit soort inspecties in de toekomst vaker uitvoeren. 

Het doel is om beter inzicht te krijgen in de conditie van de WML-assets. Daarmee 

kan veel gerichter het vervangingsmoment worden bepaald. Ook andere innovaties, 

zoals sensoren en wellicht zelfs autonome inspectierobots in leidingen, maken 

onze assets de komende jaren steeds ‘slimmer’.

WML modulair
Drinkwaterinstallaties zijn groot en 

log. Van steen, ijzer en beton. Als  

ze eenmaal staan, gaan ze veertig, 

vijftig jaar mee. Om veranderingen 

in de watervraag en zuiveringseisen 

op te vangen, willen we flexibeler 

worden. Modulaire concepten zijn 

hier een antwoord op: installaties 

worden ontvlechtbaar, verplaatsbaar 

en uniform. Na een succesvolle pilot 

bouwen we de eerste modulaire 

zuivering op de productie locatie in 

Breehei. De volgende stap is het 

integraal modulair denken en doen 

breder toe te passen binnen ons 

assetmanagement.

Bronbescherming op de agenda
Pyrazool, nitraat, GenX, medicijnresten… Tal van incidenten, maar ook meer structurele

ontwikkelingen, onderstrepen het belang van een betere bescherming van de Limburgse 

waterbronnen. Bronbescherming is het belangrijkste motief voor onze regionale lobby-

agenda. In onze lobby werken we landelijk samen met de andere drinkwaterbedrijven, 

zodat we een consistente en herkenbare boodschap afgeven. Daarnaast werken we  

de komende jaren in het kader van de omgevingswet intensief samen met regionale 

overheden om bronbescherming te verankeren in de omgevingsvisies, -plannen en 

-verordeningen van provincie, gemeenten en waterschap.

Tot slot gaat WML, in samenwerking met andere partijen, ook lokaal aan de slag.

Zo wordt vanuit de Delta-aanpak waterkwaliteit in Heer-Vroendaal een pilot opgestart

waarin we samen met gebruikers van het gebied de verontreiniging van het water

proberen te voorkomen. Bijvoorbeeld door landbouw en recreatie net iets anders aan

te pakken.
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Samen met de klant
WML wil de betrokkenheid van haar klanten vergroten. Daarvoor willen we 

ons meer persoonlijk met hen verbinden.

WML heeft de afgelopen jaren het merk ‘Limburgs drinkwater’ versterkt. Onze 

initiatieven op dat gebied worden zeer gewaardeerd. De klanttevredenheid ligt 

al jaren op een hoog niveau. We bouwen op dit krachtige fundament voort door 

de relatie met onze klanten verder uit te bouwen. Enerzijds verdiepen we ons 

meer in hun (veranderende) wensen en behoeften, zodat we daar met onze 

dienstverlening beter aan kunnen blijven voldoen. Anderzijds bieden we klanten 

de mogelijkheid om persoonlijk betrokken te raken bij ons werk. Door meer voor 

en met onze klanten te doen en ons sterker met hen te verbinden, groeien zij uit 

tot ambassadeurs van kraanwater en dragen zij het belang van bronbescherming 

actief uit in eigen kring.

Verbonden waterketen
WML zet zich in voor verdergaande samenwerking binnen de Limburgse water-

keten. Dat is goed voor de klant, want hiermee verhogen we de kwaliteit, 

verlagen we de maatschappelijke kosten en verminderen we de kwetsbaarheid 

van het watersysteem.

Met de opkomst van nieuwe stoffen, de uitdagingen van klimaatverandering, 

maar ook de wens om kringlopen te sluiten (circulaire economie), wordt de  

huidige verkokering in de watersector steeds meer als een belemmering ervaren. 

Water houdt zich niet aan grenzen. Daarom kijken we over onze eigen grenzen 

heen om watervraagstukken op te lossen. Een intensievere samenwerking tussen 

gemeenten, Waterschap, WBL en WML is een logisch en wenselijk antwoord. 

Iedere stap hierin is waardevol.

