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Zo kunnenze de 

noodzakelijkemaatregelennemenom het 

verbruikteverminderenenhet hele 

productieprocesefficiënterenduurzamer 

te maken. 

 

De 

verworvenvaardighedenencompetentie

s van 

dezedoelgroepcategoriewordenerkend

engevalideerd door het ECVET 

(European Credit system 

forVocationalEducation& Training). 

Dezeorganisatiebiedteen instrument, 

waarmee managers hun curriculum 

kunnendoorlopen door credits/punten 

toe 

tevoegenvoornieuwverworvenvaardigh

eden. 

 

Het ECVET instrument 

garandeertbovendiendat de cursus/het 

curriculum/de leerstofoverdraagbaar is 

eneenvoudigaantepassenzodatdezebesc

hikbaarenbruikbaar is (dankzijeen 

online leeromgeving) vooralle 

managers die 

hunprofessionaliteitwillenuitbreidenenh

unkennis over het 

onderwerpwillenvergroten.   

Het project: 

activiteitenenresultaten 
 

De hoofddoelstelling van het project is 

om MKB’s (uithoofdzakelijk Zuid-

Europa) tehelpen de water footprint 

van hunproductieprocesteverlagen. 

Zekrijgenhiervoornieuweeninnovatieve

leermiddelenaangereiktzoalshandleidin

gen, 

handboekenenandereinstrumentenwaar

insuccesvollepraktijkvoorbeeldenenben

aderingengenoemdworden die al in 

gebruikzijn of nog geïmplemen-

teerdmoetenworden, en die gerichtzijn 

op efficiëntwatergebruik in 

productieprocessen.Ditheeftnietenkelb

etrekking op de directebedrijfsvoering, 

maar vooral op de indirecte water 

footprint - oftewel het water 

datverbruiktwordt in de 

productieketen. 

 

Het project richtzichallereerst op 

MKB-managers die 

meerzoudenkunnenleren over 

waterverbruik in productieprocessen.  
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Wat is water footprint en de 

toestand van bewustwording 

van MKB’s in partnerlanden? 
De water footprint werdvoor het 

eerstgedefinieerd door Hoekstra 

&Chapagain (2008). Het is een indicator 

van consumptiefwatergebruik. Uitgaande 

van/kijkendenaar de activiteiten van 

MKB’s, kunnen we het beschouwenals het 

totale volume 

aanzoetwaterdatgebruiktwordt in de 

productie van hungoederenen de levering 

van hundiensten. De water footprint van 

een product wordtuitgedruktals het volume 

aanzoetwatergebruikt per eenheid van het 

product. 

 Achterhalen of de Europese MKB’s in 

partnerregio’s/-landengebruikmaken van 

water footprint reductie-instrumenten; 

 Vergelijken van MKB’s uitverschillende 

EU-landen op grond van 

hunbewustwording/begrip van water 

footprint kwesties; 

 Vaststellenwaarom de doelgroepniet in 

staat is/in de gelegenheid is om efficiënte 

water footprint 

reductiestrategieënteimplementeren; 

 Evalueren van het niveau van 

samenwerkingonder de actoren in het 

MKB; 

 Identificeren, classificerenenvergelijken 

van water footprint reductiemethoden of 

–instrumenten die MKB’s in 

verschillendepartnerregio’sgebruikenen/o

f over zoudenwillenleren; 

 Identificeren van bedrijven die 

interessehebben om deeltenemenaan het 

project en pilot trainingsprogramma; 

 Vaststellen hoe 

eenpotentieeltrainingsprogrammagelever

dzoumoetenworden.  

Context 
 

Menselijkeactiviteitenzijndebetaan de 

consumptieenvervuiling van 

grotehoeveelheden water. De sectoren 

met het hoogsteverbruikzijn de 

landbouwen de industrie, maar ook in 

privéhuishoudensligt het verbruikhoog. 

