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"Kiwamoetweer
toegevoegde waarde
leverenvoor
waterleidingbedrijven"
"KiwaWaterResearchhadaanscherpteverforenenwasvooralbezig metcommerciëlenevenactiviteiten.Daardoorkwamdetoegevoegdewaardevoordewaterleidingbedrijven inhetgedrang.Die
gaanwenuterughalen,endatgaat zekerlukken".HetdoelvandenieuwedirectievanKiwa,Ron
vanMegen(bedrijfsdirecteur) enHansvanDijk(directeuronderzoek),isduidelijk:KiwaWater
Researchuithet(financiële)dalhalenenopnieuwpositioneren.Kiwamoethetonderzoekbaar!doen
dat ligttussenhetkortlopendeonderzoekvaningenieurs-enadviesbureausenhctjuudamentele
onderzoekvanuniversiteiten.Kiwamoetvooral(weerjeentoegevoegdewaarde leverenvoordewaterleidingbedrijven eneenonderzoeksinstituut vormendatookinternationaal aande topstaat.
Beginditjaar werddewaterwereld opgeschriktdoorgeluidendat hetfinancieelniet
goedgingmetKiwainNieuwegein.Lagere
inkomstenuitonderzoekwarendeaanleidingvooreendiscussieoverde positionering
vanhetbedrijf.Uiteindelijk verdwenen40
vande 180medewerkers en tradeen nieuwe
directieaan,bestaandeuit RonvanMegen,
diezijn functie alsbedrijfsdirecteur per1
decemberjl.bekleedt,enHans vanDijk,per
juni parttime indienst als wetenschappelijk
directeur.
VanMegenisgeenonbekende inde
waterwereld.Van 1984tot 1999washij in
dienstvanDHVWater,waarhij begonals
specialistDrinkwatertechnologie enzich
gaandewegverderopwerkte.Van1999tot1
decemberditjaar washij algemeen directeur
vanNederzand BV,de projectmanagementorganisatie vandelandelijke industriezandproducenren.Opzekermoment begreep hij
datdefunctie vandirecteur bij Kiwavacant
was,envooraluit debehoefte omweervakinhoudelijk bezigtezijn besloot hij rereageren.Metsucces.Zijn mededirecteur isHans
vanDijk,dieparrrime wetenschappelijk
directeur isenbovendienhoogleraar Drinkwatervoorziening aandeTechnische Universiteit Delft.
Tijdens de aandeelhoudersvergadering
injuni beslotendeaandeelhouders,de
waterleidingbedrijven, omde financiering
vanKiwavoordelangeretermijn veiligte
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stellen.Hiertoewerddetrend vankrimpendebudgetten voormeerjarenonderzoek en
detoenemende nadruk op korte-termijnonderzoekgekeerd.Deaandeelhouders zien
Kiwaalseenkennis-en onderzoekcentrum
metdriekerntaken:
• hetonderhouden vaneen kennisinfrastructuur voordehuidigeén komende
kennisbehoeften vandewaterleidingbedrijven ophergebiedvanwater,
natuur enmilieu;
• hetvraaggestuurdontwikkelenvande
benodigdekenniseninnovatieveproductenvoor,maarooksamenmetdewaterleidingbedrijven;
• hetondersteunen vandewaterleidingbedrijven bijdeimplementatievandie
kennisenproducten.

"Kiwazatopeendoodsyoox"
Eenmooieopzet,maarhet isaandenieuwedirectieomdaadwerkelijk hetinstituut te
sturen inderichtingdiedeaandeelhouders
ingedachtenhebben.Daarin heeft deditectie
allevertrouwen.DatblijktookuithetvoorwoordvanhetBedrijfstakonderzoek 20022006,waarindedoelsrellingen vanKiwavoor
dieperiodeverwoordstaan.Inhetvoorwoord
wordtgewezenopdecultuuromslagdieKiwa
zalmoerenmaken:"ondernemend,oplossingsgerichr,lieverdadendan woorden".
VolgensHansvanDijk mankeerde het
daaraan roenhij injuni bijKiwabegon.

