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‘Oefenen, oefenen en
nog eens oefenen!’

‘We moeten als
sector onze krachten
bundelen’
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Joyce Nelissen was op 15 september
alweer
een
jaar
directeur
van
Waterleiding Maatschappij Limburg
(WML). Zij volgde vorig jaar Ria Doedel
op die na ruim twaalf jaar directeurschap
afscheid nam. Enthousiast geeft Nelissen
aan dat het nu een mooi moment is om
meer te vertellen over haar rol, aanpak
en wensen.

Toekomstproof
watersysteem
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Door de droogte in de afgelopen
paar jaren, staan het watersysteem
en de beschikbaarheid en kwaliteit
van drinkwaterbronnen sterk in de
belangstelling. De eind van dit jaar te
verschijnen Beleidsnota Drinkwater moet
duidelijk maken hoe de toekomstige
drinkwatervoorziening duurzaam wordt
verzekerd. We laten in dit artikel vier
directeuren van waterbedrijven aan het
woord.
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Als Nationaal Coördinator Terrorisme
bestrijding en Veiligheid (NCTV) bij het
ministerie van Justitie en Veiligheid is
Pieter-Jaap Aalbersberg sinds 1 februari
2019 verantwoordelijk voor onder andere
cybersecurity. Wij stellen hem enkele
vragen over de weerbaarheid van de
vitale sectoren en de toenemende digitale
dreigingen voor de drinkwatersector.
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