Is ereen buitenlandse marktvoorNederlandse waterleidingkennis?
Voordracht uit de 48e Vakantiecursus in Drinkwatervoorziening 'Drinkwater in Nederland: natuurlijk het beste?' gehouden op 5januari 1996 aan de TU Delft.

1. Inleiding
Aquanet is in 1992 opgericht met de
bedoeling om in het buitenland Nederlandse waterleidingkennis aan te bieden.
Dat doen we dan ook met veel enthousiasme en inzet. En die inspanningen
leveren resultaat op. Vorig jaar zijn we er
in geslaagd om ongeveer 5 manjaar expertise van waterleidingbedrijven, VEWIN en
Kiwa in te zetten in projecten die werden
gefinancierd door de Wereld Bank, de
Oost-Europa Bank, het ministerie van
Buitenlandse Zaken en het ministerie van
VROM.
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Die markt is er dus blijkbaar! Gelukkig
maar, want Aquanet moet daarin haar
boterham verdienen. Maar dat gegeven
roept een aantal andere vragen op zoals:
wat is de achtergrond van die buitenlandse
vraag, waaruit bestaat ons Nederlandse
aanbod en welke zijn de voorwaarden om
met succes op die markt te opereren?
Hoe komt het dat er in ontwikkelingslanden en in Midden en Oost-Europa
vraag is naar kennis over het beheer van
waterbedrijven? Waarom doen ze het daar
in dat opzicht blijkbaar slechter dan bij
ons? Ik gebruik bewust de term waterbedrijven. Dat komt omdat in het buitenland, anders dan in Nederland, de zorg
voor drink- en afvalwater bij één bedrijf
thuishoort. Zo'n situatie kom je tegen in
bijvoorbeeld India, Indonesië, Estland,
Hongarije, Roemenië en Polen. Het waterspoor in de praktijk dus! Waarmee ik maar
wil zeggen dat wij van die landen in dat
opzicht nog iets kunnen opsteken.
Wat is trouwens dat Nederlandse aanbod?
Wat doen die medewerkers van waterleidingbedrijven, VEWIN en Kiwa als ze
voor Aquanet op pad zijn in het buitenland? In ieder geval hebben ze nauwelijks
de tijd om de plaatselijke tempels te bezoeken. Ze hebben hun handen vol aan het
uitvoeren van consultancy en training
projecten. Maar biedt die buitenlandse
markt misschien ook nog andere kansen?
Kansen waarop onze buren in Engeland
en Frankrijk wel inspelen, die we als
Nederlandse watersector ook wel zien,
maar nog niet aanpakken?
En tenslotte: waar moet je als organisatie
aan voldoen om met succes in het buitenland te kunnen opereren? Beschikken
over een goed produkt is één ding. En

Samenvatting
In ontwikkelingslanden en in Centraal en Oost-Europa zijn er ontwikkelingen die
leiden tot meer autonomie voor de waterbedrijven en een verzakelijking van de
organisatie en het beheer. Door het uitvoeren van consultancy en training projecten
van Aquanet leveren medewerkers van Nederlandse waterleidingbedrijven, VEWIN
en Kiwa een bijdrage aan dit proces. Daarnaast biedt de buitenlandse markt onder
meer ook kansen voor het uitvoeren van management, Built-Operate-Transfer
(BOT) of concessie-contracten. De conclusie is dat er wel degelijk een buitenlandse
markt is voor Nederlandse waterleidingkennis. Om met succes in die markt te
opereren moet een organisatie aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nederlandse waterleidingkennis is naar
internationale maatstaven absoluut een
produkt van hoge kwaliteit. Maar de klant
in het buitenland daarvoor te interesseren
is vers twee, zeker als die klant uit verschillende aanbieders kan kiezen.
2. Achtergrond van de buitenlandse
vraag naar waterleidingkennis
Waarom is het buitenland eigenlijk geïnteresseerd in onze kennis over het beheer en
onderhoud van watervoorzieningen? Dat
zou doen vermoeden dat het daarmee in
ontwikkelingslanden en in Centraal en
Oost-Europa maar matig is gesteld. U weet
waarschijnlijk al uit eigen ervaring dat die
veronderstelling klopt. Dat komt omdat
er het nodige schort aan de relatie tussen
het waterbedrijf, de klant en de lokale
overheid. Ik zal dat hierna toelichten.
