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 EWS: Hoe betrokken te raken 

 Water-uitdagingen en -risico’s 

Certificering en verder 

Water Stewardship 



   Water uitdagingen en risico’s 

De behoefte aan een aanpak gebaseerd op 
stroomgebieden 



Wereldwijde water problemen met lokale impact 

Vervuiling 

Gezamenlijke over-
extractie 

Morfologische 
veranderingen 

Eutrophicatie 

Verzilting grondwater 

Behoefte aan een GEINTEGREERD WATER 

STEWARDSHIP PERSPECTIEF 

Ecologische impact 
(Verlies van 

biodiversiteit, etc.) 

Maatschappelijke 
impact 

Water schaarste 

Economische impact 



Wat zijn de uitdagingen op stroomgebied-niveau? 

Geen “one size fits 
all” 

Lokale specifieke omstandigheden 

Verbondenheid in een stroomgebied: 
Longitudinaal (upstream-downstream), 
lateraal, verticaal 

Gedeelde risico‘s 
en impacts 

Groot aantal gebruikers en stakeholders 
Conflicterend 

gebruik van water 

Grensoverschrijdend karakter: 
wetgeving en beleid 

Veranderende 
belangen en 
regelgeving 

Verband met andere grondstoffen en 
middelen (energie, grond, etc.) 

Behoefte aan 
uitgebalanceerde 

oplossingen 



Risico‘s individuele water-gebruikende bedrijven 

Regulering  Reputatie  

Stijging kosten 
van water 

Strikter 
strandaarden 

voor water 
kwaliteit 

Toewijzing water 

Ruimtelijke ordening  

Temporele dimensie  

Waardeketen dimensie 

Financieel  Fysiek  

Onderbreking in 
water toevoer 

 
Afname water 

kwaliteit Publieke 
perceptie van 
milieu-impact 

Water als een 
publiek goed 

Verzekering 
tegen water-
gerelateerde 

risico’s  

Geruststelling 
investeerders 



Water Stewardship 

Geintegreerde water-oplossingen 



Water Stewardship definitie 

“The use of water that is socially equitable, 
environmentally sustainable and  

economically beneficial 
stakeholder-inclusive process that involves site- and  

catchment-based actions. Good water stewards 
understand their own water use, catchment context and 

shared risk in terms of water governance, water balance, 
water quality and collective actions that benefit people 

and nature.” 
  



Water Stewardship definitie 

“Het gebruik van water op een maatschappelijk verantwoorde, 
milieuvriendelijke en economisch gunstige manier, bereikt door 
een alomvattend stakeholder-proces waarin acties op zowel het 
niveau van de individuele water-gebruiker als op het niveau van 

het stroomgebied ondernomen worden. 
 

Goede water stewards begrijpen hun eigen water-gebruik, de 
context van het stroomgebied en gedeelde risico’s op het gebied 
van water-governance, verdeling, kwaliteit en belangrijke water-

gerelateerde gebieden in detail. Op basis van dit begrip zijn zij 
betrokken in zinvolle individuele en gezamenlijke acties met 

concrete toegevoegde waarde voor mens en natuur” 
 

www.ewp.eu/activities/ews/stewardship/  

http://www.ewp.eu/activities/ews/stewardship/


Water Stewardship proces 



Water en bedrijven 

 
 
 

GEDEELDE risico‘s GEDEELDE kansen 

FYSIEK  

 

REPUTATIE  

 

REGELGEVING  

 

FINANCIEEL 

COMMUNICATIE 

 

BETROKKENHEID 

 

VERBETERING  

DUURZAAM MANAGEMENT van water resources 

Lange termijn ECONOMISCH ROBUUST  

Bedrijven 

Stroomgebied 

€ 



EWS 

 
European Water Partnership “flagship” programma 

 
Alliance for Water Stewardship regionaal initiatief 



EWP Portfolio 
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European 
Water 

Stewardship 
(EWS) 



Global Water Stewardship Systeem (AWS) 

• EWS is het exclusieve Europese initiatief binnen de wereldwijde AWS organisatie 
• EWS is vertegenwoordigd in het bestuur van het AWS 

 
 

Regionale initiatieven 

Organisaties vertegenwoordigd in AWS  
Bestuur: 