 

Samen
Samen staan we sterk. WML gelooft dat samenwerking noodzakelijk is om aan veranderende  
klantwensen te voldoen en een optimaal functionerende waterketen te realiseren. 
Op verschillende manieren gaan we de verbinding aan met onze klanten en partners.
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De jeugd aan het kraanwater met de TopTap
Uit ons klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat onze inspanningen om kraan- 

water altijd en overal beschikbaar te maken zeer gewaardeerd worden. De WML 

Watertap staat inmiddels op ongeveer 70 plekken in Limburg, er zijn duizenden 

‘slokje Limburg’ karaffen aan horecaondernemers verstrekt en ook de Kraanwagen 

trekt eropuit om de Limburgse dorst te lessen. Een volgende ambitie is om, samen 

met Limburgse scholen en sportverenigingen, de jeugd massaal aan het kraan-

water te krijgen. Dat gaan we onder andere doen met de TopTap binnentap. Zo 

stimuleren we de gezondheid en dragen we ons steentje bij aan een duurzame 

samenleving.

Klanten als ‘wateronderzoekers’
WML wil de komende jaren de klant meer betrekken bij haar activiteiten, onder 

meer via het inzetten van citizen science (burgerwetenschap). De afgelopen jaren 

is een snelle toename te zien van initiatieven waarbij burgers zelf data verzamelen 

over hun leefomgeving. Ons eerste burgeronderzoek was in de regio Pey-Echt. 

Klanten testten daar zelf de hardheid en kalkafzettendheid van hun drinkwater. 

Deze honderd tijdelijke ‘wateronderzoekers’ waren enthousiast over hun deelname. 

Door een, zowel voor de klant als voor WML, interessante onderzoeksvraag centraal 

te stellen, doen we nieuwe kennis op en kunnen we nieuwe vormen van meten en 

analyseren beproeven.

Naar een gesloten waterkringloop in Bleijerheide
Samenwerking in de waterketen krijgt concreet vorm in Kerkrade, waar WML, samen  

met Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), de gemeente Kerkrade en woningcorporatie 

HEEMwonen een gesloten waterkringloop bouwt. Binnen het project Superlocal worden 

uit het materiaal van vier oude galerijflats circa 125 nieuwe sociale huurwoningen  

gemaakt. WML gaat bij deze woningen hemelwater gebruiken als bron van drinkwater. 

Doel is te onderzoeken of het opvangen en zuiveren van regenwater op locatie drink- 

water van voldoende kwaliteit oplevert. Het Waterschapsbedrijf bekijkt op zijn beurt of 

de afvalwaterstromen uit de wijk na zuivering op locatie herbruikbaar zijn: het grijswater 

als water om mee te wassen, het zwartwater als grondstof voor vergisting tot voedings-

stoffen voor de landbouw en biogas. Samen proberen we extreme regenbuien op te 

vangen en aan de andere kant de drinkwaterpiek tijdens droge perioden te reduceren. 

Zo creëren we een klimaatbestendige woonomgeving waar iedere druppel optimaal

wordt benut.
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Maatschappelijke meerwaarde
WML werkt toe naar een maatschappelijk excellente bedrijfsvoering.  

De gevolgen van ons opereren voor mens en milieu op langere termijn 

tellen daarin zwaarder mee. 

WML heeft al eerder vastgelegd in 2020 een klimaatneutrale organisatie te willen 

zijn. We laten het daar niet bij en gaan verder. We ontwikkelen in ons functioneren 

door van Operationeel Excellent (OpEx) naar Maatschappelijk Excellent (MEx). In 

alles wat we doen streven we naar een positieve en meetbare maatschappelijke 

impact. Het invoeren van systemen of voldoen aan keurmerken kan daarbij helpen, 

maar is niet voldoende. Om de maatschappelijke meerwaarde te vergroten, 

hanteren we een lange termijn perspectief en kijken we verder dan onze eigen 

achtertuin. Ook gaan we de mogelijkheden verkennen van de circulaire economie. 

De lat ligt hoog en we zijn nooit klaar.

