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Monitorenvan
trendsvoorde
drinkwatersector
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In2003 presenteerdehetteomvande KartonnenDoosviermogelijke toekomstbeelden en hunconsequentiesvoordednnkwatersector(zieH 2 0 nummer21 uit2002ende nummers7t/m 20 uit2003j.
Voorelktoekomstbeeldiseentoekomstigwaterbednjfgeschetst, onderandereop basisvandewensen
vandeajhemersendestand van zakeninde technologischeontwikkeling.Daarbijtellenzakenmee
als: wordendewaterbednjvengeprivatiseerd, onderdelenvanmultinationalso/juist een deelvan
publiekewaterketenbedrijven?Wil de consument op allemogelijkemanierenopdehoogtegehouden
wordenvandekwaliteit van hetdrinkwatero/ishijo/ztjalleengeïnteresseerdineenlagedrinkwaterpnjs? Metdezetoekomstbeelden iseennieuwteamvan'horizonscanners'uitdedrinkwatersector
aan hetwerkgegaan. Zijmonitorendeontwikkeldetoekomstbeeldenendegeïdentificeerde trendsen
houdenvoordedrinkwatersector de toekomstinàegalen.
Voorelkedimensie (sociaal-cultureel,
economie,politiek, technologie,ecologie)
houden zeverschillende media bij,waaronderdelandelijke dagbladen, internetnieuwsbrieven encijfers vanhet Centraal
Bureau voordeStatistiek en hetSociaal-CultureelPlanbureau. Hieruit komt eenpeiling
voortvanderichting waarinopdat moment
demaatschappij endetechnologiezich lijkentebewegen.Hetstartpunt lagna ontwikkelingvandetoekomstbeelden precies in
hetmidden vanhetassenstelsel(zie afbeelding).Uitdeeerstepeilinginmeibleekdat
zichopditmoment veelkenmerken vanhet
toekomstbeeld 'solitairensober' openbaren.
Depositievanelkeindicator indeze
zogehetenToekomstmonitor ishet resultaat
vanmonitoring vaneenspecifieke dimensie.
Hierondervindtu deontwikkelingen per
dimensie toegelicht:

Sociaal-cultureel
Onderstaande voorbeelden vannieuwsberichten latenziendateen verharding
plaats lijkt tevinden indesamenleving.
Angstkrijgt steedsmeerdeoverhand.De
overheidgeeft eengroteprioriteit aanveiligheid.Tegelijkertijd ishetiedervoorzich;
mensengrijpen steedsmeernaardemogelijkheid eenclaimintedienen.Welkrijgt de
overheersende soberheid een'belevenis'tintje.
Derichtingaanwijzer voordeze dimensiekomt uit inhetkwadranr 'solitairen
sober'enneigtdaarbij lichtnaar'levenis
beleven'.
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gering.Alleenschrijnende gevallen
mogen hierwachten opeen verblijfsvergunningofinNederland blijven.De
meesremigranren moeren rerugnaar
hun land van herkomst
HetLegerdesHeilsbrengt in samenwerkingmerdeBijenkorf'vintage mode',
nieuwekledinggemaakt vantweedehands kleding,zoalseenuniek nieuw
shirt datbestaatuit eenhalfAjax-shirr
incombinatiemeteenhalfFeyenoordshirt.Deprijzen zijn hoogende
opbrengstgaatdeelsnaargoededoelen,
maar hetgaatdekopersvooralomhet
uniekeenindividueleenminder om het
goededoel.

Economie
Ondersraande voorbeelden vaneconomischeberichten wijzen eropdatdeeconomiestagneert.Zozijn debeurzen in mineur
enneemrdewerkeloosheid toe(tussen
november 2003 enjanuari 2004een toename
van 126.000ten opzichtevandiezelfde periodeeenjaar eerder,volgenshetStatistisch
Bulletin vanhet CBS). Veeldiscussie ontstond overtopsalarissen van bestuurders,
maarookoverdesalarissenvan directeuren
vanorganisaties diezichbezighouden met
goededoelen.Deconsument lijkt steeds
mindetzomaar hetvertrouwen te schenken
aandecollectant.'Laatmaareenszien watje
metmijngelddoet',isdehouding richring
zoweloverheidalsgoededoelen.Dezeen
anderesignalenplaatsende richtingaan-

