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AGENDA 

2 9/03/2016 

1. Korte voorstelling project drinKraantjeswater 
2. Mogelijke issues voor scholen voor een overstap 
 naar kraantjeswater 
3. Return voor scholen bij ondertekening van het 
 charter 
4. Vernieuwing charter: 
    4.1 Bekendmaking charter  
    4.2 Mogelijk gradatiesysteem 
    4.3 Beperken verlies educatief gehalte 
    4.4 Instapperiode en opvolging 
5. Inspelen samenwerking scholen en gemeenten 



1. Korte inleiding 
2. 2016 
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Oorsprong 2009 Limburg 
Doel: Jong en oud overtuigen om water van de 
kraan te drinken 
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Primaire doelgroepen: 
Gezinnen 
Gemeente- en provinciebesturen 
Scholen 

Secundaire doelgroepen: 
Verenigingen 
Horeca 
Bedrijven 
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Kernwaarden 

Goedkoop 

Gezond 

Milieuvriendelijk 
Afvalpreventief 

CO2-sparend 

Kwaliteitsvol 

Onmiddellijk 
beschikbaar 



• Marketing 
flessenwater 

• Mentaliteit 
consumenten 

• Perceptie (media) 

• Gelijkaardige acties, 
andere belangen (vb. 
Brita) 

• Zogenaamde 
kwaliteits-
onderzoeken 

• Imago partners 

 

• Authenticiteit 

• Duurzaam 
product 

• Extra services / 
samenwerkings- 
mogelijkheden 

• Gezondheidstrend 
en –beleid 

• Groene evolutie 
(groeiend belang/ 
bewustwording) 

• Kwaliteitsonderzoeken 
 

• Verschil in smaak 
per regio 

• Soms chloor, kalk 

• Externe factoren 
beïnvloeden 
smaak en 
kwaliteit (loden 
leidingen, werken) 

• Milieuvriendelijk 
(afvalpreventief en 
CO2-sparend) 

• Kwaliteit 
(gecontroleerd) 

• Kennis in huis 

• Gezond 

• Goedkoop 

• 24/24u 
Sterktes 

 

Zwaktes 

 

Bedreigingen 

 

Opportuniteiten 
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Uiteindelijke doel: cultuurverandering 
teweegbrengen, Vlaming pro-kraantjeswater 
maken (LT) 
Kraantjeswater drinken van kindsbeen af 
stimuleren (School, gezin, verenigingen) 
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Hoe promoten bij kinderen?  3 stappen: 
Het goede voorbeeld geven (leerkrachten, trainers) 
Het aantrekkelijk maken (mooie drinkbus, tappunt) 
Kinderen gevoelig voor merken: drinKraantjeswater 
uitbouwen tot ‘cool & hip’ merk (Nudging) 
 

Kinderen 
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Nudging 
Pianostairs – The Fun Theory 



2016= uitrol naar Vlaanderen 
Peterschap BV… 
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2016 



1. Mogelijke issues voor een overstap naar 
kraantjeswater 

2. Vernieuwing charter 
3. Inspelen samenwerking scholen en 

gemeenten 
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Loden binnenleidingen 
Veiligheidsvoorwaarden 
Verschil in smaak per regio 
Contracten Coca-Cola 
Hoge kost 
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Issues 



Probleem: laag budget (geen financiering 
drinkfonteintjes mogelijk) 

In het verleden: samenwerking De Watergroep, de provincie 
en OVAM 
Nu: staalafnames + advies/ percentage/ co-financiering 

Visueel: banner website  
Affiches ter sensibilisatie 
Workshop via GoodPlanet 
Optie goedkoop drinkbussen aankopen 
Persbericht bij initiatieven + artikel op 
website/social media dKw (en partners) 
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Return voor scholen 

+ keurmerk / label 



 Mogelijke issues voor een overstap naar 
kraantjeswater 

2. Vernieuwing charter 
3. Inspelen samenwerking scholen en gemeenten 
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Nodig voor uitrol + verouderd 
Geen opvolging 
Meer engagement + meer trots 
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Vernieuwing charter 

WAAROM? 



Alle contactgegevens van scholen ter 
beschikking   
Folders op maat voor leerkrachten / directies 
Vermelding in workshopaanbod Limburg.net 
Start schooljaar: actie in de kijker 
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Vernieuwing charter 

Hoe bekendmaken? 



Werken met sterren 
Jaarlijkse opvolging + 1 school in de kijker  

Persevenement? Leuke Prijs? Gratis vulpunt? 

Basisonderwijs vs secundair onderwijs 
Welke gradaties? 

  
 

 

16 9/03/2016 

Vernieuwing charter 

Gradatiesysteem? 

 Schoolreglement? 
 Communiceren 

ouders? 

 Drinkbussen 
uitdelen 

 Educatie rond 
bewustmaking (vb. 
debat)? 

 Drinkfonteintjes 
 Geen 

frisdrankautomaten? 
 Meer rond 

afvalbeperking 



Wat als ‘gradaties’ behaald zijn? (vb. afschaffing 
automaat) 
Hoe school elk jaar opnieuw engageren voor 
educatief perspectief? 
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Beperken verlies educatief gehalte 



Nu: eender wanneer  
(moeilijk qua opvolging + ‘prijsuitreiking’) 
Meest praktische periode: september tot 
september? Inschrijvingsdeadline? 
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Instapperiode 



 Mogelijke issues voor een overstap naar 
kraantjeswater 

 Vernieuwing charter 
3. Inspelen samenwerking scholen en gemeenten 
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Schoolvoorbeeld: Herk-de-Stad 
Wat/hoe gebeurt nu al? (Ook charter gemeenten) 
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Samenwerking scholen & gemeenten 
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Vragen? 
Input 

 
→lisse.elsen@dewatergroep.be 

info@drinkraantjeswater.be 