In een land als India bijvoorbeeld staan
de kwaliteit en het niveau van de dienstverlening in geen verhouding tot wat we
hier in Nederland zijn gewend. Er is daar
geen sprake van een drinkwaterlevering
van 24 uur per dag, op een tenminste
kostendekkende manier, onder voldoende
druk, van een goede kwaliteit en waarbij
ook nog eens met ecologische randvoorwaarden wordt rekening gehouden.
Waterbedrijven daar zijn weinig efficiënt
bij het factureren en het innen van de
waterrekening. Ze hebben meer aandacht
voor nieuwbouw dan voor een goed gebruik
en onderhoud van de bestaande infrastructuur. Ze leveren een paar uur water per dag
en liggen niet wakker van niet-verantwoorde verbruiken van 50% of meer,
veroorzaakt door lekverliezen of illegale
aansluitingen. Onder die omstandigheden
is bewust omgaan met water bij de klant
als onderwerp absoluut niet aan de orde.
Een gebrekkige dienstverlening door het
waterbedrijf roept voorspelbaar een slecht
betalingsgedrag op van de consument. Dat
is een vicieuze cirkel die uiteindelijk voor
beiden resulteert in een verliessituatie.
Geen opwekkend beeld dus. Maar het
zijn vooral symptomen. Ik kom in India
genoeg toegewijde waterleidingingenieurs

tegen waarvan de vingers jeuken om veel
meer van hun bedrijf te willen maken.
Maar hun handen zijn gebonden. Dat
komt omdat die bedrijven opereren in een
omgeving die nauwelijks de voorwaarden
en de mogelijkheden schept voor een goed
beheer. Door de overheersende invloed
van de lokale politiek krijgen managers
van die waterbedrijven haast niet de
ruimte. Ze beschikken over een geringe
mate van autonomie en kunnen daardoor
niet voldoende vorm geven aan een efficiënte bedrijfsvoering. In India worden
bijvoorbeeld tarieven uit electorale overwegingen laag gehouden en hebben vakbonden een beslissende stem bij het handhaven van een te hoge personeelsbezetting.
Bovendien blijven de managers van grote
bedrijven hooguit 4 jaar op dezelfde post,
vanwege het beleid van de overheid om het
personeel regelmatig over te plaatsen.
Dat waterbedrijven onder die omstandigheden verlies maken is eerder regel dan
uitzondering en eigenlijk ook niet zo
verwonderlijk. Het merkwaardige is dat
daarop in feite niemand kan worden aangesproken. De verantwoordelijke sleutelfiguren wisselen immers met de regelmaat
van de klok.
Maar er is verandering op til. Het besef
groeit dat het roer om moet. De Indiase
overheid is steeds minder in staat om de
oplopende verliezen van de waterbedrijven
te subsidiëren. En men ziet in dat het voor
de economische ontwikkeling van de snel
groeiende steden noodzakelijk is om te
beschikken over een redelijk peil van watervoorziening, riolering en afvalwaterzuivering. Ook bi- en multilaterale donoren
realiseren zich dat er een andere aanpak is
vereist. Er zijn al voorbeelden dat die
donoren het doen van investeringen in de
waterbedrijven uitdrukkelijk gaan koppelen aan de voorwaarde van een drastische
verbetering van het beheer en onderhoud.
Zo is Nederland van plan om aan India 50
miljoen gulden te geven voor de uitbreiding
van drink- en afvalwatervoorzieningen in
de stad Kanpur. Die stad, met 2,5 miljoen
inwoners een middelgrote stad naar
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Indiase begrippen, ligt in de deelstaat Uttar
Pradesh met een bevolking van circa 150
miljoen mensen.