"Tenminste,inmijn optiek.Erwerdteveel
energiebesteed aanhet binnenhalen van
kortlopend ondetzoek".VanMegenvoegt
daataantoe:"Daarmeekomjeopher terrein
vancommerciële adviesbureausendaar ligt
niet dekrachtvanKiwa".
Datbetekent nietdatKiwaindetoekomstgeenopdrachten vanbedrijven meer
zaluitvoeren.Opdirmoment looptal
onderzoek vooreenaantal multinationals,
zoalsUnileverenHeineken.Vootdeze
opdrachren wordteen'gewoon commercieel
tarief gerekend,maarKiwaisabsoluut geen
gewooncommetcieel bedrijfvolgensVan
Dijk.Belangrijk aanonderzoek voorderden
isdarKiwahaarbasishiermee versterkt.

Tien onderzoeksgebieden
Kiwaheeft inhetBTOtien gebieden
vastgelegd waarin herinstituut onderzoek
gaat uitvoeren:microbiologische grondslagen,chemischegrondslagen, risicomanagement bronnen,zekerstelling bronnen in
watersystemen,membraanfiltratie, UV-desinfectie,conditiebepaling leidingen,kwaliteitenrisico'sbijdistributie, innovaties
ondergrondse infrastrucruur en tenslotte
nieuweconcepten.Ditzijn allemaal onderwerpen waarmeeKiwaaldenodige ervaring
heeft.Nieuweterreinen,zoals bijvoorbeeld
devormingvanwaterketenbedrijven, wordennietspecifiek aangesneden.Eenbewuste
keuzevandeditectie."Wewillenback-tobasics,eentoegevoegdewaardeleverenvoor
dewaterleidingbedrijven. Wekijken danook
naardeonderzoeksbehoefre vandewaterleidingbedrijven enrichtenonsdaarop",aldus
VanDijk.Watniet betekent datKiwageen
eigenonderzoeksvoorstellen kan uitwerken
en uitvoeren.

OmKiwaaantesturen endeprestatiete
evalueren iseenCollegevan Opdrachtgevers
geformeerd uit alledeelnemende waterleidingbedrijven aanherBTO.Kiwakan hier
terecht voorniet-collectiefonderzoek. Het
Collegezaldeaanvraagdanbestuderen en
eenadviesuitbrengen.VerdersrelrhetCollegebudgetten enprioriteiten vandetien
hiervoorgenoemdeprogrammalijnen vasr
enbeoordeeltdegeleverdeprestaties.Verder
adviseert hetCollegeoverdeverankeringen
het kennismanagement bij debedrijven en
overeventuele samenwerkingsverbanden.

Cultuuromslag
VanDijk enVanMegenvoelenzich niet
beperktdoordevastgestelde onderwerpen.
"Ophetgebied vanbijvoorbeeld microbiologischegrondslagen hebben wijeenonbetwisteexpertiseen internationaal aanzien.
Dat komt vooraldankzij DickvanderKooij
enzijn mensen,diehier aljaren onderzoek
vanhoogniveau uitvoert",zegtVanDijk.
VanMegenishethiermee eens."Kiwais
eenijzersrerke merknaam,ookinternarionaal".VanDijk steltdatKiwaopzoekmoet
naardejuiste balans tussen hetzelfuitvoerenvanonderzoekenhervoorstellen en
coördineren vanonderzoek.Hij wijst opeen
opzetzoalsdievanSTOWA,datzelfgeen
onderzoek uitvoert,maaralleen coördineert.
Hoeweldezeopzet eenstapteveris,Kiwa
moetvolgenshem absoluut onderzoek blijvendoen,neigthij persoonlijk eenbeerje die
kantop.
EenandereculruuromslagdieKiwanog
moergaan maken isdievanduidelijke communicatie,vooralnaarde(potentiële) klanten."Kiwawasintern gericht, metde
insteek:alsbedrijven ietswillenweten,dan

vragenzehetmaar.Datmoer veranderen,
wemoetenbeter toegankelijk wordenvoor
debuitenwereld"volgensVanDijk.
VoorKiwawordt 1januari 2004een
belangrijke datum.Vanaf2003begint het
CollegevanOpdrachrgevers met hetevaluerenvandedoelstellingen vanhetBTO,en
op 1januari 2004wordteenadviesuitgebracht aandewaterbedrijven endeVEWIN
overvoortzetten vande BTO-overeenkomst.
ZwaarlijkenVanMegenenVanDijk daar
nietaantetillen."Webeginnen volgendjaar
almetevalueren ensturen meteen bij waar
dat nodigis"volgensVanDijk.Welgeefr hij
toedateencultuuromslag tijd kost.Voor
VanMegenisdatnogniet tezien,omdat hij
pasper 1 decemberbegonnen isbijKiwa.

