INTERVIEW

NIEUWE DIRECTEUR ED HULSHOF:
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Mijn eerstezorgis de
interne vorming van
WML"
Na bijnaeenjaar langzonderdirecteur.gezetentehebben,isdeWaterleiding MaatschappijLimburg
(WML)vanafSoktoberjl. weervoorzien.Opdiedag maaktenamelijk EdHulshofbijhethoofdkantoorinMaastrichtzijn intrede.Dekersversedirecteur,diezijnwortelsindechemieheeft, isvoorzichtigmetuitsprakenoverdetoekomstendedoelstellingenvanhetLimburgsewaterleidingbedrijf "ik
zitnuindeoriëntatiefase. Dat betekentveellezenenkennismakenmetmensen indewaterbranchc.
Methetuitzettenvanstrategische lijnen houdikmeopditmomentnognietbezig".
VoordatHulshofbijWMLindienst trad,
washijbedrijfsdirecteur bijMeerssenPapier.
DaarvoorwashijwerkzaambijdePlasticum
GroepTilburg,AkzoCoatingsenDSM.Geen
linkmetdewaterbranchezoujezeggen,
maardarspreektHulshoftenzeerstetegen.
"Dechemieisjuisteerdereen bindende
factor.Dechemieenookdebiochemie,waarinikbenopgeleid,speleneenbelangrijke rol
bijeenwaterleidingbedrijf Viachemische
processenkunjedekwalireit vanwatervasrstellen".

Hulshofzietzijn onervarenheid inde
waterbranche nietalseenhandicap."Het
ligtermaar aan hoejeertegen aankijkt.Ik
word in iedergevalnietgeplaagddoorhistorischbeladen boodschappen.Enja,wellicht
benikobjectiever. Hetnadeelvan mijn
onervarenheid isdat ikmeer rijd nodigheb
ommeeenbeeld revormenvandezesector.
Endieobjectiviteit kanookeenvalkuilvormen.Dekunst isomdeminnen teeliminerenendeplussen te handhaven".

Oriëntatiefase
Inhetvoorjaar vandirjaar werd Hulshof
benaderd voordehoogstepost bijWML.
"Het pakket informatie dat iktoen kreeg,
vondikinteressant.Dewatersector iseen
sectordieopwegisnaareennieuwefase in
haar levenscyclus.Doormijn voorganger,
JacquesHuberrs,isaleenslaggemaakt in
hetprofessionaliseren vandeorganisatie van
WML. Inmijn vorigebanen hebikervaring
opgedaan merhetdenken in
product/marktcombinatie. Ikwildusgraag
opdeingeslagen wegverdergaan".
VoordatHulshofookmaar éénstap
maakt richtingeenstrategievoorWML,is
hij vastvanplanzicheerstgrondigteoriënterenophoedewaterbranche inelkaar
steekt enwelkerolWMLdaarinkanvervullen."Ikgaindezeoriënratiefasebij iedereen
langsdieindewaterwereld eenrolspeelt.Ik
bennu bezigmet het bijwonen vandewerkoverleggenhier,wanrmijn eerstezorgisde
inrernevormingvanWML. Daarmoet ikeen
goedgevoeloverkrijgen, daarna komr het
externegedeelre.Datzallangzaam in elkaar
overgaan lopen".
OpdevraagofHulshofnierpopeltom
tot het'echte'werkovertegaan, antwoordt
hij vastberaden:"Ikpopelomdeintroductie
goed aftemaken.Mijn ervaringisdatje zo'n
introductieperiode maaréénkeerkunt doen.
Alsjedezeperiodetesnelafsluit, isdateen
gemistekans.Jekunt nooitergensvoorde
rweedekeerbinnenkomen enopnieuween
eersteindruk maken".

Strategie
Tothet introductieprogramma vanEd
Hulshofbehoortookhet lezenvanallerlei
stukken."Veelexterneinformatie en historischedocumenten,maarook bedrijfsplannen
enstukken overwarzichbijWMLheeft
afgespeeld deafgelopenjaren".
Datgenewatzichdeafgelopenjaren bij
WMLheefr afgespeeld isnietniks.WMLwas
in 105151en2000verwikkeld in verregaande
fusiebesprekingen met onder andere bedrijvenalsNuon enEssent.Ookwaten besprekingengaandemetwaterleidingbedrijven in
Gelderland enBrabanroverdevormingvan
éénwarerbedrijfvoorgeheel zuidoosrNederland.Besprekingendieopniets uitliepenwegenshetfeitdatdirectieenaandeelhouders,waaronder grootaandeelhouder
ProvincieLimburg,herniermetelkaareens
konden wordenoverderevolgenlijn. Het
waséénvanderedenenvanhetvertrekvan
JacquesHuberts.MaarHulshofwilniets
kwijroverdefusieperikelen dieinherverleden hebben plaatsgevonden. "Datwasvoor
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mijn tijd". Ookoverdestrategiedie Hulshof
zelfwenst tevolgenenofhijvoorschaalverbredingof-vergroting is,wilhijniet praten.
"Daar ishetgewoonwegnogtevroegvoor.
Eerstwilikdieoriëntatieperiode grondig
doen,alvorenswekunnen komen tot het
uitzetten vaneenstrategie".
Hulshofspreekt nadrukkelijk over'we'
wanneer hij hetoverhetvormenvaneen
strategie heeft. "Ikkangoedluisteren envan
daaruit métdemensen eenlijn uitzetten en
dielijn danookvasthouden".Dit betekent
overigensnietdatergeenhiërarchie binnen
WMLzalzijn.
"Samenopweg,zeker",vindt Hulshof
"Maar het iswelmijn plichtom tecontrolerenofdeuitgezette lijnen opdejuiste
maniergevolgd worden.Daarbij ishetduidelijk wiede eindverantwoordelijkheid
heeft. Datisookderolvaneendirecteur.Die
houdt overigenseveneens indatje voorop
dekarmoetgaanzitten enprobeert deuitgezettestrategie terealiseren".