Het waterbedrijf van Kanpur is nauwelijks
in staat om haar klanten een paar uur per
dag van water te voorzien. Het haalt te
weinig geld op bij de consument en heeft
vervolgens moeite om haar personeel op
tijd te betalen, laat staan om minimaal
onderhoud te plegen aan de bedrijfsmiddelen, waardoor veel water door lekkage
verloren gaat. Datzelfde bedrijf ligt volstrekt aan de leiband van de overheid als
het gaat om de omvang van het personeel,
de hoogte van de tarieven en de planning
van investeringen. Is het onder die
omstandigheden dan nog verantwoord om
Nederlands geld, uw en mijn belastinggeld,
te investeren ?Nee, tenzij... Tenzij zo'n
investering wordt gekoppeld aan de voorwaarde dat de bedrijfsvoering aanmerkelijk
verbetert. En die afspraak wordt gemaakt.
Het bedrijf zal ieder jaar worden afgerekend op zijn rapportcijfers. Bij die cijfers
moet u denken aan een aantal indicatoren
voor de technische en de financiële bedrijfsvoering. Blijven die cijfers onder de maat
dan stopt het Nederlandse geld. Voorwaardelijke financiering dus. Daarbij is de keus
aan de Indiase overheid om het management van het waterbedrijf voldoende
speelruimte te verschaffen zodat het aan
de gestelde voorwaarden kan voldoen.
Een ander voorbeeld van een hardere opstelling van donoren levert het waterbedrijf
van Senegal. De overheid van dat land heeft
bij de Wereld Bank een lening gevraagd
van 300 miljoen dollar voor de uitbreiding
van de infrastructuur van het waterbedrijf.
In de onderhandeling over die lening heeft
de Wereld Bank als voorwaarde gesteld
dat het beheer van het waterbedrijf moet
worden geprivatiseerd. De Bank meent dat
dat meer garanties biedt voor een efficiënte
en effectieve bedrijfsvoering en dus ook
voor de aflossing van de lening en het
betalen van de rente. Senegal is met die eis
van privatisering, al was het niet van harte,
uiteindelijk akkoord gegaan.
Deze ontwikkelingen laten zien dat er
ruimte komt voor verandering. Dat er,
gelukkig, gaandeweg een klimaat wordt
geschapen om een overheersende invloed
van de politiek op de bedrijfsvoering te
laten afnemen. Dat biedt vervolgens kansen
voor meer autonomie voor de waterbedrijven en daarmee voor een verzakelijking
van de organisatie en het beheer.
Minder ver hier vandaan, in Midden en
Oost-Europa, bevinden waterbedrijven zich
ook in een proces van verandering. Voor
de politieke hervormingen was de centrale

overheid verantwoordelijk voor het leveren
van de nutsvoorzieningen, waaronder die
voor drink- en afvalwater.
Als je de waterbedrijven daar nu bezoekt
springen de gevolgen van de voormalige
gesubsidieerde planeconomie al snel in
het oog: overcapaciteit in de geïnstalleerde
produktiemiddelen, hoge niet-verantwoorde gebruiken, nauwelijks kostendekking en een hoog waterverbruik bij de
consument.
In die landen is een proces op gang
gekomen dat leidt tot een grotere invloed
en verantwoordelijkheid van het lokale
bestuur op de nutsvoorzieningen. Door de
politieke en de economische hervormingen
zie je gebeuren dat de centrale overheid de
eigendom van de waterinfrastructuur overdraagt naar de gemeenten. Die worden
daarmee ook verantwoordelijk voor het
leveren van de nutsvoorzieningen. De grote
staatsbedrijven worden ontmanteld die
onder het oude regime zorgden voor
drinkwatervoorziening, riolering en, soms,
afvalwaterzuivering, elektriciteitsvoorziening, stadsverwarming, openbaar vervoer
etc. Daarvoor in de plaats komt dan een
groot aantal gemeentelijke bedrijven. Zo
is in Hongarije het aantal waterbedrijven
in kort tijdsbestek gestegen van circa 30
tot 300. De politieke en economische hervormingen hebben in een aantal van
die landen dus geleid tot een ingrijpende
fragmentatie van de watersector.
