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Stichting RIONED en Wateropleidingen
tekenen samenwerkingsovereenkomst
Nieuwegein, 5 juli 2018 – Vandaag hebben Stichting RIONED en Wateropleidingen een strategische
samenwerkingsovereenkomst getekend. Met deze samenwerking bundelen zij hun krachten in
kennisontwikkeling en opleiden voor het verbeteren van het vakmanschap en de professionaliteit
van de rioleringssector. De overeenkomst werd ondertekend door Hugo Gastkemper (directeur
Stichting RIONED) en Agnes Maenhout (directeur Wateropleidingen).
Grote opgaven op gebied van stedelijk waterbeheer zijn assetmanagement, aanpak van de gevolgen
van de toename van hevige neerslag door de klimaatverandering, doelmatig werken en behoud en
ontwikkeling van de professionaliteit van de vakwereld. Stichting RIONED en Wateropleidingen delen
het belang in voldoende en goed opgeleide professionals in de rioleringssector. Deze samenwerking
vergroot hun gezamenlijke slagkracht om de vakkennis binnen de gemeentelijke watertaken te
vergroten.
Agnes Maenhout ziet veel potentie in de samenwerking: “De uitdagingen op het gebied van
klimaatadaptatie en stedelijk waterbeheer zijn immens. Alleen met een intensieve samenwerking
kunnen we daar een goede bijdrage aan leveren met kennisgerelateerde producten zoals cursussen
en andere leerinterventies. Samen sterk! In samenspraak met Stichting RIONED kunnen we de sector
tijdig voorzien van nieuwe en praktijkkennis”
“Samen staan we sterk voor het vakmanschap in onze sector. Onze vakmensen verdienen meer
waardering, meer specialisatie en meer opleiding. Met de Branchestandaard Gemeentelijke
watertaken maken we een kwaliteitsslag door vast te leggen welke kennis en kunde nodig is voor een
goed stedelijk waterbeheer. Daar waar kennisleemten zijn pakken we dit op door opleiding te
promoten en ontwikkeling van cursussen te stimuleren”, aldus Hugo Gastkemper.
Opleidingen en cursussen riolering en stedelijk water
Wateropleidingen biedt al 24 jaar actuele opleidingen en cursussen op het gebied van riolering,
stedelijk water en klimaat. Daarbij is altijd intensief samengewerkt met Stichting RIONED. In 2017
heeft Stichting RIONED de inspectiecursussen riolering overgedragen aan Wateropleidingen. Deze
cursussen zijn geactualiseerd en gaan in november weer van start. Het aanbod voor klimaat richt zich
op de stedelijke omgeving en is in ontwikkeling. Meer informatie hierover staat op de website van
Wateropleidingen.

Commissie Vakmanschap Gemeentelijke Watertaken
Als onderdeel van de samenwerking hebben Stichting RIONED en Wateropleidingen de Commissie
Vakmanschap Gemeentelijke Watertaken opgericht. Deze commissie zorgt voor draagvlak in de
sector en stelt vast welke kennis en competenties nodig zijn om de verschillende activiteiten binnen
de gemeentelijke watertaken uit te voeren (vakmanschap) en adviseert over curricula om kwaliteit te
borgen. Aad Oomens (Waterschap de Dommel), Saskia Holthuijsen (Waternet), Jeroen Langeveld (TU
Delft), Rob Hermans (Stichting RIONED) en Ingrid Schröders (Wateropleidingen) nemen zitting in
deze commissie.
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