RAPPORTAGE 'SAMENWERKING IN DE WATERKETEN'

Veeloriëntatie,(nog)weiniggedragsaanpassinginwatersector
Samenwerkingindewaterketenbevindtzichbekendnogmdekinderschoenen.Vee!partijenzijn
bezig metverkenningen,inventarisatiesenheta/tastenvanelkaar.Voorplanvormingweetmen
elkaarsteedsbetertevinden.Maarindepraktijk isnog nietveeltemerkenvanechtegedragsaanpassing(samen-werken),enisnogweinigmeetbaarresultaattezien,alsalduidelijk ishoedatresultaat
temetenvalt.OnderzoekvanNovtoConsult,Witteveen+BosenPwCConsulting naarsucces-enfaalfactorenvansamenwerkingindewaterketenbevestigtdit.
Omverdiepingtekunnen gevenaande
vraagstelling iseenbredeinventarisatie uitgevoerd vansamenwerkingsinitiatieven in
dewaterketen.Uitdetientallen initiatieven
zijn erachtgeselecteerd, waarbij dieper
gegraven isnaarsucces-enfaalfactoren. De
achtcasesdekken tezamen degehelewaterketen.Eenaantalervanstaat bekendalssuccesvol,maarookminder succesvollesamenwerkingsinitiatieven zijn bijdekopgevat.
Voorhetonderzoekzijn enkele tientallen
mondelinge interviewsgehouden,aangevuld met bureauonderzoek en telefonisch
ingewonnen informatie.

tor benoemd, afhankelijk vandesituatie.
Veelvandegenoemde factotenzijngeneriekenvantoepassingopsamenwerkingsprocesseninhetalgemeen.Inde praktijk
blijken pattijen zichnietaltijd bewustvan
derelevantieervan.Daatbij istedenkenaan:
communicatie (openheid, competentie,
tempo),
-

-

Desamenwerking getypeerd
Menigeactorindewaterketen oriënteert
zichopsamenwerking.Indepraktijk vinden
veelverkenningen plaatsnaar feitelijke
mogelijkheden daartoe.Erisvolopbeweging,omdatdemaatschappelijke utgentie
tot meereffectiviteit enefficiëntie wordt
gevoeld.Debereidheid tothetaangaanvan
samenwerkingsverbanden enhetzoeken
naarmeerwaardeisduidelijk aanwezig.
Maatondanksdehogevetwachtingen die
wordengekoesterd, blijft hetantwoordop
devraagwatdeconcreetaantoonbare en
meetbateresultaten zijn veelal uit.
Het isbelangtijkomvasttestellen dat
het hier omprocessengaatdieveeltijd vragenenautonoom vandegrond moeten
komen.Inmiddels krijgt samenwerking in
dewaterketen steedsmeetinhoud:het
wordtbelangrijk gevonden, mogelijkheden
wordenonderzochtenwinstkansen tekenen
zichaf.Vanuit'hetveld'klinkt nogregelmatigdevraagnaaf hetpetspectiefvansamenwerking(langetermijn doel).

Succes-en faalfactoren
Hetonderzoek leverdeveletientallen
succes-enfaalfactoren op.Deze kunnen
wordenonderverdeeld ininterne factoren
(organisatieaspecten, het publieke karakter
vanactoren,ttansparantie inkosten en
baten-financieel, milieutendementen
maatschappelijk -)enextetne factoren
(waaronder hetwettelijk enbeleidskader en
marktfactoren). Overigenswotden dezelfde
factoren somsalssucces-ensomsals faalfac-

procesbewustzijn/ptocesvaardigheden/
procesatchitectuur,

Aandachtspunten voor de rijksvisie
Opgrondvandebevindingen zijnde
volgendeaandachtspunten gefotmuleerd die
gebtuikt kunnen wotdenbij het formuleren
vanderijksvisie:
•

Formuleer eenduidelijke toekomstgerichte visieopdewaterketen;

• Faciliteetsamenwerking tussen publieke
actorenenptivaat opetetende partijen;
• Stimuleet samenwerkingdootdevoordelenteexpliciteren;

management van verwachtingen,
monitotingvan interne enexterne ontwikkelingen,
flexibiliteit indoelen,termijnen, organisatievormen,

-

korteentianspatante besluitvormingslijnen,

-

organisatiebelangen alsarbeidscontinuïteit,zekerheid,in-ofexternegerichtheid,

-

vindt.Grotebehoefte bestaat om vootbeelden tezien(olievlekwetkingvangoede
ideeënenvootbeeldenenuitwisseling van
ervaring).

persoonlijke belangen alsambitie, angst
voorverandering.

Hetspreektvoorzichdataandachtvoot
bovenstaande,voorwaardeisvoorsuccesvollesamenwerking.
Naastdebovenstaande factoren iseen
reeksaanfactoten genoemd dievan invloed
zijn ophetaldan nietvandegtond komen
vansamenwerking.Dezevarieetden van
bedrijfseultuut endraagvlak, relatieve
belangvansamenwerking inrelatietotde
kernactiviteiten vanhetwaterbedrijf tot
niet-helderedoelstellingen en begrenzingen
vanuit wetgevingenbeleid.
Succesvollesamenwetkingwotden met
namedaaraangetroffen waarhet uitvoeren
van(voorbeeld)projecten doordesamenwerkendepartnetsactiefworden gestimuleetd,
waat'praktijkvondsten' sneleendoorvertalingkrijgen inbeleidenwaarvroege
afstemming vanbeleidsprogramma's plaats-

• Biedhandreikingen doorgoedeconcepteneninspirerende praktijkvoorbeelden;
• Optimaliseer deschaalgroottevande
divetseactoren;
• Zetstrategisch gekozenonderzoeksrhema'senbenchmarks inals instrumenten diekunnen verleidentot verandering;
•

Creëermogelijkheden voor regionaal
maatwetkinaanpak,tempoen fasering
teneinde regionalebetrokkenheid en
optimalisatie tebereiken;

• Zorgvoorgoedeafstemming en integralebeleidsmatigeaanstuting vandeontwikkelingen,waatbij deafstemming en
integratienadtukkelijk vetdet reikt dan
alleendewatetketen.Ookdesamenhang
methetwatersysteem,de tuimtelijke
ordeningendeleefbaarheid -zowelqua
doelenalsquainstrumenten -dienen in
dieaanstuting tewotden betrokken;
• Denkaanwet-entegelgevingalseen
potentieel sterkefactot om samenwerkingtestimuleren,waatbij debeoogde
doelen strategisch,wotdenverankerd in
wet-enregelgeving.
Voor meer informatie:
Peter Hermans van Witteveen+Bos
(0570) 69 79 11 o f

Rikus Kieft van NoviaConsult
(R.Kieft@novioconsuIt.nl).
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