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Waarom Vitens kiest voor Whyz

Charles Darwin (1809 - 1882) schreef het al: it's not the strongest species that survives, nor the most intelligent, but the one that's most responsive to

change!

Visie en moreel kompas

Een uitspraak die actueler is dan ooit. De snel veranderende wereld vraagt om daadkrachtige leiders met een lange termijnvisie en scherp afgesteld moreel 

kompas. Die verder kijken dan het kwartaalverslag en teams als ‘ecosysteem’ benaderen. De mondiale vraagstukken van vandaag en morgen – van 

duurzaamheid en ethiek tot technologie en geopolitiek – vragen om wendbare organisaties, toekomstbestendig leiderschap én management.

Leiderschap opnieuw vormgeven

Bij Whyz doen wij niets liever dan onze klanten helpen bij deze transformaties. Het is onze missie om leiderschap te herontwerpen voor de 21e eeuw. Wij 

hebben de insights, ervaring én het netwerk om deze transitie naar toekomstbestendig leiderschap te versnellen. Dit doen we door klanten toegang te 

geven tot koplopers die de status quo bevragen en systeemverandering aanjagen. Leiders die de wereld van morgen creëren door een brug te slaan tussen 

visie en operatie.

Organisaties en teams verrijken

Onze verbindende en persoonlijke aanpak maakt Whyz hofleverancier van toekomstbestendige leiders en complementaire teams. Wij kennen en plaatsen 

(un)usual suspects die organisaties en teams verrijken: visionairs met lef, een disruptieve mindset en zelfkennis. Deze new and next generation staat voor 

een diverse en inclusieve werkcultuur – een omgeving waarin mensen zichzelf kunnen zijn, zich gewaardeerd voelen en het verschil kunnen maken. 

Onze deskundige en ervaren consultants gaan nooit voor grijs of middelmaat. Het is deze passie voor ons vak en onze klanten waarin wij excelleren. Elke 

keer opnieuw!



In het kort

✓ Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Vitens levert 

topkwaliteit drinkwater aan 5,8 miljoen mensen en bedrijven in vijf 

provincies. Met ruim 1.500 medewerkers wordt dag en nacht gewerkt 

aan de productie en levering van drinkwater van topkwaliteit tegen een 

betaalbare prijs. Een uitdaging met grote verantwoordelijkheid naar de 

maatschappij. 

✓ Op het gebied van kwantiteit, kwaliteit en invloed van de 

klimaatveranderingen heeft Vitens een aantal grote uitdagingen in het 

vizier waar de organisatie op moet anticiperen.

✓ Je borgt 24-7 de hoogwaardige kwaliteit en de kwantiteit van het water

✓ Je borgt de continuïteit waarbij de productie van water en de distributie 

daarvan essentieel zijn

✓ Je bent continu bezig met het verder ontwikkelen en moderniseren van 

het zuiveren van water met als leidraad de visie ‘water maken 2025’.

✓ Je kunt de transitie naar het optimaal inzetten en ontwikkelen van mens 

en systeem aanjagen en verder professionaliseren

✓ Je stuurt een team van ca 250 fte aan; waarvan 10 teammanagers

✓ Je bent lid van het MT waar je een positief kritische rol in neemt.



Dit ga je doen als Directeur Waterwinning en 

Zuivering bij Vitens
✓ Je gaat met je team aan de slag naar een modernisering en professionalisering van organisatie, systemen en de digitale transitie. Met 

als doel een centraal aangestuurd systeem aangestuurd door een volwassen team.

✓ Je levert een bijdrage aan innovaties van nieuwe methoden van waterwinning en kan out of the box nieuwe technieken van 

waterzuivering aan het palet van Vitens toevoegen.

✓ Je stuurt een team van ca 250 fte aan, van vakspecialisten tot monteurs;  waarvan ruim 10 teammanagers. Vitens zit midden in een 

(digitale) transitie.

✓ Resultaatgericht aansturen: Het operationele karakter van W&Z zorgt voor ‘gezond pragmatisme’ en een resultaatgerichte aansturing 

op 1e lijnsniveau.

✓ Je zorgt voor besluitvorming en je zorgt ervoor dat er met vaste koers richting visie 2025 wordt gegaan.

✓ Je bent  verantwoordelijk voor verdere verbetering van de samenwerking van het  team en het coachen naar een grotere 

verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. 

✓ Je bent lid van het MT waar je een positief kritische rol inneemt.



Dit is jouw bagage

✓ Je hebt een bedrijfstechnische achtergrond (WO werk en denkniveau).

✓ Je beschikt over kennis en ervaring in een  omgeving die overeenkomsten vertoont met 

waterzuiveringstechnieken en water(leiding) techniek.

✓ Je hebt minimaal 10 jaar management ervaring op senior niveau.

