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THE HUMAN 
SENSOR 
 

CONNECTING  
786.000 CUSTOMERS 



Wij zorgen voor heerlijk, schoon 
drinkwater en onderhouden  
de prachtige duingebieden van 
Noord-Holland 106,7 mln m3 

drinkwater 

 
10.238 km 
Leidingnet 

 
7,334 ha 
terrein in beheer 

Managen van consumenten vertrouwen → 



Managen van 
consumenten 
vertrouwen 

 
Waardering 
waterkwaliteit: 8,4 

 
Klanttevredenheid 
hoog: 7,6  

 
Onberispelijk 
drinkwater 

 
Kwaliteit boven  
elke verdenking 

 
Leveringszekerheid 
groot: 99,9968 %  

24/7 
365 



DIRECTE 
AANLEIDING 
 

Uitval Pompstation  
Hoofddorp 

Vervuilingscalamiteit  
Tuinder 

EN VANUIT VOORZORGSPRINCIPE 
 
Als er sprake is van een reëel 
risico, en er is een techniek 
waarmee je dit risico kunt 
beperken, dan heb je de plicht  
om die techniek toe te passen! 



PROOF OF CONCEPT 
Cholera Epidimie - Londen, 1854 Broad Street Pump John Snow 



THE HUMAN 
SENSOR 
  Storing registratie  

 Gepland onderhoudsregistratie  

 Kwetsbare klanten 

 Gefilterde twitter berichten  

 Koppeling met Call centre applicatie  

(SAP CRM) voor klachten registratie 

 Leiding beheer systemen: locatie op kaart, diameters, 

materiaal, afsluiters (open/dicht), brandkranen 

 

Het klant contact centre van PWN  
is bemand door 120 KCC medewerkers.  
The Human sensor is gerealiseerd als 
24/7 applicatie en wordt gebruikt door 
30-50 users per dag.  

24/7 
365 
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THE HUMAN 
SENSOR 
 







THE HUMAN 
SENSOR 
 Ontstaan vanuit de wens de menselijke sensor  

nog verder in te brengen in het proces van water leveren.  

 

Royal HaskoningDHV  
is vanaf het begin  
betrokken geweest  
bij het ontwikkelen  
van deze applicatie.  

PWN had in 2013 en 2014 
niet zelf een innovatie team 
nog de technische tools om 
een applicatie als The Human 
Sensor op te pakken.  
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Royal HaskoningDHV  
is vanaf het begin  
betrokken geweest  
bij het ontwikkelen  
van deze applicatie.  

PWN had in 2013 en 2014 
niet zelf een innovatie team 
nog de technische tools om 
een applicatie als The Human 
Sensor op te pakken.  

Meerdere afdelingen moesten over sectorgrenzen heen met elkaar samenwerken om 
dit tot stand te krijgen. Van binnenuit is dat vaak moeilijk om voor elkaar te krijgen. 
Daarbij is de kennis die Royal HaskoningDHV heeft van Aquasuite een pré.  

VEILIGHEIDSASPECTEN 
 Kritische assets (terrorisme en 

volksgezondheid). 
 Cyber security (ISO 27001 & 27002). 
 Wet bescherming persoonsgegevens. 
 Geheimhouding en confidentialiteit 

van instellingen en setpoints van 
kritieke infrastructuur. 
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WATERVOORZIENING 
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een smartphone 
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Data analyses  
en zelflerende 

algoritmes 
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Automatisering 
en robotisering 
bedrijfsvoering 

Data analyses  
en zelflerende 

algoritmes 
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Data opslag en  
rekenkracht nemen  

exponentieel toe 

Automatisering 
en robotisering 
bedrijfsvoering 
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1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

ASBESTCEMENT 

GIETIJZER 

PVC 

POLYETHEEN 

OVERIG 

75.000 km 

50.000 km 

100.000 km 

ONTWIKKELING 
DRINKWATERNET 
100.000 km 

119.339 km 

BRON: VEWIN 



60 PROFESSIONALS 
100% INZET VOOR  
DRINKWATER 

Royal HaskoningDHV 
Our mission is to create sustainable 
solutions in the field of water supply  

“As a trust-owned company we feel 

responsible for the state of our water 

supply and public health” 

onderzoeken 

berekenen 
fouten maken 

leren 

uitwisselen 

realiseren 

experimenteren 

ontwerpen 
We verdiepen ons  

in de lokale context  

en leveren passende 

oplossingen. 

Omgevingsfactoren zijn cruciaal.  
Al onze projecten voeren we uit in een 
steeds veranderende en in toenemende 
mate onvoorspelbare omgeving. 



We zijn een projecten  
organisatie, denken in  
deadlines.  
Samen met, werkend voor, werkend met,  
en aansturend van drinkwaterbedrijven, bouwers,  
leveranciers en start-up’s doen we elke dag!  

NEREDA AQUASUITE RISK BASED INSPECTIONS  

Advanced control van afvalwater,  
drinkwater, installaties 

Multidsiciplinair / Risico-gestuurde 
onderhoudsinspecties 

Gepatenteerde  
zuiveringstechniek  



ZINVOLLE 
OPLOSSINGEN 
CREËREN 

Om zinvolle oplossingen te kunnen 
creëren werken we in kwartetten:  
 
Elk kwartet bestaat uit een 
Gebruiker, een Sponsor, een 
technisch ontwikkelaar en een 
business ontwikkelaar.  
Alle vier de rollen zijn nodig om 
een gedegen zinvolle, haalbare 
ontwikkeling tot stand te brengen.  
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THE HUMAN 
SENSOR 

VAN IDEE TOT 
REALISATIE 

Om van idee tot realisatie te 
komen trechteren we 
 
Dit gaat in stappen waarbij we 
opletten niet te snel te lopen, 
waardoor we bijvoorbeeld een 
oplossing maken zonder probleem. 
 
Elke stap in het trechterproces 
kunnen we doorlopen volgens 
agile methodes. 
 

Dit resultaat kon alleen 
bereikt worden op 
basis van vertrouwen.  
Vertrouwen is een 
sleutelwoord in de 
onzekere reis naar een 
nieuw concept.  



We verdiepen ons  
in de lokale context  

en leveren passende 
oplossingen. 

Omgevingsfactoren zijn cruciaal.  
Al onze projecten voeren we uit in een 
steeds veranderende en in toenemende 
mate onvoorspelbare omgeving. 

Royal HaskoningDHV 
Our mission is to create sustainable 
solutions in the field of water supply  

“As a trust-owned company we feel 
responsible for the state of our water 

supply and public health” 

We staan voor Enhancing  
Society Together samen, met  
onze klanten en stakeholders, 
bijdragen aan een betere wereld. 

'Samen' is belangrijk omdat naar 
onze overtuiging zinvolle 
oplossingen voor de toekomst 
alleen zo tot stand komen. 
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THE NEXT 
STEP 

IN DIGITALISEREN 
WATERVOORZIENING 

MEER WETEN? 
BEZOEK  
ONS OP 
STAND 217. 


