
Een duurzaam waterbeleid op
poten zetten

Zo pak je het aan

Projectgroep starten

Onderdompeling

Samenkomst projectgroep

Duidelijke doelstellingen

Communicatie

Het idee rijpt vaak bij de duurzaamheids- en mondiale ambtenaar. Daarna kijken we 
wie nog in de projectgroep kan zitten. Verschillende profielen zijn interessant. Betrek 
zeker ook de dienst communicatie hierbij. Bespreek dit met de algemeen directeur 
en breng jullie visie en missie op het college, zodat ze de projectgroep goedkeuren.

Er wordt een startvergadering georganiseerd met schepenen en diensthoofden. Dit 
is niet zomaar een startvergadering, maar wel een onderdompeling in het thema 
de watervoetafdruk. Tijdens die vergadering worden tips meegegeven aan de 
diensthoofden over hoe ze indirect en direct water kunnen interpreteren. De concrete 
vertaling naar de gemeentelijke realiteit wordt daarbij altijd voor ogen gehouden.

Start met het bepalen van de focus in de gemeente, en dit op basis van de bestaande 
noden. Vanuit die focus wordt tijdens een overleg gekeken welke projecten er kunnen 
opgestart worden. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over wie wat opvolgt. 
Tijdens deze samenkomst wordt best ook de termijn waarop jullie willen werken 
bepaald. Dit kan perfect gaan over een tijdelijke projectgroep.

Maak met de projectgroep duidelijke doelstellingen op, zoals: ‘We willen overal 
kraantjeswater aanbieden aan onze werknemers,’ ‘Ons koffiegebruik wordt onder de 
loep genomen en verduurzaamd’ of ‘Onze gebouwen maken we watervriendelijker.’
Sommige mensen buiten de projectgroep kunnen tijdelijk bij deze projectgroep 
betrokken worden, afhankelijk van de focus.

Alle diensthoofden of personen uit de dienst rapporteren naar hun dienst over 
de projecten die zullen opgestart worden en wat de concrete input van die 
dienst kan zijn. Zij kunnen gebruikmaken van intranet om iedereen te informeren. 
Bevraag verder gebruikers bij veranderingsprojecten op allerlei manieren. Dit 
kan bv. via een bevraging of een testpanel voor het nieuwe koffieaanbod. Ook 
interne waterambassadeurs kunnen het thema in de gemeente doen leven.

CHECKLIST

https://waterchallenge.be/inspiratietoolbox/installeren-van-watertappunten/
https://waterchallenge.be/inspiratietoolbox/hoe-drinkt-de-gemeente-evergem-zijn-koffie/
https://waterchallenge.be/inspiratietoolbox/ambassadeurs/