Declaimcultuur lijkt door tezetten.
Beleggersklagen collectiefover verloren
geldenbij wijze vanproefisnu het 'no
curenopay'-principe roegesraan bij letselschade.Naeenlichteaardbeving onrvingdeNAM80 schadeclaims.
Erissteedsmeerangstvoor aanslagen
eneennationaal terreuralarmsysteem
wordtopditmoment uitgewerkt.
OpgezagvandeMinister van Integratie
wordenmigranten verplicht tot inbur-

Peiïiryj inmeivan ditjaar voordedimensiessociaal-cultureel (SC),economie(E),politiek(P),technologie(T)enecologie(Eco!).
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wijzer voordezedimensie in hetmidden van
hetkwadrant 'solitair ensober'.
• Indekranten heeft eendiscussiegewoed
overdetopsalarissen.Deconclusieleek
datdiepassenbijdemoraaldiezichook
uit inbouwfraude,Ahold,Ceteco,UVW,
Clickfonds,WorldOnlineenShell.Terwijlhetloonvandegewone werknemer
wordtgematigd,stijgen de topsalarissen
stevigtot extteem.
• Internationale beurzen reageren sterk
negatiefopmetnameterroristische aanslagen,olieprijzen enrentestanden. Het
algeheleinvesteringsklimaat voor
bedrijven (enkenniseconomie) lijkt
daardoor nogsteedsniet teverbeteren.
• Hetaantal banen inNedetland istussen
hetlaatstekwartaalvan2003 enheteerstekwartaalvan2004met0,4%afgenomen(voltijds arbeidsequivalenten,CBS).
Dewerkeloosheid inNederland isopgelopentoteenhalfmiljoen enhetdieptepunt isnognietinzicht.
• 'Offshoring' vanwerknaar lagelonenlandenlijkt eennieuwetrend indeICT
enautobranche.

Politiek
Derolvandeoverheidlijkt zichsteeds
meer tebeperkentoteenaantal kerntaken.
Vandeburger verwachtdeoverheideen
eigenverantwoordelijkheid. Tegelijkertijd
moetopkosten bespaard wordenenzijn er
geluidendaroverheidsinsrellingen bedrijfsmatiger moetenwerkenofzelfs geprivatiseerdwotden.Hetindividueel gerichte
lik-op-stukbeleid wijstsamen meteen
terugtredende overheid ophet toekomstbeeld'solitair ensober'.Derichtingaanwijzerstaatdaarom'diep'indit kwadrant.
Devolgendevoorbeelden gevenditweer:
• DeNederlandse overheid heeft delaatste
tijd zeerveelgesprokenoverderoldieze
wilvervullen indemaatschappij.Waarschijnlijk medevanuitdewenskosten te
besparen isdeteneur vandediscussie
datdeoverheidveelmeermoet overlaten
aanwatzij'maatschappelijke krachten'
noemt.Zelfmoetzeterugkeren naar
haar kerntaken.Burgerszullenmeer dan
voorheenervaren,datzeniet alleen
rechten hebben,maarookplichten.Bij
politiekgaat hetin toenemende mate
omperceptie,nietom argumenren.
• BijRijkswaterstaat moeten 2000mensen
weg.Erzalefficiënter worden gewerkt,
maarookmeerworden uitbesteed.
Minister Peijswilverderovertweeàdrie
jaarhetopenbaar vervoer aanbesteden.
• Naasteenterugkeer naar kerntaken en
hetstimuleren van zelfredzaamheid

zienweookeentendensnaar strengere
handhaving vanregelgevingen hogere
srrafmaat (lik-op-stukbeleid).Volgens
korpschefs vandepoliriemoeren privacyregelsworden versoepeld.Volgensde
korpschefvanAmsterdam moetenzware
criminelen hun burgerrechtenzelfs in
hetgeheel verliezen.

Technologie
Optechnologischgebiedzijn ontwikkelingengaandediepasseninalle toekomstbeelden.Omdietedeniservoorgekozende
richtingaanwijzer inhetmiddenvanhet
assenstelselteplaatsen.
Terillustratieeenaantal berichren:
• Erzijn veelberichten over technologie
omhetleventevergemakkelijkenen
overtechnologievooreen duurzamer
milieu.Daarnaasr bestaan ogenschijnlijk futuristische initiatieven,zoals'digitaleemotie'eneen'droommachine'.We
lijken dus iniedergevalineen maarschappijbeeld tezitten waar technologie
eenbelangrijke rolspeelt.Hetvaltechter
opdat veelvandezeontwikkelingen en
berichten uit het buitenland komen.
• Metdekenniseconomiewilhetbepaald
nietvlotten,ondanks overheidssubsidies
eninitiatievenomNederlandaantrekkelijkertemaken.Voorzogenaamdekennismigranten scoortonslandsteedsslechter
ininternationale technologie-indices.