Ook drogen de subsidies van de centrale
overheid op en worden die gemeentelijke
bedrijven steeds meer zelf verantwoordelijk
voor het dekken van hun investeringsbehoefte en de operationele kosten. Er
ontstaat daardoor noodzaak om vreemd
vermogen aan te trekken. Maar hoe doe
je dat als je daarmee nauwelijks ervaring
hebt opgedaan? Nog maar kort geleden
was er immers geen sprake van dat het
waterbedrijf zelf investerings- en financieringsplannen opstelde, omdat alles door de
centrale overheid werd geregeld. Daar
komt als complicatie bij dat in de jonge
markteconomie de instellingen die krediet
verlenen ook nog volop in ontwikkeling
zijn. Door de afnemende subsidies van de
centrale overheid moeten ook de tarieven
omhoog, de klant wordt letterlijk het kind
van de rekening. Dat betekent dat het
bedrijf naar zijn klanten iets heeft uit te
leggen. Dat er dus, anders dan vroeger, voor
het waterbedrijf de noodzaak gaat ontstaan
om met die klanten te communiceren.
De verhoudingen tussen de centrale en
lokale overheid, het waterbedrijf en de
klant zijn in die landen dus danig gewijzigd. Die watersector opnieuw te organiseren is de uitdaging voor de naaste
toekomst. Daarvoor wordt gezocht naar

modellen voor een efficiënte en effectieve
bedrijfsvoering. En waarbij, met het
lidmaatschap van de Europese Unie in het
vooruitzicht, kan worden voldaan aan
Europese regelgeving voor drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling.
Welke conclusie kun je uit het voorgaande
trekken? In ieder geval dat de watersector
in ontwikkelingslanden en in Midden en
Oost-Europa een verandering ondergaat.
Dat het inzicht groeit dat waterbedrijven
op een zakelijke manier moeten opereren,
met voldoende autonomie voor het
management van die bedrijven. En met een
overheid die op afstand de voorwaarden
voor een deugdelijke bedrijfsvoering
schept. In dat verband vragen die managers
en overheden zich af hoe dat dan moet.
3. Het Nederlandse aanbod
Wat doen medewerkers van Nederlandse
waterleidingbedrijven, VEWIN en Kiwa als
ze tegen de hierboven beschreven achtergrond projecten voor Aquanet uitvoeren?
Die activiteiten hebben betrekking op
consultancies en training. Bij de consultancies gaat het om 'exposure'-programma's,
versterking van het technische en financiële beheer, public relations, organisatieopbouw en om het versterken van waterassociaties. Onze training activiteiten
richten zich voorlopig nog op het financiële beheer van waterbedrijven in het
buitenland.
Om te beginnen met de 'exposure'-programma's. Die hebben tot doel om buitenlandse watermanagers in de keuken van
onze Nederlandse sector te laten kijken.
Die watermanagers gingen en gaan daarvoor naar landen als Engeland, Frankrijk
en Duitsland, maar ze hebben nu ook de
weg naar Nederland gevonden. We hebben
in ons land al verschillende delegaties op
bezoek gehad uit Azië en Oost-Europa. In
zo'n 'exposure'-programma vertelt VROM
hoe door wetgeving en planning het
beschikbare water in ons land op een
ordentelijke manier onder de belanghebbenden wordt verdeeld en hoe de kwaliteit
van dat water wordt bewaakt. Waterbeheer
is een onderwerp dat zeker in Aziatische
landen hoog op de agenda staat vanwege
de daar snel groeiende bevolking, urbanisatie en industrialisatie. Tijdens zo'n
bezoekprogramma gaan we ook in op de
historische ontwikkeling van onze eigen
bedrijfstak en op de rol van Kiwa en
VEWIN. Ook laten Nederlandse waterleidingbedrijven en zuiveringschappen zien
hoe zij vorm geven aan organisatie,
management en beheer. Die programma's
hebben een voorbeeldfunctie. We geven
aan hoe het zou kunnen en niet hoe het
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moet. De buitenlandse deelnemers vinden
die bezoeken zinnig omdat ze een referentiekader bieden voor de ontwikkeling van
de watersector in hun eigen land. En wij
kunnen reclame maken voor de kwaliteit
van onze Nederlands watersector, net zoals
de Fransen en de Engelsen dat trouwens
doen voor hun sector. Verder hebben die
bezoekprogramma's voor Aquanet het
voordeel dat we er de nodige contacten
mee opdoen. Dat is belangrijk omdat je
contactennetwerk, in een concurrerende
markt met internationale project aanbestedingen, niet hecht genoeg kan zijn.
