ACHTERGROND

ZES DRINKWATERBEDRIJVEN GEBRUIKEN TOEKOMSTBEELDEN
VAN GROEP J O N G E MEDEWERKERS

Toekomstverkenning
geeft richtingaande
strategievande
watersector
TweejaargeledenleverdeeenprojectteamvierJulesVeme-achtige toekomstschetsenopvande
maatschappijendewatersectorin2020.Inveelsectorendietoekomstbeeldenopstelden,ishetdroevig
gesteldmethettoepassendaarvan. Vandewatcrbedrijven^ebruiktechtermomenteelongeveerde
helftdetoekomstbeelden inmiddelsbijstrategischevraagstukken.
In 2002ontwikkelden 15jonge deskundigenvanwaterbedrijven enKiwaWater
ResearchvierJulesVerne-achtige beelden
vandemaatschappij endedrinkwatervoorzieninginhetjaar 2020.Doelvandezestudie
wasomdeonzekerheden vandetoekomstin
kaart tebrengenendaarmeehandvattente
biedenvoorpro-actiefhandelen (in2004kon
udaaroveruitgebreid lezenindit vaktijdschrift indeserieDeKartonnenDoos].
Metdetoekomstbeelden ishetteam
doorhetlandgetrokken, langs(vrijwel)alle
waterbedrijven. Samenmetmedewerkers
vandewarerbedrijven zijn de belangrijkste
mogelijkheden enrisico'svanelkroekomstbeeldvoorhetwaterbedrijfvastgesteld.Een
vraagstukdatopdatmoment hoogopde
managementagenda vanhet betreffende
bedrijfstond enwaarovermenmoeilijktot
eenbesluit konkomen,diendealscasus.
Vaakginghetdaarbij omzakenwaarmee
grote investeringen warengemoeidenwaarbijdemeningen verdeeld warenovernuten
noodzaak(moeten wehetdrinkwater verder
gaanonrharden ofniet?).Doorditvraagstuk
tetoetsen aandeviertoekomstbeelden,stelden medewerkersvanhetbedrijfvoorelk
vandeafzonderlijke toekomstbeelden vastof
deinvestering,geziendebeschreventoekomst,eengoedezouzijn ofeen mislukking
zouworden.Deuitkomsten vandezeexercitieleverdeneengoedaanknopingspunt voor
het bespreken vandeverschillende bedrijfsstrategieënommetonzekethedenomte
gaan.Demedewerkers hadden immers
inmiddelsaandenlijveondervondendat
wat eengoedekeuzezouzijn inhetenescenario,volkomenverkeerd uitzoupakkenin
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eenander.Slechtsweinigzaken bleken
namelijk eendoorslaand succesinallevier
de toekomstbeelden.
Metdezeaanpak iseenkiemgelegdvoor
het(verder)gebruik vande toekomstbeelden
voorbedrijfsstrategische vraagstukken.
Maarofdiekiemooktotietsmooiszou
opbloeien,wasnatuurlijk maardevraag. In
anderesectorenenbedrijven waarvoortoekomstbeeldenzijn opgesteld,ishetvaak
droeviggesteldmethetgebruik ervan.In
ongeveer90procentvandegevallen worden
deomwikkelde toekomstbeelden niet
gebruikr.Incidentenmanagement regeerten
hetoplossen van kortetermijnvraagstukken
kostzoveeltijd enenergie,dathetnadenken
overdewatlangeretermijn naar deachter-

grond verschuift. Datkanmorgen immers
ooknog.Enalsderoekomstbeelden alwordengebruikt,danblijkt veelaleen incubatietijd vantienjaar rebesraan vóórdateen
sectordemeerwaarde van toekomstverkenningen (h)erkent.
Begin2004bleektijdens derondgang
langsdewarerbedrijven absoluuteen
momentum aanwezigommetdetoekomst
bezigtezijn.Hoeisdarruim eenjaar later?