Ecologie
Inonderstaande nieuwsberichten lijkt
weinigaandacht voorecologischezaken te
bestaan.Deoverheersende individualistischeinstellingendeslechteeconomiezorgenervoordatstrikteregelswat wordenlosgelaten.Derichtingaanwijzer staat daarom
inhetkwadrant 'solitair ensober'.Omdater
weinigberichrengevondenzijn,staatde
indicatot weldichtbij het midden.
• Derichtlijnen vooruitstoot vankooldioxidevoordeindustriezijn versoepeld.Deindustrie-enenergiesector hoevendekomendejaren niet minder
kooldioxideuit testoten.Het kabinet
heeft eenevenwichtige verdeling
gemaaktoverdesectoten.
• VanuitEuropawordtdruk uitgeoefend
opNedetland omtevoldoenaande
Kaderrichtlijn Water.Nederland lijkt
zichinallerleibochtentewringen om
daarzolaatmogelijk aanrevoldoenen
omdemaximalerekinderichtlijn te
zoeken.Allewaterenzoudenals kunstmatigmoeten worden aangemerkt.We
willen tochzekerniethetbraafstejongetje indeklas zijn?

Dealgehelerichtingaanwijzervandetoekomstmonitorstonddezezomerdusop'solitairensober',meteenvleugje'levenisbeleven'.Hetwaterbedrijfmanoeuvreert daarbij
tussenkritischeconsumentenkostenbeheersing;deeconomiestaatstil,deconsumentis
achterdochrig,eisthelderheideneengoedkoopproduct.Bestaandegoedkopezuiveringstechnologieënhebbendevoorkeur.Eenander
steedskleinerdeelvandebevolkingzierwater
alseen'lifestyle'-ptoduct enisopzoeknaar
momentenomtegenieten,onderanderebij
hetdrinkenvanwater.Omdatde'ToekomstMonitor'slechrseenimpressiegeeftvande
ontwikkelingen,hebbenwehethiernietover
eenzekerheidmaareenindicatie.Hetis
belangrijk ommetzijnallenkadersteblijven
zienwaarindeontwikkelingendiewesignaleren,passenenonzetoekomstverwachtingen
regelmatigtetoersenenzonodigbijtestellen.
Hetmonitorengaatdusdoor. f
Karen Hitters
(namens het projectteam Horizonscanning)
Voormeerinformatie:(030)6069537.
INFORMATIE

Waterleidingmuseum
weer open
Vanafmorgen(11september)ishetNederlands
WaterleidingmuseuminUtrechtweeropenvoor
hetpubliek.Deafgelopenvijfmaandenwashet
museumgeslotenvooreenverbouwing.Het
museumisookhelemaalopnieuwingericht.
Deofficiële heropeningvanhermuseum
vindtvandaag,10septembet,plaats.Directeur
JosdeMeyereneemtdanafscheidalsdirecteur.
Hijheeftvanaf1595leidinggegeven.Indietijd
ishetbezoekersaantalvertienvoudigd.Datis
vooreenbelangrijkdeeltedankenaandeverschillendeexpositiesdieinhetmuseumtezien
waren.Ookisonderzijnleidingdecollectievan
hetmuseumuitgebreidmeteenaantalbelangrijkestukken.Demeestrecenteaanwinstisde
'goudenkraan'.Dezekraankomtuiteenchique
Rotterdamsevillaendateertvanheteindvan
de19eeeuw.Dekraanbestaatuiteengoud
geglazuurdwaterbakje meteenbronzenkraan
indevormvaneenzwanenhalsen-vleugels.
DeMeyerekrijgt geenopvolger meer.
Het museum valtondet Hydron MiddenNederland.Dedagelijkse gangvanzaken
wordtwaargenomen doorde vrijwilligers
dieernu alwerken.•"
Voormeerinformatie:(030)232 1151.
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