✓ Je hebt een proven trackrecord in het bereiken van (digitale) transities met de juiste veranderkundige 

bagage.

Dit maakt jou bijzonder
✓ Je bent een authentieke en inspirerend leider, zoekt actief de verbinding en bent altijd bezig met het 

ontwikkelen, coachen en professionaliseren van je (management)team

✓ Je hebt een natuurlijke nieuwsgierigheid en verwondering waarmee je het team en de stakeholders 

mee laat bewegen in de transitie. 

✓ Vanuit je conceptuele denkwijze, weet je de strategie van Vitens te vertalen naar een korte & lange 

termijn strategie voor Winning & Zuivering.

✓ Bij voorkeur heb je ervaring in het publiek/private speelveld.

✓ Je hebt aantoonbare ervaring met efficiency en effectiviteitsverbetering dan wel organisatie 

veranderkunde

✓ Je hebt ruime ervaring met digitalisering (SAP) en het optimaal gebruik  maken van data.



✓ Elke Druppel Duurzaam”, dat is de ambitie voor 2030. Samen met anderen 

wil Vitens ervoor zorgen dat er binnen 10 jaar een 100% duurzaam 

drinkwatersysteem staat, met een positieve impact op mens en natuur. Die 

ambitie betekent een enorme omwenteling in denken en doen.

✓ Met haar stakeholders is Vitens aan het werk voor een nieuw, duurzaam 

waterecosysteem.

✓ De natuur als bron van drinkwater wordt gekoesterd. Samen werken aan 

die natuur nog mooier en gezonder maken, is een van de taken die Vitens

tevens op zich neemt. 

✓ Nederlands kraanwater is misschien wel het beste drinkwater van de 

wereld. En tot wel 1300 keer duurzamer dan flessenwater. 

✓ Duurzaam omgaan met kraanwater zoals met afval en energie, is een 

belangrijke opgave waar Vitens zich mee bezig houdt. 

Dit is Vitens

Zwolle



✓ De kwaliteit van ons drinkwater staat onder druk. Op dit moment ondervindt onze waterwinning de 

erfenis van de industrialisatie van na de 2e wereldoorlog. Dit heeft nu na 50 jaar effect op de 

kwaliteit van het grondwater in de winningsgebieden van Vitens.

✓ Bij de waterwinning zijn de effecten van de klimaatveranderingen merkbaar; de huidige ruim 90 

locaties waterwinning van Vitens staan onder druk door de droogte. Er moet naar nieuwe andere 

wijze van waterwinning over gegaan worden met de daarbij behorende (nieuwe) infrastructuur.

✓ De vraag naar drinkwater is stijgend. Dit zal naar de toekomst alleen maar toenemen. 

✓ Vitens is een asset gedreven organisatie; 1,6 miljard aan assets op de balans. En staat voor een 

grote opgave; deze assets moeten naar de toekomst vervangen worden.

Uitdagingen en ontwikkelingen bij 

Vitens



✓ Je bent succesvol in deze functie wanneer je binnen nu en 3 jaar de (digitale) transitie hebt afgerond.

✓ En de afdeling hebt omgeturnd naar een slimme en pro-actieve afdeling waar medewerkers eigen 

verantwoordelijkheid zien en nemen.

✓ Met commitment voor het behalen van de strategische doelstellingen van Vitens.

✓ En operationeel voor de kortere termijn de spannende uitdagingen op kwaliteit en kwantiteit hebt 

aangepakt.

✓ En tevens de digitale transitie is gemaakt en continue verbetert wordt.

✓ Daarbij zijn de medewerkers in staat positief kritisch binnen het bedrijf te opereren en hun individuele 

bijdrage te beïnvloeden naar het gewenste resultaat van de afdeling en de organisatie. 

✓ Waterwinning en Zuivering is naast de kern van het bedrijf, tevens de motor van innovatieve 

waterzuiverings- en waterwinningsmethodieken geworden in de markt van waterbedrijven.

Dit maakt jou succesvol als Directeur 

Waterwinning en Zuivering



✓ Vitens website voor algemene informatie

✓ Over Vitens

✓ De Organisatie

✓ Elke druppel duurzaam

Informatie Vitens

https://www.vitens.nl/
https://www.vitens.nl/over-vitens
https://www.vitens.nl/over-vitens/organisatie
https://www.vitens.nl/over-vitens/elke-druppel-duurzaam


Vitens werkt samen 

met Whyz Executive Search bij 

de search voor een Directeur 

Waterwinning en Zuivering.

Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met:

Anouk van der Stroom

06 58 79 98 69

anoukvanderstroom@whyz.nl

Whyz Executive Search

Kanaalpark 140

2321 JV Leiden

Telefoon: 071-7440043

Email: info@whyz.nl

Please consider the environment before printing this document.