Aan buitenlanders laten zien hoe we het
hier in Nederland doen is dus om meerdere redenen nuttig. Maar om voor Aquanet zelf op pad te gaan naar het buitenland
is eigenlijk wel net zo aardig. Verschillende
medewerkers van de Nederlandse waterleidingbedrijven, VEWIN en Kiwa hebben
dat inmiddels ervaren. Ik zal een paar
voorbeelden geven.
In het buitenland lichten ze waterbedrijven
door en geven ze adviezen om het technische beheer daarvan te verbeteren.
Ook gaan er missies uit om praktische
kennis over te dragen over het onderhoud
van produktie- en distributiemiddelen.
Nederland is bijvoorbeeld in India en in
Bangladesh al jarenlang betrokken bij de
voorbereiding en de realisatie van drinken afvalwatervoorzieningen in de steden
en op het platteland. Het besef breekt
echter door dat het met het technische
beheer van die aangelegde voorzieningen
maar matig is gesteld. Maar ook dat de
inzet van Nederlandse waterleidingexpertise kan helpen bij de verbetering daarvan.
Zo hebben medewerkers van Nederlandse
waterleidingbedrijven in een aantal stadjes
in Bangladesh laten zien hoe je in de
praktijk leidingen van het distributienet
schoonmaakt. En in de deelstaat Kerala
in India hebben deskundigen van onze
waterleidingbedrijven gedemonstreerd
hoe je het onderhoud van produktie- en
distributiemiddelen kunt verbeteren.
Dichter bij huis, in Midden en OostEuropa, richten we ons minder op de
techniek maar meer op het versterken van
de organisatie en het beheer van waterbedrijven.
In Estland bijvoorbeeld gaat het daarbij om
het financiële beheer. Daar adviseren we
over de reorganisatie van de financiële en
verkoopafdelingen van waterbedrijven.
Dat gaat gepaard met assistentie bij het
automatiseren van bijvoorbeeld de facturering. En er worden opleidingen gegeven in
het gebruik van die geautomatiseerde
systemen. Dergelijke adviestrajecten gaan

vaak vooraf aan het verstrekken van
kredieten door ontwikkelingsbanken, zoals
de Oost-Europa Bank. Die advisering
vooraf heeft tot doel om de waterbedrijven
in staat te stellen om later op een verantwoorde manier met de kredieten van de
banken om te kunnen springen.
Ook ondersteunen we waterbedrijven bij
de versterking van hun PR functies. Ik
heb al verteld dat er in het verleden in
Oost-Europese landen nauwelijks aandacht
bestond voor de klant. De voorzieningen
waren immers gesubsidieerd en de verspilling van water was meer regel dan uitzondering. Vaak is dat nog zo. Zo kan ik in
een plaatselijk hotel in Albanië nog altijd
maar met moeite de slaap vatten vanwege
het voortdurend geruis en gekletter van
water in valpijpen en stortbakken. Ook
voor loodgieters ligt er daar een gouden
markt zou je denken. Maar de tijd dat op
verkwisting geen sanctie stond is langzamerhand voorbij. De consument moet
nu gaan betalen voor zijn verbruik. De
tariefmkomsten vormen voor het waterbedrijf immers een steeds belangrijkere
bron van inkomsten. Verbetering van de
relatie met de consument vinden die
bedrijven dan ook essentieel. En ze zien
PR daarbij als een belangrijk hulpmiddel
om de tariefinkomsten te vergroten en om
de klant te stimuleren tot een verantwoord
watergebruik. In Hongarije voert Aquanet
een project uit in het kader waarvan bij een
tiental waterbedrijven PR afdelingen
worden ontwikkeld.
