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Welcome@MTD 
“House of Water” 

Hans Verhoeven 



MTD film  



• Opgericht in 1987 en overgenomen in 2006 

• Hoofdkantoor in Tilburg, op een complex van 17.000m2 

• MTD kantoren en opslag in Nederland, België, Verenigd Koninkrijk, 
Duitsland, Frankrijk, Rusland, Canada, Brazilie, USA, Zuid Korea, Singapore en 
Japan 

• Meer dan 120+ medewerkers en 100+ freelancers op projecten 

• Ongeveer 1,500 projecten per jaar 

• 24/7 service gedreven organisatie 

• AGES initiatiefnemer 

 

 

Waar zijn we.... 



MTD markt trends 

• De markt waarin MTD werkt 
globaliseert en consolideert zowel voor 
Events, Expo en Industrie  

• Regelgeving omtrent leveren van 
tijdelijk drinkwater wordt 
aangescherpt 

• Klanten willen grotere regio/wereld 
deals afsluiten om kosten te besparen 
en zo overal dezelfde kwaliteit van 
producten en service te ontvangen 

• Er is een verschuiving merkbaar van 
BEZIT naar BESCHIK 

• We zitten in een “circulaire economie” 

• De mentaliteit van events “can do” en 
“the show must go on” wordt door 
MTD geïntegreerd in de andere 
markten 



Onze activiteiten 



Kwaliteit,  health & safety 

• MTD is VCA gecertificeerd (Health & Safety)                                                                      
door Lloyd’s Register Quality Assurance 

• MTD is ISO 9001 and 14001 gecertifieerd                                                                          
door Lloyd’s Register Quality Assurance 

• MTD is door KIWA gecertificeerd als keurmerk installateur 

• MTD zit in de NEN 8020 schrijfgroep voor tijdelijke 
waterinfrastructuur 

• MTD heeft erkende waterinstallateurs en een opgeleide 
waterkwaliteitsmanager in dienst 

• Materialen met internationale (CE) drinkwater keurmerken 

• Alle wateranalyses uitgevoerd door een onafhankelijk laboratorium 

 

 

  



Social media en veilig  drinkwater 



Duurzaamheid: huidige situatie 

WATER is de No 1 gebruikte bron in de wereld! 
Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om dat te 

reduceren 

MIT Sloan School of Management USA 

 
• The global water business is an  

     opportunity for companies and investors 
                    January 2020 



Duurzaamheid trends 

• Trend 1: Stop “single-used-plastic” flessen 

– Waterfonteinen “PHILL” voor bezoekers 

– Waterfonteinen “The Wall” voor bezoekers 

– Waterbars voor backstage and crew 

• Trend 2: Besparen van drinkwater 

– Drinkwater meten en data generen  

– Oppervlaktewater gebruiken 

– Regenwater, A/C condenswater opvangen en 
hergebruiken 

– Drukknoppen start/stop en sensors op watertaps 

• Trend 3: Hergebruik afvalwater 

– Filtratie van afvalwater voor hergebruik 



Cultuur evenementen  



Festivals en concerten   



Sport evenementen  



UEFA en FIFA 



Olympische Zomer & Winter Spelen 



Buitenbeurzen en congressen  



Expo center beurzen  

Rai Amsterdam  

Messe Berlin 

Brussels expo 

ViParis Parijs  



Tijdelijke kampen 

 
 
 

 
 

Vluchtelingenkampen Militaire kampen en oefeningen 



 

Hulp bij rampen 



Offshore 



MTD’s trots 

• MTD is gegroeid van €2,3 miljoen en 10 medewerkers in 2006 naar ongeveer € 30 
miljoen verwachte omzet in 2020 en 120 medewerkers 

• Tientallen “aanbevelingsbrieven” ontvangen van grote evenement organisaties 

• Initiatiefnemer van AGES in 2013: “Association Global Event Suppliers” 

• Ontvangst Olympisch Certificaat en Penning van Poetin in 2014 

• Beste Ondernemers Visie Midden Brabant prijs in 2014 

• Tilburgse Ondernemersprijs 2015 

• ‘Favourite Service Company Nederland’ prijs 2015 

• Initiatiefnemer en ontvanger van het                                                                                      
eerste KIWA gecertificeerd bedrijfskeurmerk                                                                                                
“Veilig Drinkwater Locatie” 2016 

• Minister President Mark Rutte                                                                                              
bezoekt MTD in Rio de Janeiro 2016 

• Ontmoeting met Koning Willem Alexander                                                                         
in PyeongChang 2018 

• “Best temporary water infrastructure                                                                                          
company UK” in 2016, 2019, 2020 

 

 

 

  



Corona virus 

• Het Corona virus heeft invloed in de 
business waarin wij werken 

• Wij hebben al enige omzetverliezen 
geleden omdat projecten kleiner of 
gecanceld werden 

• Wij informeren onze eigen medewerkers 
met de informatie van Internationale 
Nieuwsbrieven, collega bedrijven en AGES. 