EWS : partners 



Zuivel 

Sector-overschrijdende focus 

Vliegvelden 

Chemie en Papier 

Landbouw 

Water dienstverleners Dranken en Brouwerijen 

Samenwerkingsverbanden in stroomgebieden 

Samenwerkingsverbanden met politiek 

Automobiel Cement 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=eZh14PUM9WsNHM&tbnid=BWm-BwAFZOfejM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ekantipur.com/the-kathmandu-post/2013/03/08/money/cement-makers-scramble-to-obtain-quality-certification/246174.html&ei=-D6xU4HjB4a_OebEgLgK&bvm=bv.69837884,d.ZWU&psig=AFQjCNHU-WnCHShJBLlholYoXmtbFO6Xrg&ust=1404211273213423


Water Stewardship Principes 

 Betrokkenheid 
(stakeholders & 
supply chain) 

 Energie-water 
nexus 

 Transparantie 
 Efficientie 

 Bewust van HCV 
gebieden 

 Beoordelen en 
verzachten 
impact 

 Bron integriteit 
 Beoordelen en 

verzachten 
impact 

 Analyse impact 
 Wettelijke 

verplichtingen 
 Beoordelen en 

verzachten impact 



EWS Structuur 

EWS 
Principes 

4 

EWS 
Criteria 

17 

EWS 
Indicatoren 

49 

MAJOR  

MINOR  

AANBEVELINGEN 



Neem deel aan EWS 

Certificatie; en verdere stappen 



EWS Implementatie 

PRE-SCREENING CERTIFICERING 

On-site audit door 
een geaccrediteerde 

certificerings 
organisatie om de 

compliance met de 
EWS Standaard 
onafhankelijk te 

beoordelen. 

Consultant evalueert 
de prestatie op 

gebied van water op 
een specifieke site. 
Geeft benodigde 

maatregelen aan om 
te komen tot 

compliance met EWS 
Standaard. 

• Pre-screening 
rapport 

• Gap analyse 
• Evaluatie prestatie 

•Audit report 
•Certificaat (geldig 

voor 3 jaar) 

ZELF-INSCHATTING 

Identificatie van 
lacunes in water 

management. Biedt 
informatie om een 
water management 

strategie te 
ontwikkelen. 

•Interne evaluatie 
prestatie  

•Informatie 



 
  
 

Text box Text box 

Huidige status, juni 2014 

5 EWS Certificeringen 
afgerond 

138 Implementaties 

13 EWS Certificeringen 
gepland 



Resultaten Certificeringen 

Een certificaat wordt toegekend voor een periode van 3 jaar. 



Krachtige Communicatie met EWS Certificering 

Business to Business Communicatie 
Adverteren in media en communicatie met klant 

CSR Rapportage 
Label op secundaire verpakkingen (off-product)   

  



Voordelen van EWS implementatie 

Garantie voor holistisch water risico management om 
vitaliteit bedrijf te waarborgen. 

Optimaliseren Water Management Strategieen.  

Verbeteren besluitvormingsprocessen met betrekking tot 
voorkeursinvesteringen op het gebied van water. 

Onderzoeken mogelijkheden betrokkenheid gezamenlijke 
acties op niveau stroomgebied.  

Communiceren water stewardship successen naar 
stakeholders en versterken duurzaamheids-reputatie. 



STANDARD & 
VERIFICATION 

SYSTEM 

WATER 
STEWARDSHIP 

TRAINING 

MEMBERSHIP 
& 

GOVERNANCE 

Evidence of Water Risk 
Mitigation, Cost 

Savings, Market Access 
and Leadership 

Affordable, Cutting 
Edge Knowledge & 

Capacity Enhancement 

Networking, Influence 
Learning and Discounts 

Deelnemen aan Water Stewardship 



EWS Video 

www.ewp.eu/activities/ews/ 

http://www.ewp.eu/activities/ews/
http://www.youtube.com/watch?v=xzeuvE7m4I8&feature=youtu.be
http://www.aib-vincotte.com/en/home/
http://www.aib-vincotte.com/en/home/
http://www.aib-vincotte.com/en/home/
http://www.csrhellas.org/portal/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1580&Itemid=198&lang=EN


Samenvatting 

Water  behoeft een strategische aanpak, die rekening houdt 
met lange termijn risico’s en mogelijkheden voor produktie 

Europa heeft een middel voor strategisch management van 
water en voor communicatie van successen: EWS 

Water is lokaal, gedeeld door meerdere gebruikers en bevat 
complexe uitdagingen op wetgevingsgebied  



Dank voor uw 

aandacht! 


