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HydroBusiness exploiteert waterzuiveringen
op maat voor:
- de productie van industriewater
- het zuiveren van afvalwater
- hergebruik van water
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EXPLOITATIE

Exploitatie
Heeft u een eigen industrie- of afvalwaterzuivering, dan kunt
u de zorgen omtrent de dagelijkse bedrijfsvoering uit handen
geven aan HydroBusiness. Van het uitvoeren van analyses tot
aan storingsopvolging, onze professionals staan voor u paraat.
Desgewenst 24 uur per dag, 7 dagen per week, inclusief een
24/7 storingsdienst.
Onze uitgebreide kennis en ervaring passen we direct toe
op uw installatie, wat resulteert in continuïteit, kwaliteit en
efficiency. U profiteert van gegarandeerde expertise en
voortdurende verbeteringen.
Vormen van exploitatieondersteuning
Service level 1

Technologische uren die vrij besteedbaar zijn.
Service level 2

Technologische uren, inzetbaar op afgesproken tijden.
Service level 3

Volledige exploitatie in een 8/5 constructie.
Service level 4
24/7

Volledige exploitatie inclusief een 24/7
storingsdienst.

Service level 1
U bepaalt zelf op welke momenten u behoefte hebt
aan technologische ondersteuning. U bent verzekerd van
ondersteuning op die momenten waarop bijvoorbeeld uw
operator ziek is of verlof neemt. De ingekochte uren zijn op
afroepbasis.
De voordelen voor u zijn:
-

Beperkte investering en toch alle kennis in huis.

-

Uitbreiding technologische kennis van eigen medewerkers.

-

Een passende oplossing wanneer de behoefte te klein is voor het
aannemen van (extra) eigen mensen.

Voorbeeld service level 1

In deze vorm van ondersteuning is personeel van HydroBusiness
oproepbaar om te ondersteunen bij de dagelijkse bedrijfsvoering
van een (afval)waterzuivering.
HydroBusiness voert
benodigde werkzaamheden
uit, bijvoorbeeld wanneer de
verantwoordelijke operator
tijdelijk door omstandigheden
niet of beperkt in functie is. Voor
u een verzekering dat dit kritische
procesonderdeel goed blijft
functioneren. U houdt zelf de
volledige regie.
Dit service level is voor u een verzekering van het dagelijks beheer van
de waterzuivering.
Voor als u extra zekerheid op afstand beschikbaar wilt hebben.

Service level 2
Deze vorm van ondersteuning is gelijkwaardig aan
service level 1, waarbij de in te zetten technologische
uren vooraf worden afgesproken tegen een gereduceerd
tarief.
De voordelen voor u zijn:
-

Ondersteuning waar nodig, zonder vast te zitten aan een leverancier.

-

Uitbreiding technologische kennis van eigen medewerkers.
HydroBusiness heeft hierin een coachende rol.

-

Geen capaciteitsprobleem bij eigen medewerkers.

Voorbeeld service level 2

HydroBusiness biedt ondersteuning
op vooraf vastgestelde momenten.
Zo heeft HydroBusiness in
2016 in opdracht van een grote
aardappelverwerker ondersteuning
geleverd bij het operationeel beheer
van de afvalwaterzuivering. Op
vooraf vastgestelde dagen werden de
dagelijkse werkzaamheden uitgevoerd
op de zuivering, waardoor de eigen
operator breder inzetbaar was.

Dit service level is een goede oplossing bij een (tijdelijk)
capaciteitsprobleem.
Ook als u het belangrijk vindt om te blijven ontwikkelen en het
kennisniveau van uw medewerkers up to date wilt houden, is dit
een prima keuze.

Service level 3
HydroBusiness voert de dagelijkse beheer- en
onderhoudstaken uit. De werkzaamheden worden
uitgevoerd tijdens kantooruren (8/5) en zijn exclusief
storingsdienst.
De voordelen voor u zijn:
-

Volledige ontzorging tijdens reguliere werktijden.

-

Gegarandeerde beschikbaarheid geschoold personeel.

-

Kosten zijn budgetteerbaar.

Voorbeeld service level 3

Voor een groep
tuinbouwbedrijven
verzorgt HydroBusiness
de gezamenlijke
watervoorziening.
Als bron voor de
productie van gietwater
wordt hemelwater en
kanaalwater gebruikt.
HydroBusiness voert
het dagelijkse beheer
en onderhoud uit
aan de installatie.

U draagt de dagelijkse bedrijfsvoering van de (afval)waterinstallatie over
aan HydroBusiness.
U houdt zelf de focus op uw core business!

Service level 4
Met dit service level kiest u voor outsourcing. U
draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de
exploitatie over aan HydroBusiness. Hierbij is een 24/7
storingsdienst inbegrepen.

24/7

De voordelen voor u zijn:
-

Volledige ontzorging 24/7.

-

Kosten zijn budgetteerbaar.

-

Zekerheid van deskundige medewerkers.

-

Uw focus ligt op uw corebusiness.

Voorbeeld service level 4
Voor de grootste
slachterij in Nederland
heeft HydroBusiness een
duurzaam biologisch
zuiveringssysteem
ontworpen, gebouwd,
gefinancierd en langjarig
in exploitatie genomen. De
volledige bedrijfsvoering
ligt in handen en onder
verantwoordelijkheid van
HydroBusiness.

Door de volledige verantwoordelijkheid bij HydroBusiness neer te
leggen heeft u geen omkijken naar de zuivering. U kiest voor de
zekerheid van vakmanschap en betrokken mensen.
Met dit service level kunt u dag en nacht vertrouwen op een goed
werkende zuivering.
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