• Het effect is hetzelfde als met andere 
wereldgebeurtenissen zoals 9/11, Oorlog 
Midden Oosten, SARS en EBOLA en lokaal 
de varkenspest. 

• Als het verspreiding van het Corona is 
opgelost zal het nog steeds invloed hebben 
op evenementen 

• Evenementenverzekering 

• EURO 2020 en Olympische Spelen 
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Een WATERPROOF MTD 

Op weg naar een robuuste 

toekomstbestendige organisatie 

Thijs Moons 



Op weg naar goud! 

Martina 

Wegman 
 

In september 2019 

gekwalificeerd voor de 

kano slalom 

Olympische Spelen 

2020 in Tokio.  

 



Geconsolideerde cijfers MTD Holding BV 



Seizoensinvloeden 



Toelichting Omzet 2019 

 Omzetstijging € 0,6 miljoen in 2019 door PanamGames 

Lima, ParisAirshow, TML Wintereditie. 

 In 2018 | Jeugd OG Buenos Aires, WK Rusland, 

Winterspelen in Pyeongchang 

 Minder afhankelijk Olympische Spelen, verwachte stijging 

regulier omzet komende jaren ongeveer 10% 

 Verwachte omzet zonder Olympische spelen Tokyo 2020 

bedraagt ongeveer € 20 miljoen.  

 



Toelichting Bedrijfslasten 2019 

 Bedrijfslasten 2019 ten overzichte van 2018 gedaald met 

ongeveer - € 228.000. Dit kan als volgt worden toegelicht: 

 Kosten uitbesteed werk/overige directe kosten (- € 268.000) 

 Personeelskosten (+ € 175.000 | Toename direct personeel) 

 Huisvestingskosten (- € 15.000) 

 Kantoorkosten (+ € 120.000 | IT &Telefonie/Cloud/Scanning) 

 Autokosten (- € 86.000 | Daling onderhouds/inhuur bedrijfswagens) 

 Verkoopkosten (- € 292.000 | Industry, kostenreductie publ.) 

 Overige bedrijfslasten (+ € 139.000 | Consultancy/Audit/Project 

Waterproof MTD) 

 



Geografische spreiding omzet 2020 

Amerika & Europa 64%  

Azië 36% 



Omzet Olympische Spelen Japan 2020 



Onze investeringen 



Onze investeringen 
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Een robuuste organisatie 

Een WATERPROOF MTD 



Vijf centrale thema’s 2020 

 Leiderschap 

 Focus 

 Medewerkers 

 Sturen door inzicht 

 In Control 



 Directieteam en European Management Team 

 Ondersteuning door coaching 

 Consistente doorvertaling businessplan 

 Verbeteren van de communicatie  

1. Leiderschap 



 Toekomst vaste financiële stabiliteit 

 De juiste financiering 

 Verhogen kwaliteit van de omzet 

 Internationale en nationale event markt 

 Slimmer werken 

 Olympische Spelen Tokyo 2020 

 Investeren in duurzaamheid 

(fonteinen/watermonitoring/afvalwaterfiltering) 

 Implementatie quick wins 

2. Focus 



 Juiste persoon op de juiste plek 

 Vergroten betrokkenheid medewerkers  

 Budget voor training en opleiding 

 Opleidingsdagen monteurs 

 Uitwisseling MTD vestigingen 

 Verlagen personeelsverloop 

 Implementatie HR systeem DAYWIZE 

3. Medewerkers 



 Verbeteren inzicht in Sales projecten overzicht 

 Betere forecast capaciteit (uren/materiaal) 

 Track & Trace/scanning verhuurmateriaal 

 Centralisatie en optimalisatie financiële 

administratie 

 Verbetering van de Management Informatie 

voorziening | sturen op uren 

 One-Single-Point-Of-True 

4. Sturen door Inzicht 



Waterproof MTD | Structuur & Cultuur 

 Robuuste procesinrichting (in opzet en werking) 

 Programma Waterproof MTD/stuurgroep 

 Duidelijkheid in rollen, taken en verantwoordelijkheden 

 Verbeteren van de communicatie, weten van elkaar wat 

we kunnen en mogen verwachten 

 

5. In control | Niet onaangenaam verrast worden  