Kracht van de medewerker
WML wil een cultuur die wordt gekenmerkt door een inspirerende, ruimte 

gevende en resultaatgerichte werkomgeving waarin medewerkers kunnen 

excelleren.

We gaan door met het borgen en overdragen van ons vakmanschap, investeren  

in de fitheid en bijscholing van onze mensen en stomen een nieuwe generatie 

‘drinkwatermakers’ klaar. Om de innovatiekracht en het aanpassingsvermogen 

van de organisatie te versterken, voeren we nieuwe manieren van sturing en  

beoordeling in die meer ruimte geven aan medewerkers en hen inspireren het 

beste uit zichzelf te halen. De kunst is de competenties van medewerkers optimaal 

te benutten en ontwikkelen, zodat de juiste persoon op de juiste plek aan de juiste 

dingen werkt. Dat bevordert het resultaat voor het bedrijf en verhoogt het plezier 

voor de medewerkers. Dit is een manier van werken die ook aansluit bij de behoeften 

van de nieuwe generatie watermakers.

Duurzaam
WML ontwikkelt zich van een Operationeel Excellent (OpEx) naar een Maatschappelijk Excellent 
(MEx) bedrijf. We gaan door met het verankeren van het duurzaam denken en doen in onze 
werkprocessen en werken er hard aan om onze maatschappelijke impact te vergroten.  
WML werkt toe naar een werkomgeving waarin inspiratie, ruimte en resultaat centraal staan.
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Ruimte scheppen voor innovaties
Iedere innovatie, groot of klein, start met een idee. Een van onze ICT specialisten 

ontwikkelde in 2017 en 2018, met steun van het WML Innovatie Lab, een mixed  

reality applicatie. Door middel van een Hololens bril ziet de drager een digitaal 

object geprojecteerd in de echte wereld. Zo kan de monteur in de toekomst direct 

zien waar leidingen onder de grond liggen, hoe oud ze zijn, welke diameter ze 

hebben en van welk materiaal ze zijn gemaakt. WML wil de komende jaren meer 

initiatieven van medewerkers ondersteunen om tot waardevolle vernieuwingen 

te komen. Daarvoor krijgen zij de ruimte om te experimenteren en hun talenten 

in te zetten om WML toekomst ‘proof’ te maken.

WML klimaatneutraal
In de loop van 2020 moeten ze draaien, de windturbines van Windpark Ospeldijk, 

vlak naast ons pompstation Ospel. Samen met onze partner, burgercoöperatie 

NEWECOOP, zetten we een cruciale stap in het streven klimaatneutraal te worden. 

De twee WML-windturbines leveren circa 50% van onze energiebehoefte. Ook met 

behulp van zonnepanelen en waterkracht gaan we de komende jaren door met 

het zelf opwekken van duurzame energie, het liefst totdat we volledig in ons eigen 

verbruik voorzien. En natuurlijk blijven we altijd zoeken naar manieren om minder 

CO2 uit te stoten in onze eigen bedrijfsvoering.

Duurzaam denken en doen
In het nieuwe zuiveringsgebouw Breehei heeft duurzaamheid concreet handen en voeten  

gekregen. Naast energie en ecologie was er aandacht voor de gezondheid van mede-

werkers, het slim inrichten van transportstromen voor de bouw en de maatschappelijke 

impact van materialen. Het project heeft laten zien dat WML van nature al veel duurzame 

maatregelen neemt. Maar dat tegelijkertijd relatief eenvoudig nog meer maatschappelijke 

winst behaald kan worden. 

Circulair ondernemen is voor WML niet alleen een andere manier van werken, het is ook 

een andere manier van denken. Dat gaat van het zoeken naar steeds hoogwaardigere 

toepassingen van onze reststoffen, zoals het hergebruik van kalkkorrels, tot het introduceren 

van circulaire veiligheidsschoenen voor medewerkers. Ook is in 2018 het collectieve 

onderzoeksprogramma Water in de Circulaire Economie (WiCE) gestart. Hierin doen 

waterbedrijven en andere partijen in en om de waterketen onderzoek naar het sluiten 

van waterkringlopen en het terugwinnen van energie en grondstoffen uit water.
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