
Rotary Waterseminar 7 april 2018 



• Wat is Water for Life 

• Waar staat Water for Life voor 

• Wat hebben we bereikt 

• Wat gaan we de komende jaren doen 

• WaterworX 

Inhoud 



• Stichting Water for Life opgericht in 2004 

• Klantenfonds  
• Vitens 

• Evides Waterbedrijf 

• Waterbedrijf Groningen 

• Watermaatschappij Limburg 

• Fondsenwerving 
• Vaste donateurs: 30.000 (klanten o.a. via waterrekening) 

• Giften en donaties, via evenementen 

• Adopteren projecten  

 

 

Wat is Water for Life 



Waar staat Water for Life voor 

Structurele toegang tot veilig drinkwater en 
sanitatie in ontwikkelingslanden 
• Investeringen in  

• Infrastructuur: netwerk en aansluitingen, 
tappunten, waterkiosken 

• Trainingen: onderhoud beheer, hygiene 

• Gecombineerd met programma’s Vitens-
Evides International, dus fondsen komen 
volledig ten goede aan projecten 

• Kennisoverdracht NL waterbedrijven naar 
lokale waterbedrijven 

• Beheerd door de lokale waterbedrijven 



 



 





2018 

• 100.000 mensen structurele toegang bieden tot water en/of sanitatie 

• 10 projecten in 5 landen 

• Gemiddeld €120.000 per project. 

 

Daarvoor hebben we €1,15 miljoen nodig. 

Met € 11,- kunnen we een persoon toegang geven tot veilig drinkwater 
en/of sanitatie. 

Partner in WaterworX 

 

 

 

 

 

 

Wat gaan we de komende jaren doen 



WATERWORX 

Drinkwater voor  

10 miljoen mensen 



De urgentie van WaterWorX 

Bevolkingsgroei, verstedelijking en economische 

groei in combinatie met klimaatverandering en 

aantasting van het milieu, creëren een enorme 

druk op het mondiale (drink)watersysteem.  

 

• Wereldwijd zijn er 663 miljoen mensen  

zonder toegang tot schoon drinkwater.  

 

• 2,4 miljard mensen hebben geen toegang  

tot sanitaire voorzieningen.   

 

 



• 2015: ‘DGIS WASH policy 2016-2030’  

Toenmalig Minister Ploumen van Buitenlandse Zaken en 

Ontwikkelingssamenwerking zegt toe een significante 

bijdrage te leveren aan Sustainable Development Goal 6 

van de VN door 30 miljoen mensen te voorzien van 

duurzame toegang tot veilig drinkwater en 50 miljoen 

mensen van duurzame toegang tot sanitaire 

voorzieningen in 2030 

 

• 2016: WaterWorX, het gezamenlijke initatief van de  

10 Nederland drinkwaterbedrijven  

Een publiek private samenwerking met het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken en de WOP partner-

drinkwaterbedrijven in Afrika, Azie en Zuid-Amerika 

 

• 2017: officiele lancering van WaterWorX  

WaterWorX zet zich in voor duurzame toegang tot schoon 

drinkwater voor 10 miljoen mensen vóór 2030 

 

Het ontstaan van WaterWorX 



WaterWorX zet zich in voor duurzame toegang  
tot schoon drinkwater voor 10 miljoen mensen  
vóór 2030, door: 

 

 

 

De doelen van WaterWorX 

het versterken van de financiële, technische  

en sociale duurzaamheid van de lokale partner 

waterbedrijven, zodat 10 miljoen mensen in 

ontwikkelings- en transitielanden toegang 

hebben tot duurzaam drinkwater 

 

het versterken van de institutionele omgeving 

van beleid, wet- en regelgeving en financiering 

waarin waterbedrijven gestimuleerd worden 

goed te functioneren en presteren   

 

het verbeteren van toegang tot financiering van 

investeringen in waterinfrastructuur door het 

ontwikkelen van investeringsvoorstellen en het 

aangaan van relaties met binnenlandse en  

internationale financieringsinstituten en banken  



Wat we doen 

• WaterWorX gaat lange termijn 

samenwerkingsverbanden aan door middel van Water 

Operator Partnerships (WOPs)  

tussen Nederlandse en lokale drinkwaterbedrijven. 
 

• Via deze WOP’s delen de Nederlandse 

drinkwaterbedrijven hun kennis en ervaring met lokale 

waterbedrijven. 
 

• Het doel is verbetering van de bedrijfsvoering van de 

lokale waterbedrijven en het op orde krijgen van hun 

financien, zodat het investeringsrisico daalt en het 

vertrouwen van investeerders groeit. 
 

• WaterWorX kijkt verder dan het lokale drinkwaterbedrijf 

en richt zich op ook het verbeteren van lokaal beleid, 

wet- en regelgeving, waarvan een positieve stimulans 

moet uitgaan voor lokale drinkwaterbedrijven. Het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken levert sterke 

ondersteuning op dit vlak. Door deze aanpak neemt de 

aantrekkingskracht op externe investeringen toe en 

worden de locale waterbedrijven minder afhankelijk van 

hulp.   

 

 

 

 

 

 



WaterWorX bestaat uit drie fasen. Voor de eerste fase is een budget beschikbaar van € 54 miljoen 

(55% co financiering door Buitenlandse Zaken, 45% door de Nederlandse en lokale 

waterbedrijven).  

De drie fases van WaterWorX 

Fase I  

2017-2021 

De financiele, technische  

en sociale duurzaamheid 

van het lokale 

drinkwaterbedrijf  versterken 

door de implementatie van 

20-25 WOP’s 

Fase II  

2022-2026 

Het verder versterken van  

de capaciteit van het lokale 

waterbedrijf; opschalen  

van de resultaten naar  

andere waterbedrijven; 

implementeren van 

investeringsvoorstellen 

Fase III  

2027-2030 

Het verder versterken van  

de capaciteit van de lokale 

partner; opschalen van 

resultaten naar andere 

waterbedrijven; voortzetten 

van implementatie van 

investeringsvoorstellen 

Aim: access to water to  

1 million people 
Aim: Access to water to 9 million people 



Met wie we werken 

GIZ

4. Indirecte partners 1. PPP

3. WOP’s (20-25)

2. Consort ium 4. Indirecte partners 

M&E

WSP

WOP’s WOP’s WOP’s

Kennis-
instellingen

Ngo’s Ngo’s

GWOPA Waterschappen

IFI’s

penvoerder: 

WOP’s WOP’s

WOP’s



De gezamenlijke kracht van de partners 

Gegevens 2016  

10 drinkwaterbedrijven 

8 miljoen aansluitingen 

1,1 miljard m3 productie drinkwater 

119.399 km distributienet 

€ 1.35 miljard omzet 

€ 486 miljoen investeringen  

4,834 medewerkers 