Ook de organisatie van waterbedrijven is
actueel. Ik zei al dat er in Midden en OostEuropese landen een nieuwe relatie is
ontstaan tussen de lokale overheden en de
waterbedrijven. Door de democratisering
zijn gemeenten verantwoordelijk geworden
voor de watervoorziening. Zij kunnen
dat bijvoorbeeld organiseren in een
gemeentelijke dienst, of kiezen voor een
ondernemingsvorm waarin een of meerdere
gemeenten participeren. Ook zijn er voorbeelden dat aan private partijen de hele of
een deel van de bedrijfsvoering wordt
uitbesteed. Dat gebeurt dan bijvoorbeeld
op basis van management, Built-OperateTransfer (BOT) of concessiecontracten.
Ik heb de indruk dat het Nederlandse
model voor een aantal van die landen
een interessante optie kan zijn. Dat zou
ertoe leiden dat een aantal gemeentelijke
bedrijven opgaan in regionale waterbedrijven waarvan de lokale overheden
aandeelhouder worden. Dat heeft dan tot
voordeel dat er uit de gefragmenteerde
watersector weer bedrijven van voldoende
omvang ontstaan, met alle schaalvoordelen
van dien. Ook kunnen in dit model de

gemeenten hun pas verworven invloed op
de bedrijfsvoering behouden. In projecten
organiseren we workshops voor gemeenten
en waterbedrijven waarin de diverse opties
voor reorganisatie met hun voor- en nadelen worden toegelicht.
Een andere interessante ontwikkeling in
deze landen is dat de watersector zelf
nieuwe democratische structuren oplevert.
Ik bedoel daarmee de branche organisaties
zoals onze VEWIN. Dergelijke associaties
zijn bijvoorbeeld al ontstaan in Hongarije
en Roemenië. Van die associaties worden
de bedrijven lid op basis van vrijwilligheid.
Daarbij valt trouwens op dat die ontwikkeling door de centrale overheid niet van
harte wordt ondersteund. Die ervaart het
ontstaan van zo'n overkoepelende organisatie eerder als een bedreiging van hun
eigen invloed. Ik vind die associaties voor
de ontwikkeling van de sector van groot
belang. Ze hebben immers de potentie
om in de toekomst de belangen van de
waterbedrijven te vertegenwoordigen bij
de overheid. En ook zijn ze als overkoepelende organisatie in een goede positie
om opleidingen te verzorgen voor het
personeel van de aangesloten bedrijven.
Aquanet is betrokken bij de oprichting en
ontwikkeling van branche organisaties in
een aantal landen waaronder Hongarije,
Tsjechië en Roemenië.
Tenslotte iets over training. Onze ervaringen in Centraal en Oost-Europa hebben
geleerd dat er bij waterbedrijven daar
behoefte bestaat aan verbetering van het
financiële management. Daarom heeft
Aquanet, in samenwerking met het IHE in
Delft en met de Management for Development Foundation in Ede een cursus van
1 maand ontwikkeld die specifiek op dit
onderwerp is gericht. In dat verband
volgen trainees onder meer ook 2 weken
opleiding bij Nederlandse waterleidingbedrijven. De eerste cursus is in december
1995 afgesloten en de volgende start alweer
in maart 1996. De ervaringen van de deelnemers zijn bijzonder positief. Wat vooral
aanspreekt is dat de docenten uit de
Nederlandse waterleidingbedrijven afkomstig zijn en dat de discussie daarom tussen
vakgenoten wordt gevoerd. Het kiezen
van het waterleidingbedrijf als opleidingslokatie heeft bovendien als voordeel dat
de theorie in de praktijk kan worden
gedemonstreerd.
De conclusie uit het voorgaande is dat de
Nederlandse watersector in de afgelopen
jaren heeft bewezen een partij te kunnen
meeblazen op de internationale markt van
consultancies en training. Ik beschouw
dat als een goede start, als een uitstekend
begin. Zonder twijfel is het mogelijk

263

H , 0 (29) 1996,nr. 9

om die positie verder uit te bouwen.
