
Samen optimaliseren we 
uw waterverbruik

WATER MANAGEMENT 4.0

Wat?
Samen met u doorlopen we een 
gericht STAPPENPLAN tot een SLIM  
WATERMANAGEMENTSYSTEEM 
voor uw bedrijf.

Nieuwe mogelijkheden in de waterwereld

De vierde industriële revolutie biedt heel wat nieuwe mogelijkheden voor de
waterwereld. Mini-sensoren, datacommunicatie en -verwerking, het kan alle-
maal slimmer en sneller!

Ook voor jouw bedrijf liggen er interessante opportuniteiten voor het grijpen. 
Maar hoe ga je hiermee concreet aan de slag?

VITO bundelt de veelzijdige kennis van ingenieurs, economen en IT’ers en 
ontwikkelde een modulaire aanpak die tot een optimaal waterbeheer leidt. 

De modules zorgen voor een aanpak op maat van uw bedrijf.

Waarom?

Meer weten?
Johan Ceulemans
Tel. +32 14 33 69 16

Wim Schiettecatte
Tel. +32 14 33 69 39
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Balansen 
 Kosten 

Optimaliseren 
Besparen 

Follow-up 
Manage 

Engagement 
Water Steward 

WaTER & INDUSTRIE

» Verlaag uw watervoetafdruk
» Kostenefficiënter werken
» Gerichter investeren
» Real-time informatie
» Heldere visualisatie
» Gepersonaliseerde aanpak



VITO NV | Boeretang 200 | 2400 MOL | Belgium | Tel. + 32 14 33 55 11 | www.vito.be
© 2017 VITO NV – All rights reserved
Although care has been taken to ensure the accuracy, completeness and reliability of the information provided, VITO assumes no responsibility therefore. The user of the information agrees that the information is subject to change without notice. VITO assumes no responsibility 
for the consequences of use of such information, nor for any infringement of third party intellectual property rights which may result from its use. In no event shall VITO be liable for any direct, indirect, special or incidental damage resulting from, arising out of or in connection 
with the use of the information. 

TN-RMA-026-E/1510

Contact
Johan Ceulemans
Tel. +32 14 33 69 16 
johan.ceulemans@vito.be

Wim Schiettecatte 
Tel. +32 14 33 69 39 
wim.schiettecatte@vito.be

KMO Glacio uit Beerse doorliep de eerste drie modules van Water Management 4.0. 
» Glacio kreeg een duidelijk overzicht van de hoeveelheid water die dagelijks in de

verschillende processen door de kranen stroomt.
» VITO werkte meerdere scenario’s uit om het waterverbruik te verminderen.
» Glacio implementeerde onmiddellijk de quick-winvoorstellen van VITO.

“Ons jaarlijks waterverbruik daalde 
met een derde!”

Peter Janssen - CEO Glacio

“VITO bood ons een frisse blik van buitenaf.”
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3) Optimaliseren & besparen
» Doorgedreven plan voor water-  

en kostenbe sparing (o.a. inzet 
van alternatieve waterbronnen, 
aanpassing procesvoering, 
recuperatie grondstoffen, ...).

» Kosten-batenanalyse van de
scenario’s

4) Follow-up & Management
» Dataverwerkingssysteem met

heldere visualisatie
» Mogelijkheid voor real-time

informatie
2) Balansen & kosten

» Analyse & verwerking van beschik-
bare data

» Bijkomende analyses en/of debiet-
metingen

» Visualisatie van water- en
contaminantbalansen

» Waardebepaling waterstromen
» “Quick wins”

1) Engagement als Water Steward
» Een klare verbintenis tot duurzaam waterverbruik
» Samen bepalen we de doelstellingen en het actieplan

van het project

In vier stappen tot een optimaal waterbeheer




