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GOEDE VOORLICHTING OVER RISICO'S BLIJFT MOEILIJK

Risicoperceptie
consumenten
belangrijk voor
drinkwatersector
Op4en5decembervondopinitiatie/vandeEuropeseCommissieinBrusselhetinternationalecongres'Riskperception:science,publicdebateandpolicymaking'plaats.Dathetonderwerpvancruciaal belangwordtgevonden binnenEuropa bleekuitdehogeopkomst(circa600deelnemers]ende
deelnamevanenkelepolitiekezwaargewichten,zoalsEurocommissarisByrne(Gezondheidenconsumentenzaken),deministersvanlandbouw,voedselenconsumentenzakenRenateKünast(Duitsland)
enMiguelCanete{Spanje)enenkelewetenschappers(GeorgeGaskell,LondonSchoolo/Eamomicsen
OrrwinRenn,UniversiteitvanStuttgart].Ondanksdatdegepresenteerdeonderzoekenendebijdragenvandiversebelangengroeperingen(retailers,NGO's)vrijwelallcmaalgerichtwarenopdeintroductievangenetischgemodificeerd voedsel(GMO's)kandedrinkwatersectoruitdezediscussiewaardevolleinzichtenhalen.
Inhetproject 'Toekomstverkenningen
voordedrinkwatersector', trendverkenning
individualisering(zieH 2 0nummer 10,2003)
isgeconstateerd datdeklooftussenperceptievandeconsument ende 'werkelijkheid'
steedsgroter wordt,onder anderedoorde
invloedvandemediadiesteedsvakergericht
isopincidenten.Dezeconstateringwerd tijdenshetcongresonderstreept:nietde feiten
tellenmaardeperceptievandeconsument.
HetVEWIN-project'EmergingIssues',waarbijeen(communicatie) strategieisontwikkeldvoorhetanticiperen opongewenste
stoffen in(debronnen van)hetdrinkwater,
isalvollediggerichtophetmanagenvan
dezeperceptie.Depubliekeopinieisimmers
(steedsmeer)bepalendvoorhetpolitieke
beleidenduseenbelangrijk 'instrument'
omintezettenbijdebelangenbehartiging.

Ambivalent gedrag
Het vervelendeisechterdatperceptie
nietinalgemenezinisvasttestellen.Uit
diverseonderzoeken komtnaar vorendatde
consument ambivalentgedragvertoontals
hetgaatomrisicoperceptie. Consumenten
eisenbijvoorbeeld datgenetisch gemodificeerdvoedselgeennadeligeinvloedmag
hebbenopdegezondheid terwijl dezelfde
consument welrookteneenongezondeetpatroon heeft. Uitonderzoek naar risicoperceptiekomeneenduidige factoren enpatronen naarvorendierisicoperceptie
H2O

beïnvloeden,teweten:
Dematevanvrijwilligheid: heeft deconsumentzelfinvloedophetrisico(autorijden) ofwordthetrisico onvrijwillig
ondergaan (etenvanvoedseleninminderematehetdrinkenvanleidingwater)?
Controleerbaarheid:isdeconsument
zelfinstaatomeventuelerisico'steherkennenenvasttestellen?
Kansoplijden:veroorzaakthetrisico
mogelijk dekansoplichamelijk ofmentaallijden ofzelfsdedood?
Deoorzaakvanhetrisico:wordthetrisicoveroorzaaktdoornatuurlijke factoren
ofwordthetrisicodoordemens (artificieel)veroorzaakt?
Kansopvoordelen:leverthetgedrag
naastrisico'sookvoordelenop?
(Her)kenbaarheid:(her)kentdeconsumenthetrisicoenweetdeconsument
watdeeventuelegevolgenvanhetrisico
zouden kunnen zijn?
Verdelingvanderisico'sovermensenen
groepenindesamenleving;
Cultureleachtergronden dooropvoedingensocialecontext;
Media-aandacht.
Bovenstaande factoren stelleneisenaan
demanier waaroprisico'sworden geanalyseerd,wordengemanaged enworden
gecommuniceerd.Wetenschappers wijzener

danooktelkensweerophoemoeilijk hetis
omrisico'sinkaart tebrengen,want risico's
zijn complex(doorcausaleentemporele
relaties)enomgevenmetonzekerheden(wat
moeteenwetenschapper metenenhoewordenrisico'safgebakend?). Eenextracomplicerendefactor isdatdereferentiekadersvan
wetenschapperssterkblijkenteverschillen
vanhetreferentiekader vandeconsument.
Zozijn wetenschappers en inhoudelijk
betrokkenen geneigddestatistische variatie
endesamenhanginbeeldtebrengen (feiten),terwijleenconsumentjuist kijkt naar
deimpactvandestatistieken,vaakgebaseerdopenkeledetailsdieindestatistieken
voorkomen(perceptie).
Ookbeschouwteenwetenschapperof
inhoudelijk betrokkeneeenniet meetbaar
risicoalsgéénrisico,terwijldeniet meetbare
risico'sookinvloedhebbenopdeperceptie
vandeconsument.Hetisvanbelangrekeningtehouden metdezeverschillende referentiekadersalsoverderisico's wordt
gecommuniceerd. Wetenschappelijke feiten
moeten ineencontextwordengeplaatstdie
rekeninghoudtmetdeperceptievandeconsument.Wetenschappelijk onderzoek vormt
immersvaakdeinput voor risicocommunicatie.Ookbij deonderzoeksrichting(welke
feitengaan webovenwaterhalen)moetde
consumentperceptiedaaromals belangrijk
uitgangspunt worden genomen.
Overwatgoederisicocommunicatieis
werdechtergeeneenduidige oplossing
geserveerd.Hierblevendesprekersinalgemeenheden hangenzoals:vertrouwen wordt
gemaakt dooreenonafhankelijke informatievoorziening,communicatie dient transparant tezijn ookingevalvannegatieve
incidenten,opencommunicatie betekent
somsookdatwordtaangegevendatde
impact vansommigerisico'sonzekerzijnen
risicocommunicatie moetdeconsument
concretehandvatten bieden overwatwelen
watniet tedoen.Geoffrey Podger (European
FoodSafetyAuthority)gafaandathetsummum vanrisicocommunicatie volgenshem
isdatdezendervandeboodschapzelf
bepaalrhoeveelmediapiekeneroptreden
gedurende eencrisis.Vertaaldnaardedrinkwatersectorbetekentdat,datdecommunicatieoverbijvoorbeeld 'emergingissues'
zoveelmogelijk ineigenhand gehouden
moetworden.Ditkandoorzelf (pro-actief)
dewetenschappelijke feiten ineencontextte
zetten enditnietovertelatenaandepers.Je
bentdanderegieoverdecontextendusde
perceptie kwijt.

