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De Kartonnen Doos
T O E K O M S T V E R K E N N I N G E N I N DE DRINKWATERSECTOR (3)

Individualisering
verandertde
drinkwaterwereld
Maatschappelijkeveranderingenzoalsindividualisering hebbengroteinvloedophet/unctioneren
vanwaterbedrijven.Waardewaterleidingbedrijfstak inhetverledengertchtwasopde 'technologypush', zaldedoordeklantveroorzaakte'technology-pull'indetoekomststeedssterkerworden.
Individualiseringwordtbeschrevenals
het maatschappelijkeproceswaarinindividuen (consumenten) hunautonomie willen
vergroten.Individualisering heeft meerdere
verschijningsvormen, bijdeindividuele
klantenindemaatschappij.Deklantwil
meerenmeereigenkeuzesmaken,goed
wordengeïnformeerd, isbezorgd omzijn
gezondheid,wenstveiligheidenvraagttegelijkertijd naar meergemaksdiensten.Daarbijwordthijinzijn perceptiesterk beïnvloeddoordemedia.Op maatschappelijk
niveauveranderenpatronen alsgevolgvan
individualiseringook:mensenvullenhun
tijd anders in,zijn mobielergewordenen
hebben meerdereverblijfplaatsen, ookvoelenzezichvakergenoodzaakt omhunrechtenopteeisendoorclaimgedragende
instellingenopstellingvanwerknemers verandert.
HoewelNederland deafgelopenjarenin
hoogtempoisgeïndividualiseerd, ishet
mogelijkdatdekomendejaren eentegengesteldebewegingontstaatmetaandachtvoor
hetcollectieve.Ditwordtookweldetegentrendgenoemd.Welkerichtinghetde

Dezetrendanalyseiseenonderdeelvande
toekomstverkenningen inhetkadervande
KartonnenDoos.DeKartonnenDoosverkenttrendsindeNederlandsemaatschappijomtoekomstbeelden voordewatervoorzieningteontwikkelen.Deze
toekomstbeeldenzulleneenbasisvormen
voorinrichtingvanhetbedrijfstakonderzoekenmogelijkeenbijdrage leverenaan
hetstrategischbeleidvandebedrijven.Uit
meerdanhonderdtrendsheeft deprojectgroeperelfgeselecteerdvooreennadere
analyse.Dezereeksbehandeltdepotentiële
impactvandetrendsenonzekerheden
waarvoorzijdewatersectorstellen.

komendejaren opgaat,hangtafvandiverse
beïnvloedende factoren (ziekaderonderaan).
Vooralsnoglijkt deindividualisering zichde
komendejaren voorttezetten.
Defactoten dieomschrevenzijn in
bovenstaand kader,hebben invloedopde
geïndividualiseerde klantenopdegehele
maatschappij.

Gemaken beleving
Consumenten vullenhunschaarse vrije
tijd steedsefficiënter in,waarbij gemaksproductenendiensten,vaakgerichtopbeleving
enpret,eenbelangrijke rolspelen.Toegenomenmogelijkheden ophetterrein vande
informatie- en communicatietechnologie
geveneenimpulsaanhetbelevingsaspect.
Kostenlijken bijdevraagnaar belevingen
gemakeenondergeschikteroltespelen;de
groeivanrecreatievebestedingen bedraagt
dekomendejarenzestotachtprocent.De
vraagnaar integralegemaksdiensten isook
binnenshuis zichtbaar.Uitconsumentenonderzoek blijktdatdeklant bestbereidis
meertebetalenvooraanvullende waterdiensten.Hetaanbodvan (gemaks)diensten

