WaterWorx
water for 10 million people

WATERWORX
Bevolkingsgroei, verstedelijking en economische groei leiden tot een enorme
druk op het wereldwijde (drink)watersysteem. Wereldwijd hebben 663 miljoen
mensen geen toegang tot betrouwbaar drinkwater of gebruiken onbehandeld
oppervlaktewater terwijl 2,4 miljard mensen geen toegang hebben tot sanitaire
voorzieningen. Door middel van een publiek private samenwerking (2017 - 2030)
van de 10 Nederlandse drinkwaterbedrijven met hun lokale partnerbedrijven in
Afrika, Azië en Latijns-Amerika en het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse
Zaken, dragen zij bij aan betere toegang tot duurzame watervoorzieningen.
Dit samenwerkingsverband heet: WaterWorX.
SDG 6

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

Het ontstaan van WaterWorX
In 2015 pleitte toenmalig Minister Ploumen voor

Door middel van Water Operator Partnerships (WOPs) tussen Nederlandse en lokale water-

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

bedrijven wordt binnen WaterWorX gewerkt aan duurzame waterfaciliteiten door het verbeteren

Sustainable Development Goal 6 door 30 miljoen

van de bedrijfsvoering van lokale waterbedrijven en door het op orde krijgen van hun financiën.

mensen toegang te verschaffen tot duurzaam en veilig drinkwater en sanitatie. Dit voorstel is opgeno-

Dit heeft een positief effect op de bereidheid tot financiering van (leningen voor) grootschalige

men in het nieuwe DGIS* WASH-beleid 2016-2030.

investeringen in water-infrastructuur om daarmee grote aantallen mensen aan te sluiten op

WaterWorX is het gezamenlijke programma van de

water en riolering. Om de impact verder te vergroten, hanteert het programma een sector-brede

tien Nederlandse drinkwaterbedrijven om te komen tot
een substantiële bijdrage aan dit DGIS WASH-beleid.
*Directoraat-generaal Internationale Samenwerking

aanpak gericht op het versterken van de institutionele omgeving en het verkrijgen van politieke
steun voor verandering in verschillende landen.

Voor meer informatie over
WaterWorX neemt u contact op
met Vitens Evides International.
Postbus 1205, 8001 BE Zwolle
www.vitensevidesinternational.nl
secretariaat.vei@vitens.nl

