
Persbericht: Sweco benoemt Wim van de Fliert tot nieuw afdelingshoofd Watertechniek
Ingenieursadviesbureau Sweco heeft Wim van de Fliert (61) per 1 september 2017 benoemd tot afdelingshoofd Watertechniek. Wim is een
allround manager met brede kennis van de drinkwater- en afvalwatersector en van waterbouwkundige installaties. De afgelopen 29 jaar
heeft Wim binnen Sweco diverse functies in deze werkvelden vervuld. 

Na afronding van zijn studie Weg – en Waterbouw aan de Hoge School Utrecht was Wim de afgelopen 36 jaar betrokken bij een scala aan projecten in
binnen- en buitenland. De projecten varieerden van haalbaarheidsstudies tot ontwerp, uitvoering en opstart van werken voor  drinkwaterinstallaties,
afvalwaterzuiveringen en waterbouwkundige werken.

De afgelopen 15 jaar vervulde Wim diverse managementfuncties, waaronder accountmanager, commercieel directeur en afdelingshoofd van diverse
afdelingen. De laatste twee jaar was Wim development manager voor drinkwater- en afvalwaterinstallaties in Nederland en het buitenland.

GROTE PASSIE VOOR WATER
“Wim heeft een grote passie voor Water. Tezamen met zijn uitgebreide inhoudelijke kennis en ruime ervaring in de sector, maakt dit Wim tot de geschikte
persoon voor deze functie”, vertelt Marianne Vermijs, divisiedirecteur Water & Energie bij Sweco.

INSPIREREN EN INNOVEREN
Wim heeft enorm veel zin in deze uitdaging: “Ik vind Sweco een prachtig bedrijf. We zitten na een moeilijke periode weer in een positieve flow. Ik kijk ernaar
uit om samen met mijn collega’s inspirerend en innoverend te werken aan interessante projecten voor onze klanten en partners. Samen zetten wij ons in
om de samenleving en steden van de toekomst te ontwerpen en ontwikkelen."

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Adviseur Communicatie, Ditmar van Diggelen, +31 88 811 58 38, ditmar.vandiggelen@sweco.nl

Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenlevingen en steden van de toekomst. Ons werk leidt tot duurzame gebouwen, efficiënte infrastructuur en toegang
tot elektriciteit en schoon water. Met 14.500 medewerkers in Europa, bieden wij onze klanten voor elke situatie de juiste expertise. Wij voeren jaarlijks
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projecten uit in 70 landen verspreid over de hele wereld. Sweco is Europa’s grootste ingenieursadvies- en architectenbureau, met een omzet van circa 1,7
miljard euro en is genoteerd aan de Nasdaq Stockholm.