Personeelsbeleid
Inopdrachr vandeWerkgeversverenigingWaterleidingbedrijven hebbende
personeelschefs vandewaterbedrijvende
toekomstbeelden gebruikt omhetpersoneelsbeleidvandewatersector vormte
geven.Hieruit bleekdateenkloofbestaat
tussen dehuidigesituatieendetoekomstige,gewenstesituatie.Behoefte bestaat aan
anderefuncrionarissen metanderecompetenties.Bepaaldefuncties (meteropnemer,
tekenaar,analist, inkoopmedewerker, monsternemer)zullen waarschijnlijk verdwijnen
enaanandere(nieuwe)functies ontstaat
behoefte.Persaldozalhetaantal mensendat
werkzaam isindebedrijfstak naar verwachtingmettenminste30 procentdalen.Een
transitieproces isdanonvermijdelijk ende
personeelsfunctionarissen zullendatproces
(mede)gaan vormgeven.Detoekomstbeelden hebben hierhunwaardebewezen.

Strategie
Tweewaterbedrijven toetstenhun
bestaandestrategischeplannen aandetoekomstbeelden omvasttestellen hoe robuust
dezezijn voordetoekomst.Deze(risicoanalyseleverdedebasisvooreenpro-actieve

Personeelschefsaanieslagmetde/unctiemamxvoorvierwaterbedrijvenvanit toekomst.

beelden,indevormvanprotocollen engeïllustreerd merconcretecasussendieveelal
zijn ontleend aandeinditartikel genoemde
ervaringen.Teamleden wisselenhun ervaringen natuurlijk uit.Daarbij staat lerenvan
elkaarcentraal,maarookvanandereorganisatiesdietoekomstbeelden toepassen,zoals
EssentendeRabobank.

MedewerkersvanhetverkoopbedrijfvanDZHbuidenzichoverdebednjjsstrategie[foto:AddeWaalMalejijt).

benaderingvandedrinkwatervoorziening in
detoekomst.Inbeide drinkwaterplannen
bleekeenaantal niet-robuuste elementen
aanwezig,dieinbepaalde toekomstbeelden
mogelijk leiden tot risico's.Voordezenietrobuuste onderdelen zijn draaiboeken ontwikkeld,diebeschrijven hoehet bedrijfzal
handelen alsdetoekomst zichanders ontwikkeltdaninhetplan isverondersteld.Een
opvallend resultaat vanbeideprojecren is,
datstrategische plannen nogalwatverondersteldezekerheden bevatten,waarvan een
nadereanalyseaantoont datzeeerderals
implicieteaannames moeten worden
beschouwd,dielangnietinalle toekomstbeeldenevenplausibelzijn.Daardoor leert
degebruiker vandetoekomstbeelden onzekerheden herkennen enzicheropvoorre
bereiden.
Weeranderebedrijven gebruiken detoekomstbeelden voordeontwikkelingofherijkingvaneennieuwestrategie,dienstenof
producten.BrabantWatergebruiktedetoekomstbeelden voorhetvaststellenvande
specificaties vaneennieuw verbruikersinformatiesysteem enhaar strategischjaarplan.
Hetverkoopbedrijf vanDuinwaterbedrijf
Zuid-Holland wijdde tweedagen aan het
gebruik vandetoekomstbeelden voorhet
vormgeven vanhaar distributie-en klantproces.OokKiwaWaterResearchgebruikt
detoekomstbeelden voorhaar langetermijnstrategie.

Onderzoek
InopdrachtvanhetWaterKetenlnnovatieProgramma (WaterKIP),een samenwerkingsverband vanSTOWA,StichtingRIONEDenKiwaWaterResearch,en het
BedrijfstakonderzoekWaterleidingbedijven,
zijn detoekomstbeelden uitgewerkt voorde
warerketen envervolgensgebruikr omde
technischeonderzoeksbehoefte voorde

