
Het

sociaal jaarverslag
2017

Benieuwd naar hoe het werken bij 

Scheldestromen is? We hebben het sociaal 

jaarverslag 2017 vertaald in 12 beelden. Ook 

laten we zien hoeveel mannen en vrouwen 

er werken en hoe hoog het ziekteverzuim is.



In 2016 heeft de eerste groep van 32 
buitendienstcollega’s hun mbo-diploma 
‘Vakbekwaam Medewerker Land, Water en 
Milieu’ behaald. In december 2017 heeft de 
laatste groep van 32 collega’s hun diploma 
behaald van de tweejarige mbo-opleiding. 
Deze opleiding is speciaal op ons waterschap 
afgestemd en moet de buitendienstcollega’s 
ondersteunen in hun veranderende rol naar 
meer toezichthoudend werk.

Mbo’ers geslaagd



Vorig jaar september namen medewerkers 
van de Provincie hun intrek in het 
waterschapskantoor. Het is de start van 
een pilotperiode van twee jaar waarin 
samenwerkingsmogelijkheden op het 
gebied van wegbeheer, geo-informatie en 
ingenieursdiensten worden onderzocht. 
Het idee is dat het onderzoeken van 
samenwerkingsmogelijkheden makkelijker 
gaat als je dicht bij elkaar zit.  

Samenwerking Provincie



Afgelopen december is de eerste kennislunch 
georganiseerd. Het thema van de kennislunch 
was digitale evolutie; de veranderingen op 
het gebied van geo-informatiesystemen. 
Medewerkers laten aan andere medewerkers 
zien wat we in huis hebben en hoe nieuwe 
technieken ons kunnen helpen bij het 
uitvoeren van ons werk. In 2018 volgen nog 
meer kennisbijeenkomsten.

Kennislunch



Sinds dit jaar biedt de cateraar Appèl in ons 
bedrijfsrestaurant ook Zeeuwse en biologische 
producten aan. De medewerkers hebben de 
keuze om verantwoord en gezond te eten met 
producten uit de omgeving. 

Catering



In 2017 is de landelijke Week van Ons 
Water twee keer georganiseerd. Wij hebben 
verschillende activiteiten aangeboden 
zoals de brakke beestjesles en een aantal 
colleges Dijkveiligheid. Ook dit jaar hebben 
we weer een speciale gastles gemaakt voor 
groep 6 over wonen onder de zeespiegel.  

Week van ons water



Innovatie staat hoog op de agenda van 
het waterschap. Twee collega’s hebben 
de multi� exmeter ontwikkeld, een 
effectieve, multi-inzetbare en goedkope 
waterpeilmeter. Afgelopen november wonnen 
zij met de multi� exmeter de landelijke 
Waterinnovatieprijs 2017 in de categorie 
voldoende water.

Innovatie



Het waterschap zorgt ervoor dat de 
buitendienstcollega’s de (verplichte) 
cursussen kunnen volgen die nodig 
zijn om hun werkzaamheden goed en 
veilig uit te kunnen voeren, zoals; veilig 
werken met de hoogwerker, concentratie 
gassen meten voor de medewerkers op de 
rioolwaterzuiveringen, gladheidbestrijding 
en de cursus verkeersregelaar. 

Cursussen



Voor onze nieuwste collega’s organiseren we 
altijd een familiemiddag. Ze leggen dan de eed 
of belofte af en familieleden krijgen ook een 
kijkje op het hoofdkantoor en op een van onze 
rioolwaterzuiveringen. In 2017 kregen we er 10 
waterschappers bij. 

Familiemiddag



In 2017 is er extra aandacht geweest voor de 
computerwerkplekken. Op de steunpunten 
voor de buitendienst zijn nieuwe werkplekken 
gemaakt en nieuwe bureaustoelen geplaatst. 
In kantoor Middelburg zijn in een aantal 
overlegruimtes statafels en bureau� etsen 
geplaatst. Daarnaast is het nieuwe arbobeleid 
voor 2017-2021 vastgesteld. De komende jaren 
gaan we structureel meer aandacht besteden 
aan veiligheid, gezondheid en welzijn.

Arbo - beleidsplan



Eén keer per jaar komen alle collega’s bij 
elkaar tijdens de kerstborrel. Proost!

Kerstborrel
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We werken met bijna 460 medewerkers aan een water- 
en verkeersveilig Zeeland. De medewerkers werken in 
tien afdelingen vanuit de hoofdkantoren in Middelburg 
of Terneuzen of een van de buitendienstlocaties door 

heel Zeeland.
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