Vertrouwen in management
Eénvandecentralestellingen wasdatde
consument helemaal nietzit tewachtenop
eennul-risicomaatschappij,hetisvanveel
groter belangdatdeconsument vertrouwen
heeft indeinstantie diederisico'sbeheerten
beheerst.Zewillendanookziendatdeze
partijen instaatzijn omgoed risicomanagement uit tevoeren.Daarnaast werddiverse
malen herhaalddat belangengroeperingen
(producenten enNGO's),politicien wetenschappers vaakdenkenteweten wat consumenten belangrijkvinden.Uit onderzoek
blijkt datdezedenkbeelden vaak mijlenver
uit elkaarliggen.Onderzoekbij waterbedrijvenindeVerenigdeStaten laatziendatook
indewatersectordeklooftussen waterproducentenconsument veruitelkaar kunnen
liggen.Vandemanagers vanenkelewater-

bedrijven dacht6$procent klantvriendelijk
tewerken,terwijl maar 17procent vande
klanten datookvond.
Hetvaststellenvandiekloofisbelangtijk.Maarook:watwildeconsument eigenlijkweten?Gaathetom feiten overdedrinkwaterkwaliteit ofwildeconsument vooral
weten hoegrondigdedrinkwaterbedrijven
dekwaliteitbewaken?Bovenstaande constateringpleitvooreenkritischonderzoek naar
hoedeNederlandseconsumentdenkt en
voeltenwatzijn ofhaarrisicoperceptie van
drinkwater inNederland is:moetenwijna
enkelegrootschaligeuitbraken vanLegionellavtezenvooteenmassaleoverstap naar
PointofUseapparatuur (POU)en flessenwaterofblijft deconsument trouwzijn leidingwaterdrinken?Deconsequenties van
dergelijke vragenverdienenaandacht omdat

zedestructuur vandeNederlandsewatersectorpotentieeldtastisch kunnen veranderen.HetgedragvandeNederlandse consument (bijvoorbeeld inleefstijlen), de factoren
diebijdrinkwaterconsumptie vanbelang
zijn voorrisicoperceptieende mogelijke
gevolgen vandeintroductievanPOUhebbendaaromin2004deaandacht vanVEWIN
enKiwaWaterResearch.Want,zoalsGeotge
Gaskellinzijn afsluiting verwoordde:de
technologiemaakt veletoekomsten mogelijk,maar ofdezetoekomsten acceptabel zijn
wordtbepaalddoor sociaal-maatschappelijkeenethischefactoten waarindeklant centraalstaat.C
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ACTUALITEIT

DSM-lozing schaadt
drinkwater niet
DeonbekendestofdieDSMindeMaasloosde
sindsaprilvoryjaar, heeftdekwaliteitvanhet
drinkwatervanWaterleidingMaatschappij
Limburgnietgeschaad.Inaugustusvanditjaar
trofWMLeenteho^econcentratievandeonbekendestofaaninhetMaaswater,waarnade
inname^estaaktwerd.Na onderzoekblijktde
stof M431genoemd,^een,gezondheidsproblementeveroorzaken.
M431 komtvrijbijdeproductievan
fenylglycine,eengrondstofvoorpenicilline.
Deeffecten vanlangdurigeblootstellingvan
meetdanenkelemicrogrammen perliterop
mensenzijn niettebeoordelen,maar omdat
dehoeveelhedenM431 dieopdit moment
nogvrijkomen ofalinher waterwinbekken
zittenminiemzijn,levertditgeenproblemenopvoordebereidingvandrinkwater.De
stofwerdalvanafaprilvorigjaar doorDSM
geloosd,maarvielpasopdoordelagewaterstandindeMaasinaugustusvanditjaat.
DaaropstaakteWMLdeinnamevanMaaswaterenwonextragrondwater.DSMpaste
hetprocesaan,waardoordelozingvanM431
afnam. Opditmomentkomtnogeenminiemehoeveelheidvandestofinhet afvalwater
voor,maardeconcentratieneemtaf
Zuiveringsschap Limburg, verantwoordelijk voorhetafgeven van lozingsvergunningen indatgebied,steltdatdelozingvan
M43tniet instrijd ismetdevergunning.
DSMheeft dusnietonrechtmatiggehandeld, f
HjO
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