waterketen tebepalen.Deresultaten worden
gebruikt voordeprogrammering ophet
gebiedvandewaterketen vandebetrokken
organisaries.
BrabantWatergebruiktedetoekomstbeeldenvoorhet vaststellenvan haar onderzoeks-enontwikkelingsprogramma. DZH,
PWNenWaterleidingbedrijf Amsterdam
gebruiktendetoekomstbeelden voorhet
opstellen vaneengezamenlijk onderzoeksprogramma en hetopstellen vaneenonderzoeksvisie.
Nietindelaatsteplaats hebbendetoekomstbeelden bijgedragen aande inhoud
vanhetbedrijfstakonderzoek voordedrinkwatersector.HetCollegevan Opdrachtgevers
heeft detoekomstbeelden gebruikt bij het
vormgevenvaneennieuwe onderzoeksvisie,
watondermeer resulteerdeindenieuwe
programmalijn Klant&Markt.Daarnaast
spelendetoekomstbeelden momenteel een
rolbijhetvaststellen vanhet BTO-programmavoor2005-2007.

Andere sectoren
Zijndebeschrijvingen vandedrinkwatersectorin2020vanzelfsprekend vrijwel
alleenbruikbaar voorwaterbedrijven, voor
demaatschappijbeelden geldtdat natuurlijk
niet.Diezijn ookvoorandere organisaties
bruikbaar omtelerenomgaan met onzekerheden.Demaatschappijbeelden zijn
gebruikt doorondermeerWavin(vormgeveninnovatie-enonderzoekbeleid),de
DienstWatervandeprovincieUtrecht (toetsingstrategieenvaststellen kennisbehoeften)enindedoorCIBITgeorganiseerdeMasterclass Kennismanagement.
HetBTO-projectteam 'Horizonscanning'ondersteunt dewaterbedrijven veelal
bij hettoepassenvan toekomstbeelden.
Onlangsverscheeneenrapportage mettoepassingsmogelijkheden vande toekomst-

Bijgehouden wordtwelk toekomstbeeld
werkelijkheid aanhetwordenis.Daarnaast
houdt hetprojectteam zichbezigmet het
verder kwantificeren vandetoekomstbeelden,zoalshetberekenenvandewatervraag.
Ditgebeurt insamenwerking metVEWIN.
Inbestaandeprognosemodellen worden
kenmerken vandevier toekomstbeelden
verwerkt(onderanderegezinsgrootte,douchegedrag,opkomst ofondergangvan
waterverslindende douchecabines,omvang
vandeveestapelenwaterbesparing) waardoorinzicht ontstaat indewatervraagvan
de toekomst.
Daarbij blijkt dathet huishoudelijk
watergebruik perhoofd vandebevolking
verder afzoukunnen nemen(met 10procent
in het toekomstbeeld 'Zuinigheid met vlijt'),
maardatzekerookeentrendbreuk mogelijk
iswaarbij hetwaterverbruik sterk toeneemt
(met 19procent in het toekomstbeeld 'Leven
isbeleven').Daarnaast richtonderzoekzich
ophet nauwkeurig bepalen vandedoor
klantenoverheidgewenstekwaliteit van het
drinkwater indeviertoekomstbeelden ende
verwachteontwikkelingen vandewaterkwaliteitvandebronnen.Doordezezaken
aanelkaarrekoppelen,kunnen uitspraken
wordengedaanoverdemeestgeschiktezuiveringsstrategie inelkvandevier toekomstbeelden.Daaroverrapporteren VEWINen
Kiwabinnenkort indit vaktijdschrift.
Momenteelwerken zesvandet3waterbedrijven metdetoekomstbeelden.De
watersector steektopdatpunt dusgunstig
afbij anderesectoren.Geziendelange'incubatietijd' diemeestalgeldtbij het gebruik
vantoekomstbeelden, iseenverdere toenamevanhetgebruik teverwachten, mitsde
meerwaardenatuurlijk aangetoond kan
worden.Vanhetprojectteamdatdetoekomstvoorspelling heeft uitgevoerd,iswel
gezegddat hetdespelregelsindedrinkwatersectorheeft veranderd.Ook medewerkers
vanbedrijven diedetoekomstbeelden (nog)
nietdaadwerkelijkgebruiken,beamen dit
beeld("het heeft onzemanier vandenken
veranderr"). *T
Willem Koerselman en
Karen Hitters
(KiwaWater Research)
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