De vraag op de buitenlandse markt is daarbij geen beperkende factor. Vergroting
van de activiteiten van Aquanet zal vooral
afhangen van de bereidheid van de
Nederlandse watersector om voor dat doel
expertise ter beschikking te stellen.
4. Kansen op de buitenlandse markt
Zijn er behalve consultancies en training
nog andere marktsegmenten waar Nederlandse waterleidingkennis kan worden
ingezet? Ik zal op 2 mogelijkheden ingaan, die van de privatisering en van het
Netherlands Engineering Specialist Team
(NEST).
Dat de bedrijfsvoering van een buitenlands
waterbedrijf wordt uitbesteed aan een
private partij kom je steeds vaker tegen.
Dat kan afhankelijk van de duur van de
overeenkomst, de omvang van de overgedragen verantwoordelijkheden en de mate
van het ondernemers risico bijvoorbeeld
gebeuren op basis van een management,
service, BOT, lease- of concessiecontract.
Het valt op dat de Engelsen en Fransen
uitermate actief zijn op deze markt. Maar
ook dat Nederland daarin vooralsnog geen
rol van betekenis speelt. Sterker nog, we
plaveien de weg voor onze buren opdat zij
dat soort contracten kunnen uitvoeren. Dat
is gebeurd in Senegal. Daar was Aquanet,
in opdracht van de Wereld Bank en in
samenwerking met Ernst &Young, betrokken bij de privatisering van de watervoorziening. Toen hebben we geadviseerd over
de aanbesteding en over de formulering
van het leasecontract. Op die tender hebben
uitsluitend Franse bedrijven geoffreerd
zoals Lyonnaise des Eaux, Compagnie
Générale des Eaux en SAUR. Ook in
landen als Indonesië, Maleisië, Tsjechië,
Polen en Portugal zie je de Engelsen en
Fransen op deze markt opereren. We
hebben de indruk dat donoren zoals de
Wereld Bank, uit een oogpunt van betere
concurrentie verhoudingen, een uitbreiding
van het aantal aanbieders op die markt
zouden verwelkomen. Ik ben van mening
dat we daarin als Nederlandse watersector
een rol van betekenis kunnen spelen.
Ook bij de Koninklijke Landmacht
ontstaan mogelijkheden voor de inzet van
Nederlandse drink- en afvalwaterkennis
in het buitenland. Organisaties zoals het
Rode Kruis en de Verenigde Naties doen
steeds vaker een beroep op die Landmacht
voor crisisbeheersing, humanitaire hulpacties en rampenbestrijding. De Landmacht kan met haar eigen organisatie
onvoldoende aan die vraag beantwoorden.
Daarom zijn er plannen om op korte
termijn een Netherlands Engineering

Specialist Team (NEST) op te richten, met
deskundigen uit de burgermaatschappij.
Volgens de plannen zal NEST gaan
bestaan uit een groep van circa 400 experts
op verschillende vakgebieden, zoals nutsvoorzieningen, natte en droge infrastructuur en utiliteitsbouw. Voor de sector
drink- en afvalwater wil men een team
formeren van circa 70 deskundigen.
Dat team zal in Nederland worden ingeschakeld voor consultancies en ook
korte missies naar het buitenland uitvoeren. De initiatiefnemers van NEST
hebben Aquanet gevraagd welke inzet
daarbij door Nederlandse waterleidingbedrijven en zuiveringschappen kan
worden geleverd. We gaan die mogelijkheden na.
5. Voorwaarden voor succes
Tot nu toe ging mijn verhaal over de
achtergronden en de mogelijkheden die de
buitenlandse markt biedt voor Nederlandse
waterleidingkennis. Mijn laatste onderwerp
gaat over de eisen om met succes op die
markt te opereren. Die eisen kun je in een
aantal trefwoorden samenvatten: professionaliteit, core-business, onderscheidend
vermogen en durf en ambitie.
