INTERVIEW

WMD TIEN JAAR IN INDONESIË

"Twinningiste
vrijblijvend"
WaterleidingmaatschappijDrenthewaaddetienjaargeleden desprongmetpubliek-privatesamenwerkingopAmbon.Anno2004isdezesamenwerking,ondanksdeonlustenopheteiland,eensucceste
noemenenisWMDbezig haaractiviteiten indeIndonesischearchipeljlinkuittebreiden.Metwisselendsucces,.getuigedeonlangsspaakgelopenonderhandelingen metdegemeenteManadoop
Sulawesi.MaarWMD-directeur Karst-JanHoogsteenisgeenmandiezomaaropgeeft. Bovendienis
hijgematigdoptimistisch:"Alsover15jaarvijfofzesvandeel/geplandeprojectengeslaagd zijn,
beniktevreden."Indie15jaarwilWMDintotaaldriemiljoen mensenaanschoondrinkwater
helpen.Daarvooriszo'n100à 120miljoen euroaaninvesteringennodig. Voordeeerstevijfjaar is
tienmiljoen euronodigomhetéénenanderingang tezetten.HoogsteenzietWMD nadrukkelijk
alswegbereidervoordeelnamevanandereNederlandseenbuitenlandsepartijen indeprojectenin
Indonesië.
Hetenthousiasme voorIndonesië isniet
ietsdataltijd bijWMDgeleefd heeft. Sterker
nog,toen indetachtigerjaren andere waterleidingbedrijven zichbezighielden met het
opzetten vantwinningprojecten daar,hield
WMDzichafzijdig. Het wateileidingbedrijf
vondzichzelfdestijds teklein vooreender-

gelijke onderneming. Bovendien waseen
renovatieslaggaandeineigen huis.Activiteiten inhet buitenland warenzodoende niet
echteenpunt dat hoogopdeagenda stond.
Pasbeginjaren negentig,nadeopeningvan
het nieuwehoofdkantoor inAssen,ontstond
het ideeom misschien tocheenswat tedoen

EenwarerbehandelingsinstallatiemSorongdiemccjaargdeienßebouwiwerdennognooitgebruiktis.
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Karst-JanHoogsteen.
in het buitenland.Ambon wasvervolgens
een logischekeuzevoorWMD.Deprovincie
Dtentheherbergt eengrote gemeenschap
Molukkets;hetverband metdit Molukse
eiland wasdussnelgelegd.Maar waaranderebedrijven nogsteedsvoor twinning
kozen,gingWMDeen publiek-private
samenwetkingaan."Eentwinnig is natuurlijk leuk",zegtHoogsteen."En kennisuitwisselingisaltijd nuttig,maar wij vonden
zo'nconstructie tevrijblijvend." Dewens
vanWMDomopAmboneen publiek-privatesamenwerking met het gemeentelijke
waterbedrijf optezetten,werd ineerste
instantie nietjuichend doordecenttale
overheid inJakartaontvangen."Desituatie
daarlagnogalgevoelig,vanwegedeRMS",
memoreert Hoogsteen."Maar wij wilden
tochecht naarAmbon."Endat lukte.In1994

toogvoorheteersteenWMD-delegatienaar
diteilanden in 1997werden dehandtekeningen gezetondereencontract dat een
publiek-privatesamenwerking vastlegde
tussen WMDendestadAmbon voordeproductieendistributievandrinkwater.In1999
ging DreamSuksesAirindo(DSA)van start.

Publiek-private samenwerking
DeconstructiedieWMDontwierp voor
dehulpverlening aan Indonesiëvoorziet in
eenopterichten stichting met bijbehorend
fonds.Zijzou hetgelddatWMD(3,4miljoen
euro)en hetMinisterie voorOntwikkelingssamenwerking(7,5miljoen euro,deuitvoering looptvia'Partners voorWater')reserveren voordeprojecten inIndonesië kunnen
gaan beheren.In hetstichtingsbestuur kunnenzowelWMDalshet Rijkzitting nemen.
Aanhethoofd zetelteen onafhankelijke
voorzitter.Voordeprojecten wordt een
naamloze vennootschap opgericht waarin
zoweldeWMDalshet betreffende lokale
waterleidingbedrijfzittinghebben.DeNV
leentgeld vandestichting.Deze lening
wordtafgesloten tegeneenrentevanzo'n
vijfprocent en móet worden terugbetaald.
"Erisbeslistgeensprakevaneen schenking",zegtHoogsteen nadrukkelijk. "Want
wanneerjegeldschenkt,valtdeprikkel weg
omhet bedrijfzelffinancierend temaken.
Het isnamelijk debedoelingdatde bedrij-

vennavijfjaar zelfgeldgaan verdienen."
Hetgelddat viadeaflossingen terugvloeit
naardestichting,wordt weer inandereprojectengestoken.Dewinst diedeNV's
maken,wordtgeherinvesteerd in het bedrijf.
"Eigenlijk zijn hetdrieP's",zegt Hoogsteen.
"Tweepublieke partijen, wijen het gemeentelijke waterbedrijfdaar,maarde werkwijze
isprivaat.Wewerken viahetprincipe 'no
profit -noloss'.Net alsinNederland.Enzo
hoort hetook,vind ik.Waterstaatzodichtbijdemens,dat moet in handen vandeoverheid zijn."