 

Meniszichonvoldoendebewustdatorganisati

eenkenmerken van 

productieenproductieketen van 

sterkeinvloedzijn op de volumes 

(entemporeleenruimtelijkeverspreiding) 

van waterverbruiken –vervuiling in het 

eindproduct. Het berekenen van de water 

footprint van ondernemingen in Europa 

kanbijdragenaaneentransparantenmultidisc

iplinairraamwerk om 

voorlichtingtegevenenbeleidteoptimalisere

n. Tegelijkertijddraagt het bijaan de 

implementatie van het Water Framework 

Directive 1000/60/EC van het 

EuropeesParlementen de 

EuropeseRaaddateenraamwerkbiedtvoorm

aatschappelijkeacties op het gebied van 

waterbeleid, aan EU-leden, 

aanoperationeleprogramma’senmaatregele

n die in 2012 

zijnaangevangenengeleidelijkovergenomen

worden door grote EU ondernemingen. 
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Project updates 
 
De aftrap van het project vondplaats op 10 

en 11 december 2014 in 

Enschedeenwerdgeorganiseerd door 

partnerorganisatie Water Footprint 

Network. 

Sindsdienhebbenpartnerorganisatiesgewer

ktaan de totstandkoming van de State of 

the Art analyse, door  

onderzoek/enquêteuittevoeren/tehouden in 

eigen land. Met/middels de enquêtehebben 

consortium partnerseentotaal van 300 

MKB’s binnen de sectoren/op het gebied 

van Food &Beverage/Eten&Drinken, 

TextielenMechanica. 

Na afloophebben de 

partnerorganisatieseenuitgebreidverslagop

gesteld over (de) State of the Art.Aan de 

hand van de resultaten van de activiteiten 

die tot dusverzijngeorganiseerd, kan het 

consortium de volgendestappenbinnen het 

project verderontwikkelen: 

 Trainingsmodel met alsdoel om de 

behoefteaaneducatienaar Water Footprint 

tevoorzien 

 Het ECVET model erkendvoor de 

overdracht van training leerresultaten 

 Een platform voor de overdrachten 

levering van 

toegankelijkenvertaaldtrainingsmateriaal 

Resultatentonenaandaterondergeënqu

eteerdeMKB’s in 

partnerlandeneenalgemeengebrekaan

begripenkennisheerstomtrent de 

water  footprint. Hoeweleenhoog 

percentage 

deelnemersbeweertbekendtezijn met 

de term/het begrip, kennen de 

bedrijven de water footprint van 

hundirecteactiviteiten/bedrijfsvoering

niet, nocheisenzeinformatie van 

huntoeleveranciers. 

Water footprint is een concept 

datmeeronder de 

aandachtgebrachtdienttewordenenwa

aropmeerenbetere 

actiemoetwordenondernomen om het 

verbruikteverlagen, vooral in die 

sectorenwaar de impact het hoogst is, 

zoals de landbouwen de 

zwareindustrie. 

Het is bekenddat de meestelanden in 

het consortium 

eengroteeconomischeneerganghebbe

ngekend in de laatstejaren, 

waardoorzezichmeerhebbengeconcent

reerd op het oplossen van 

financiëlekwestiesdanandereaandacht

spunten. Wat zedaarbijechter over het 

hoofdzien is dat water management 

eenbezuinigingspostkanzijn, indien 

het op 

eenduurzameenefficiëntemanierwordt

benaderd/aangepakt. 

Hierdoortoondenbedrijveneenbuiteng

ewonebelangstelling om meerkennis 

op managementniveautevergaren, 

maar ookvoorhunwerknemers. 
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Agency for rural 

development of 

Zadar County 

www.agrra.hr 

Croatia 

 

DRIOPE Business 

and Development 

http://www.driope.hr

/it/o-nama/ 

Croatia 

 

Croatian Chamber of 

Economy 

http://en.hgk.hr/ 

Croatia 

 

EUROCREA 

Merchant 

www.eurocreamerch

ant.it 

Italy 

 SociedadePortugues

a de Inovacao - 

ConsultadoriaEmpres

arial e fomento da 

Inovacao 

http://www.spi.pt/ 

Portugal 

 

Water Footprint 

Network  

http://waterfootprint.

org/en/ 

Netherland 

 Ainteksymvouloiepic

heiriseonefarmogesy

psilistechnologiasekp

aidefsianonymietairei

a 

http://www.idec.gr 

Greece 

 

European Business 

and Innovation 

centre network 

http://ebn.be/ 

Belgium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Find out more 

 

Website available soon 

 

Get in touch 

 

www.agrra.hr 

ana.zubcic@agrra.hr 

tel: +385023/ 628 451 - fax: +385023/ 

628 455 

Meer tewetenkomen 

 

Website binnenkortbeschikbaar 

 

Neem contact op 

 

www.agrra.hr 

ana.zubcic@agrra.hr 

tel: +385023/ 628 451 - fax: +385023/ 

628 455 
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