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WAARIN ZIT VOOR U DE KRACHT 
VAN DE SAMENWERKING?
Stefan Hemmer: “Het werkt als een vlieg-
wiel; door de samenwerking weten wij 
onze eigen opleidingsvraag ook beter te 
articuleren. Het is prettig dat CIV Water de 
ruimte neemt om maatwerk te maken, in 
plaats van dat kwalifi catiedossiers leidend 
zijn. Hierdoor kunnen onze medewerkers 
beter mbo-gediplomeerd worden. Een 
mooie spin-off is dat we de mbo-scholen 
laten weten hoe 21st century skills in het 
reguliere onderwijs terecht zouden moe-
ten komen. Zo hebben we ook invloed op 
de studenten die vanuit de opleidingen ko-
men.”

HOE IS DE SAMENWERKING 
 BEGONNEN?
“Het was een vraag vanuit de business 
zelf, niet vanuit de HR-afdeling ingegeven. 
De businesscase  heeft in de totstandko-
ming geen rol gespeeld. Zoiets moet je 
(zeker als het nog niet eerder gedaan is) 
starten met een bedoeling, en het dan ge-
woon gaan maken. Zeker als ergens ener-
gie op zit, dan moet je het gewoon gaan 
doen. Go with the fl ow!”

STEFAN HEMMER
IS ADVISEUR
LEREN EN 

 ONTWIKKELEN BIJ 
DRINKWATER-

BEDRIJF VITENS, 
EEN VAN DE 

OPRICHTERS VAN 
CIV WATER.

‘START VANUIT EEN BEDOELING’

bedoeling te ontwikkelen. We moeten op 
een andere manier naar mensen kijken, 
kwaliteiten echt benutten. We zoeken 
mensen met een growth mindset, daar zit 
het potentieel."

"Een mooi voordeel van de trajecten van 
CIV Water is dat kenniswerkers samen 
met mbo-docenten de trajecten verzor-

WAT LEVERT HET VOOR 
VITENS TOT NU TOE OP?
“Als je naast je werk een tra-
ditionele opleiding volgt, ver-
andert je houding op je werk 
meestal niet. In deze trajecten 
wel! Een van de belangrijkste 
voordelen is dat er hernieuwde 
nieuwsgierigheid bij medewer-
kers ontstaat; mensen staan 
meer open om na te denken 
over hun eigen ontwikkeling. De 
combinatie van kennis updaten 
en 21st century skills aanleren 
spreekt aan. Het opleidingstra-
ject heeft niet alleen invloed op 
de inhoud van het werk, maar ook 
op hoe mensen samenwerken en 
problemen oplossen in hun werk. 
Deze extra dimensie hadden we 
vooraf nooit kunnen bedenken.”

HOE KIJKT VITENS NAAR EEN LEVEN 
LANG LEREN?
“In deze tijd is een langetermijnperspec-
tief cruciaal. Een bedrijf heeft een bedoe-
ling en als medewerker zul je de ruimte 
moeten krijgen om jezelf in lijn met die 

gen. Hierdoor ontstaat er meer erkenning 
en waardering voor de oudere professio-
nal: die kan zijn inzichten doorgeven, die 
dan bovendien in het curriculum terecht 
komen.”

HOE ZOU HET BUSINESSMODEL 
VAN CIV WATER NA AFLOOP VAN DE 
 SUBSIDIEPERIODE ERUIT KUNNEN 
ZIEN?
“Vanzelfsprekend moet CIV Water in co-
creatie waarde blijven toevoegen. De vraag 
is of CIV Water een makelaar/productont-
wikkelaar van onderwijs wil zijn of een 
portal om opleidingen te verkopen. Ook 
bij deze vraag moet je teruggaan naar de 
bedoeling van de organisatie en dat is bij 
CIV Water een betere aansluiting tussen 
arbeidsmarkt en onderwijs. Volgens mij 
moet het dan in ieder geval niet over het 
creëren van geldstromen gaan, niet over 
dubbele digits. Er ligt een opdracht om 
mbo-scholen verder te enthousiasmeren 
en in co-creatie trajecten te blijven ontwik-
kelen en faciliteren voor de watersector. 
Wel zou je zou nog meer kunnen werken 
met templates waarbij de ontwikkelkosten 
er na één jaar uit zijn.”
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