"Kiwais,ookinternationaal,
eenijzersterkemerknaam"
Voorhet komendehalfjaar ziende
nieuwbakken directieleden eendrukke,
spannende,maar ookboeienderijd tegemoet.VoorVanMegenzaldat als bedrijfsdirecteur vooralbestaan uit het opzettenvan
eenduidelijke structuur, duidelijk vasrleggenwiewatdoet enhetgoed communiceren
merdeklanren.VanDijk zalzichvooral
richrenophetopzetten vanonderzoek, het
uitwerken vandetiengenoemde programmalijnen enhet versterken vanalbestaande
samenwerkingen metunivetsiteitenen
adviseurs-enonderzoeksbureaus. Ongerust
makendetweezichnietoverdecultuuromslagdieKiwamoetmaken,endenieuwe
positionering."Moet lukken"zegtVan
Megen. <j~
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RIONED-dag:
Het riool leeft
Onderdetitel'Het rioolkeft'houdtStichting
RIONEDde15eeditievandeRIONED-dcy,
eenjaarlijks evenementvooriedereendiebetrokkenisbijrioleringenwaterindestadop jfebruari inUtrecht.Nieuwditjaarzijn deposterpresentatiesendetentoonstelling'Hetriool leeft'.
Dedag,dieonderleidingsraatvanvoorzitterT.Bouwers,begintom 10.00uur met
eenlezingvandeheerJ. Rothweiler, voorzittetvanVIANED. Hij zalvanuit deoptiekvan
degtond-,weg-en waterbouwaannemers
ingaan oponrwikkelingen en wensen ten
aanzien vanderioleringende daarbij
betrokken partijen. WethouderJ.Visservan
Heerenveengeeft vervolgensaanwateen
gemeente kanhebben aan benchmarking
vanderiolering.
Nadezetweesprekersbeginteendrietal
parallelsessies.Deeerstesessiegaatoverontwateringindestad.Driegemeenten presenterenhun praktijkervaringen metdeaanpak
vanwateropstraaten grondwateroverlast.
Hoezijnzijtegemoetgekomen aandewensenvanbewonerengebruikervandeopenbareruimte.Indesessie'Metenvoorhet
kwaliteitsspoor' wordtbesproken hoevanuit
hetoogpunt vanrioleringzinvolgemeten
kanwordenaandewaterkwaliteit en/ofhet
functioneren vanderioleringommaatregelenreonderbouwen.Dederdesessiegaar
oververanderingen inderioolinspectie.In
2003 zalinNederland dehuidigenorm voor
inspectieenschadeclassificatie wordenvervangendooreenEuropesenorm.

HansvanDijkenRonvanMegen
'sMiddags presenteert voorzittetBouwersinzijnjaarrede hetgeschenk tetgelegenheid vanhet 15-jarigbestaan vanStichtingRIONED.Elkedeelnemet ontvangt na
afloopeenexemplaar.DaarnazalH.van
Luijtelaar sprekenovereventuele neetslagveranderingen inrelarietotrioleringen
warer indesrad.Hierna gaatE. Fotdinopde
vraagofgezondheidsaspecten bij water inde
stadeenvetgetenaspectis.Delaatstespreker
vandedagisH.Pleij,schrijver en cultuurhistoricus,enhijgaatinop'hettioolals
spreekbuis vanvaderlandse smervreesen
schrobzucht'.
Deelnameaandezedag kostRIONED-be^unstigersi35^julden.Nier-begunstigersbetalen
zioguldenenstudenten25gulden.
Voormeerinformatie:(0318)63 1111.
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