Belang van de klant in Indonesië
Inmiddels heeft WMDmetelfgemeenten inOost-Indonesië(Noord-Sulawesi,
Papuaen Noord-Molukken) intentieverklaringen vooreenbovengenoemde constructie
opgezet.Eénvandein totaalelfcontracten,
inManado,opNoord-Sulawesi,waseigenlijkalhelemaal inkannen en kruiken, totdat
dedirecteur vanhetgemeentelijk waterleidingbedrijfhiereenstokje voorstak.In
tegenstelling totzijn baas,de burgemeester
vanManado,weigerdehij het definitieve
contract teondertekenen. "Inzijn perceptie
zijn erjuridische vragenoverondere andere
aanbesteding ",zegtHoogsteen."Hij baseert
dezevragen opnationale wetgevingvanvoor
1999diedeaanbestedingvandiensten en
projecten clausuleert. Maardaarna isereen

wetgekomen diedezewetgeving dereguleertnaar lokalewetgeving.Denieuwewet
overschrijft dusdeoude.Decentraleoverheid inJakartamoetditviaeengedoogbesluit bevestigen endan kunnen wegewoon
doorgaan.Wewordenhierin geassisteerd
door Perpamsi,dekoepelvandedrinkwaterbedrijven in Indonesië,vergelijkbaar met
VEWIN." Berichten over steekpenningen
ontkent Hoogsteen niet. "Steekpenningen
zijn daargemeengoed,netzoalsinveelAfrikaanselanden", formuleert hij opweloverwogen toon.Nadrukkelijk voegthij eraan
toe."MaarWMDdoetdaar nietaanmee.We
proberen inIndonesiëtewerkenzoalswein
Nederland gewend zijn. Daardoor zal het
wellicht langerduren voordateen project
vanstart kangaan.Maar ikwileigenlijk niet
meedoenaanditsoortdiscussies.Het landis
zoalshet is.Hetgeeft geenpasalsikdaar
watvanzeg.Natuurlijk hebikmijn eigen
mening,maar het ishun systeemenzulke
dingen moetenzijoplossen.Ikprobeer het
belangvandeklant inhetoogte houden.
Hetzelfde geldt voorreligie.Daardoen wij
alsWMDnietaan,maar wegeven hetwelde
plaatsdiehetverdient. InAmbon bijvoorbeeldbestaatdebevolkingvoordeene helft
uit moslimsenvoordeanderehelft uit
christenen.Dieverdelingziejeterugopde
werkvloer vanDSA.De drinkwaterbronnen
vanDSAliggen in moslimgebied;er zijn
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tweedistributiegebieden:éénmet moslims
enéén metchristenen.Allebeimoeten ze
drinkwater krijgen. Endatgaatgoed,zelfs
tijdens deoorlogdaarishetgoed gegaan
metdedistributie."

Terugval
DesituatiedieWMDaantreft bijde
Indonesische waterleidingbedrijven isvaak
heelslecht,zoals inSorong,waarWMDvorigemaand eenvolwaardigcontract ondertekende."InSorongishetzelfs dramatisch",
vertelt Hoogsteen."Daar werkt het bedrijfal
zesmaanden helemaal nietmeer. Het leidingennet wordtgebruikt alsriool.Alleende
rekeningen gaan nogdedeur uit, maar niemand betaalt natuurlijk vooreen product
dat hij niet krijgt, met alsgevolgeen lange
lijst dubieuzedebiteuren. Erstaan zelfs nog
dubieuzedebiteuren opdebalans vanaf
1994. Dekansdardieooit noggaan betalen is
natuurlijk nul! Toenwedaaropbezoek
kwamen,wilden webijdetechnische staf
naar binnen om naar werktekeningen te kijken.Eenman kwam heelzenuwachtig aangelopen met eengrote bossleutels.Maarde
sleutel vandebetreffende kamer zater niet
bij.Watbleek:detechnischestafwasallang
vertrokken, had dedeur opslotgedaanende
sleutel meegenomen.Omdatgeen technischeinformatie voorhanden is,weten we
niet waardeafsluiters zitten. Wegaan nu
dus blokvoorblokhet net af, maken het
schoonenpasdan kunnen wemensen aansluiten.Verderstuurt WMDvier tankauto's
diedirect water leverenaandebevolking.
Nu vragen lokalewaterverkopers exorbitantebedragen voorhet drinkwater."
Deovereenkomsten dieWMDin Indo-

