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CAPWAT Handboek
Vragenlijst verstuurd:
Nr.

Vraag
1

Wordt het Handboek in uw organisatie gebruikt

2

Door welke personen / afdelingen wordt het Handboek gebruikt?
(ontwerper, beheerder, etc.)

3

Welk rapportcijfer zou u het Handboek geven?
(Schaal 1 – 10)

4

Welke onderwerpen mist u?

5

Welke onderwerpen moeten verduidelijkt worden?
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CAPWAT Handboek
Respons: slechts 13 reacties
Nr.

Vraag

1

2

Wordt het Handboek in uw organisatie gebruikt

77 % ja

Door welke personen / afdelingen wordt het Handboek gebruikt?

met name Ontwerp, bouw, ing buro
Opgenomen in ontwerp en bouwrichtlijnen
Mindere mate Transport/proces technoloog, beheerders
3

Welk rapportcijfer zou u het Handboek geven?

7,6

(Schaal 1 – 10)

CAPWAT Handboek
Welke onderwerpen mist u (4 inz.)?
•
•
•
•
•

Afmeting vuilwaterkelders
Keuze automatische ontluchters
Praktijkvoorbeelden
Inwendige inspectie van persleidingen
Monitoring en analysemethoden procesdata verwerking

Welke onderwerpen moeten verduidelijkt worden (3 inz)?
• Type aanvoer (vrijverval of persleiding) in kelder en invloed op
bergingscapaciteit en luchtinsluiting
• Verdieping gasinsluiting; effect van kleine bellen
• Aanvoerdebiet DWA/RWA in relatie tot pompdebiet
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Community of Practice
Reacties:
Nr.

Vraag
6

Blijft u in de toekomst ook de jaarlijkse Community of Practice bijeenkomst bezoeken?

90 % Zeker weten / waarschijnlijk wel
7

Wat is de reden van het bijwonen van de Community of Practice bijeenkomst?

Ervaringen delen; kennis en inzicht halen, ontwikkelingen volgen,
leren van andermans fouten,
netwerken
8

Heeft u suggesties voor te behandelen onderwerpen?

Integriteit van rioolpersleidingen, in bijzonder PVC
Monitoring en bijzonderheden uit veld
Ontwikkelingen en innovaties

9

Bent u bereid zelf een presentatie te leveren? JA, 30 %

10

Stel er komt geen vervolg CAPWAT onderzoeksproject en wij zijn genoodzaakt een
bijdrage te gaan vragen (per deelnemer of per organisatie) voor dekking van de
organisatorische kosten.
Komt u dan nog steeds naar deze bijeenkomst? JA, 70 %

Community of Practice
Vragenlijst verstuurd:
Nr.

Vraag
6

Blijft u in de toekomst ook de jaarlijkse Community of Practice bijeenkomst bezoeken?

7

Wat is de reden van het bijwonen van de Community of Practice bijeenkomst?

8

Heeft u suggesties voor te behandelen onderwerpen?

9

Bent u bereid zelf een presentatie te leveren?
Zo ja: wat is het onderwerp?

10

Stel er komt geen vervolg CAPWAT onderzoeksproject en wij zijn genoodzaakt een
bijdrage te gaan vragen (per deelnemer of per organisatie) voor dekking van de
organisatorische kosten.
Komt u dan nog steeds naar deze bijeenkomst?

3