Met de professionele benadering van die
markt bedoel ik een aanpak waarbij tijdig
op kansen wordt ingespeeld, waarbij gelegenheidscombinaties met andere bureaus
in Nederland of in het buitenland worden
gevormd en waarbij concurrerende projectvoorstellen worden ingediend. Waarbij een
netwerk van contacten wordt opgebouwd
met actoren die in deze markt actief zijn,
zoals bi- en multilaterale donoren, adviesbureaus en counterparts. Een aanpak waarbij projecten worden uitgevoerd binnen de
daarvoor gestelde tijd en de 'Terms of
Reference' en die, last but not least, bovendien van een goede kwaliteit zijn.
Een organisatie die zich met succes op
die markt staande wil houden moet internationale consultancy tot haar corebusiness rekenen. Om die reden heeft een
aantal waterleidingbedrijven, inmiddels 10,
ervoor gekozen om hun advisering aan het
buitenland via Aquanet te laten plaatsvinden. Onze ervaring leert dat die formule
uitstekend werkt. Aquanet acquireert de
projecten en is verantwoordelijk voor het
management van de projectuitvoering. En
bij die uitvoering worden deskundigen
ingezet uit de waterleidingbedrijven en de
zuiveringschappen. Kortom een synergie
van internationale consultancy ervaring en
praktische kennis over het beheer van
watervoorzieningen. Die combinatie
levert een produkt op dat effectief beantwoordt aan een internationale vraag en
dat zich bovendien onderscheidt van het

aanbod van andere adviesbureaus. Daarmee wordt dan ook in een aantal projecten
goed samengewerkt. We zien trouwens
organisaties zoals Aquanet ook in het
buitenland ontstaan, bijvoorbeeld in
Denemarken.
Op die consultancy en training markt
komen we geregeld Franse en Engelse
partijen tegen. Zoals ik al vertelde zijn zij
ook actief op een marktsegment waar de
Nederlandse watersector nog geen sporen
heeft verdiend. Dat is de markt van de
management, BOT en concessiecontracten.
Om daarin een rol van betekenis te
spelen is vereist dat er consortia worden
gevormd waarin kennis over de voorbereiding, de realisatie en het beheer van
drink- en afvalwatervoorzieningen is
vertegenwoordigd. Het vereist ook dat
er wordt geïnvesteerd in het maken van
aanbiedingen waarvan de kosten aanmerkelijk hoger kunnen uitvallen dan die
voor consultancy projecten. Zo heeft het
Franse bedrijf SAUR onlangs de tender
voor de lease van de watervoorziening van
Senegal gewonnen. In het offertestadium
had dit bedrijf een team van circa 10
mensen in het veld om in een periode
van 6 weken het hele waterbedrijf door
te lichten. De kosten van een voorstel
belopen dan al gauw enkele tonnen, terwijl
de kans om het te winnen 1op 3 bedraagt.
Verder wordt van de uitvoerders van BOT
en concessiecontracten verlangd dat zij
investeren in de aanleg van drink- en
afvalwatervoorzieningen en voor lange
periodes, 10-20 jaar, de bedrijfsvoering
daarvan verzorgen. De consequenties van
die markt zijn daarom niet gering. Ik
meen echter dat we als Nederlandse watersector tijdig op die internationale trend van
privatisering moeten inspelen. Dat vereist
de ambitie om dat te willen en de durf om
commerciële risico's te nemen. Voor
bedrijven uit de sector met ondernemingszin liggen er dan in het buitenland
aanzienlijke mogelijkheden.
6. Slot
We staan in de geschiedenis te boek als
een volk dat over de wereldzeeën heeft
gezworven en toonaangevend was in de
internationale handel. Nu nog zingen we
over Piet Hein, dat zijn naam klein was
maar zijn daden groot. Als Nederlandse
watersector zijn we, in vergelijking met de
Fransen en de Engelsen, inderdaad klein
maar ondertussen wel erg goed. Laat die
koopmansgeest van vroeger ons voorbeeld
zijn bij het verder ontwikkelen van het
Nederlandse aandeel in de internationale
markt van waterleidingkennis.
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