Waterproductiebedrijf
Noggeennieuwestrategiedus,maarEd
Hulshofwilwelverdergaanmetdesuccessendiedeafgelopenjaren geboektzijn.Zoals
deexploitatievanhet Waterproductiebedrijf
Heel,dat toevalligopdedagvanhet interviewhaareersteleveringdoet.InhetWaterproductiebedrijf Heelwordt drinkwater
gemaakt uit hetoppervlaktewater van het
bekkenDeLangeVlieter.Ditbekken wordt
aangevuld met water uitdeMaas.Het water
blijft vervolgens anderhalfjaar in het bekkenstaanzodat hetaan kwaliteit wint,
waarna het viadeoeversaanhet bekken
wordtonttrokken. "Het winnen van drinkwateruit oppervlaktewater isgeen uniek
systeem",zegtHulshof "Maarvoorzover
wijweten ishet weluniekomhet water niet
rechtstreeks uitdeMaastehalen,maar eerst
opteslaanineenbekken.Vandaag beginnen
wemet hetleverenvantweemiljoen kuub
water,uiteindelijk moetdat20miljoen worden.Daarmeevoorziethetmetbijna 30procent inonzebehoeftevoorziening. Hiermee
wordtdebelastingvanhetgrondwater aanzienlijk naarbeneden gebracht".

met hetinoprichtingzijnde Waterbedrijf
Brabant".
Tevenslopenprojecten betreffende het
ontharden vanhetzeerhardewater inLimburgendeverdereverwerkingvandereststoffen diehierbij ontstaan.Dekalkkorrels
diebij hetontharden vanhetwater ontstaan,wordengeleverd aandekolenvergassingsfabriek Demcolecdiedekorrels
gebruikt bijhetvergemakkelijken vande
vergassingsprocessen. Hulshof "Inditgeval
ziejedatzo'nrestproduct tochweereentoepassingopzichkanzijn.Wezullenzeker
verdergaanmet hetzoekennaardit soort
toepassingen".

Tipje van de sluier
Eenkleintipje vandesluiet ovetde
nabije toekomst vanWMLwilEdHulshof
uiteindelijk tochweloplichten."Op10
december tekenen weeen intentieverklaring
overdrieproefprojecten indewaterketen.
Dithoudt dusschaalverbreding in.Metdeze
projecten gaan webekijken watdaadwerkelijkdevoor-ennadelen zijn met betrekking
tot ketenbeheer.Dedrieprojecten vinden
plaats inParkstad, HeldenenVenlo.InParkstadgaan webekijken hoewedegehele
keten vanwatergebruik, vervoerenzuivering beteropelkaar kunnen afstemmen en
watdevoordelendaarvanzijn voordeconsument. InHelden starten weeen project
methet plaatsenvanIBA's.InVenlo begint
tenslotteeenprojectgericht opdeoptimali-

satievanafvalwatersystemen. Deuitkomsten vandezedrieprojecten kunnen debasis
vormenvoorstrategische discussiesinde
toekomst".

Vanzelfsprekend
Hoedestrategische toekomst vanWML
erookuitgaatzien,vaststaatdat Hulshof
zichzeeropzijn plekvoeltbijdeLimburgse
waterleidingmaatschappij. "Het iseenzeer
enthousiasteorganisatie.Toegewijd ook.In
dekennismakingsgesprekken met het
managementteam endeOR voorafgaand
aan mijn aanstellinghebikeeneerste
indruk gekregen.Endiekomtovereen met
watiktotnu toeinhetbedrijf tegenkom.
Mijn vootganger heeft deslogan'Watervanzelfsprekend WML'ingevoerd.Dat isookiets
wat ikecht indezeorganisatieproef Overde
kwaliteit vanhetgeleverdeproduct bestaat
geendiscussie.Diediscussiemagookniet
voorkomen,wanteenalternatiefis erniet.
Mensen moeten 'smorgensdekraan opendraaienenalsvanzelfsprekend drinkbaar
waterkunnen verwachten. Iedereen bij
WMLisdaargoedvandoordrongen.Voor
2002hopenwedan ookverder tegaan opde
wegendieweingeslagenzijn, ingoedeharmoniemet allebetrokkenen,als vanzelfsprekend", f
Tekst Marjon Hoogesteger
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Eenanderproject waarmee Hulshof
zekerverderwilgaan,isdeE-WaterGroup,
eendochteronderneming vanWMLenhet
Zuiveringschap Limburg."Ditiseen typisch
voorbeeld vanhetdenken in product/marktcombinatie.Dezeonderneming levertwater
opmaataanindustriëlegebruikers,dusvoor
ziekenhuizen bijvoorbeeld verfijnd wateren
voordeagrarischeindustrie elementair
water.DeE-WaterGroup heeft plannen om
indenabije toekomst samen tegaan werken
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