Eénvandelekkendea/sluiters.
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nesiëafsluit, hebbeneenloopduurvan15
jaar met eenoptieomnogvoorvijfjaar bij te
tekenen.Tachtigprocent vande bevolking
moetdaarna toegang hebben tot schoon
drinkwater. Dietijd isnodigomde situatie
weerhelemaal oporde tekrijgen. "Dewaterbedrijven zelfzeggen nu aldatdekans vrij
groot isdatzeterugvallen, wanneer wij na
15jaarzouden vertrekken. Nu alwillenzede
optievastleggenom nogvoorvijfjaar bij te
tekenen.Tja, misschien gaaterweleengeneratieoverheen, voordat hetgoedwerkt.Onze
maatschappij isook niet in tienjaar
gebouwd. Ikben tevreden alsnaafloop van
hetcontract vijfàzesbedrijven succesvol
zijn. Enwellicht kunnen zijdieandere
bedrijven dan weerbijdehand nemen."

Spa blauw en bier
DatWMDdezaken opIndonesiëzeer
serieusopneemt, blijkt weluit deaanstellingvanRaimond Hafkenscheid, dievanaf
oktober voorhet Drenthse waterleidingbedrijf 'onze man in Manado'is.Hafkenscheid werktetot voor kort bij het NetherlandsWater Partnership waar hij zich
bezighield met strategiebepaling en het ontwikkelen vandefinancieringsconstructie die
nu WMDgebruikt. InManadowordt hijde
schakel tussen WMDende Indonesische
partijen. Indezehoedanigheid moet hijde
Nederlandse werkwijze inde Indonesische
werkelijkheid zien teplaatsen.Een uitdagende rol."Detechnische aspecten ter verbeteringvandedrinkwatervoorziening vormengeen ingewikkelde materie.De
uitdaging zit in het sociaal-maatschappelijkeaspect.Deverwachtingen in Indonesië
zijn buitengewoon hooggespannen", verdui-

delijkt Hafkenscheid zelf."Nu zeweten dat
wekomen,verwachten zevolgendeweekSpa
blauwenopfeestdagen bier.Deburger daar
heeft ergeen boodschapaandat het een
langdurig proceswordt. Datbetekent dus
dat wegoed moetengaan voorlichten over
wat wewelenwat wenietgaan doen."
"Eenander punt waarwehard aangaan
werken isopleiding",vervolgt Hafkenscheid.
"Het welslagen van het project valtofstaat
metgoedbeheerengoed bestuur.Aandie
voorwaarden wordt indergelijke landen zelden voldaan,dus moeten wediekennis daar
naar toebrengen.Omereenduurzaam projectvan temaken,moeten wemensen ter
plekkeopleiden.Ookdedirecteur van het
bedrijfwillen wehet liefst uit deomgeving
daar hebben.Wewillengeen batterij dure
consultants sturen dienaeen maand een
rapport schrijven endan weerwegzijn.In
samenwerking met Kiwa,StichtingWateropleidingen en Perpamsi wordtdaarom in
MinahasaopSulawesieen opleidingcentrum
geopend.Het iseen bijzonder project. Niet
alleen voorWMD, maar voordehele watersectot isheteengeheel nieuwevorm van
samenwerking.Alleswat wijnu tegenkomen, kandiesamenwerking verder vorm
geven."

Winst WMD
Devoordelen voorde Indonesische
bevolkingvandekomst vanWMDnaarde
archipel magduidelijk zijn. Blijft devraag
wat nu dewinst isvoorWMD. "Onze insteek
ismaatschappelijk verantwoord ondernemen",reageert Hoogsteen."Daar hoort dit
bij. Netalsrekening houden met het milieu.
Bovendien,Nederland isaf Ikmaak megrotezorgenom hetniveauvandedrinkwaterkennis.Erisgeen innovatie meer.WMDis
een beheersorganisatie geworden.Willen we
dekennisoppeil tehouden endeNederlandsebedrijfstak levend houden,dan moeten weeenandereweginslaan.Dan ishet
mooi meegenomen alsjetegelijkertijd één
vandemillenniumdoelstellingen kunt
oplossen. Daarnaast ishetookvoorheteigen
personeel leerzaam om buiten deeigen grenzen tekijken.Mensen komen anders terug
wanneer zedaarzijn geweest.Alseen fitter
opAmbonziet hoeeen leiding wordt gerepareerd meteen fietsband, ontdekt hij hoe
goedalleshiergeregeld is.Daardoor kan hij
zijn eigen werksituatiebeter relativeren.En
alsje het mij persoonlijk vraagt:eriseen
historische band tussen Nederland en Indonesië.Et isnogalwatgebeurd ten tijde van
deNederlandse kolonisatiedaar. DeNederlandsesamenleving magbesteenswatdoen
omdatgoedtemaken." f