Economische groei.Ineenwelvarendemaatschappij hebbenburgersgeldtebestedenom
hun individuelebehoefte tebevredigen.
Opleiding entoegangtotinformatie. Goedopgeleideindividuen dietoeganghebbentot
informatie kunnen beterkeuzesmaken.
De rolenhetsuccesvandeoverheid.Alsdepolitiekerinslaagthetvertrouwen vandeburgersteherstellenofte behouden,zalindividualiseringmindersneldoorzetten.
Levensopvatting vandeburger.OntwikkeltdeNederlanderzichalsburger(metinteresse
voorpolitiek,maatschappij enmilieu)ofalsconsument(metaandachtvoordekortetermijn
enconsumeren)?
Geopolitieke stabiliteit.Intijden vancollectievenood(oorlog,natuurrampen) zijn burgers
geneigdvoorelkaarklaartestaan.
Culturele integratie.VoelteenNedetlanderzichwereldburgermet interessevoorandere
talenenculturenofvoelteenNederlanderzichverbonden metlokalecultuur?

wordtgestimuleerd doorde liberalisering
vandeenergiemarkt in2004.Energiebedrijveneninstallatiebedrijven zijn opzoeknaar
nieuweklantenenbreidenhundienstenpakketinhoogtempouitmetadviesover
efficiënt energiegebruik, schadeherstelserviceenbeveiligingssystemen enanderediensten,zoalsdecontrolevandrinkwatetkwaliteit(temperatuur enstilstand)voor
legionellapreventie.Vooralsnoglijkende
energiebedrijven eninstallatiebedrijven zich
nogweinigtebemoeienmetwatergerelateerdediensten.Hetuitdijende dienstenpakketvanaanbiedersbetekent echterweldat
deklantintoenemende mateéén aanspreekpunt krijgt, vaakindepersoon vaneenadviseut.Ditkantotgevolghebbendatdeze
adviseur tussendeklanten waterbedrijf
komttezittenenvanuitdiepositiehetimagovaneenwaterbedrijf kanbeïnvloeden.Dit
kaneenrisicovormen voorhetimagovan
een waterbedrijf

Informatie en consumentenvertrouwen
Degeïndividualiseerde klantismondig
enwilgoedgeïnformeerd zijn.Deconsument wilopbasisvaninfotmatiebronnen
eenafgewogen keuzemaken.Alsde informatieniet rechtstreeks tet beschikkingstaat,
gaatdeconsument eractiefnaaropzoekof
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eistdoordeproducent teworden geïnformeerd.Datziejevooralophetterreinvan
(voedsel)veiligheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid, ethiekengezondheid (toenemende vraagnaarzogeheten 'functional
foods').Vewinconstateerde bijvootbeeldin
1999dat16procent vandeklanten meer
informatie vanhetwaterbedrijfwil ontvangen.
Informatievoorziening inonzekere tijdenisessentieelomhetvertrouwen vande
consumenr tebehouden.Indelandbouwsector isnadiversecrisesbeslotenommeer
inzicht tegevenindeproductieketen door
eensolidecontrolesysteem intevoeren,
gebaseerdoptraceerbaarheid vangrondstoffenindeproductieketen, transparantievan
hetproductieproces encertificering vanproducenten enproducten.Naatanalogievan
ontwikkelingen indevoedselsectorzou,om
hetconsumentenvettrouwen tebehouden,
ookindedrinkwaterbedrijfstak overwogen
kunnen wordenmeercontroleopkwaliteit
tussen pompstation endeklant terealiseren
ofgecerrificeerd (endocrinenvrij) waterte
gaan leveren.Deconsument heeft overigens
nogsteedsveelvertrouwenindekwaliteit

van drinkwater.
HetaantalNederlanders datzichgeen
zotgenmaakt overdrinkwatet isechterwel
gedaald(van70naar65procent).Redenen
waaromhetvertrouwen indrinkwater
wordtaangetastzijn verhalen over bacteriën
inhetwater,veronrreinigingen enpubliciteit/media.Vooralmedia-aandacht voor
incidenten speelteenessentiëlerolinhet
publiekevertrouwen.Wanneer vertrouwen
indedrinkwatervoorziening wegvalt,zoals
indelen vandeVetenigdeStaten hetgevalis,
kunnengrootschaligeveranderingen inde
drinkwatersector optteden.Uitstudiesvan
AwwaRFblijktdatdootafnemend consumentenvertrouwen hetgebruik van flessenwater toenam(omzetvan3.87miljard dollar
in 1997naar5.7miljarddollarin2000),evenalsdetoepassingvan waterbehandelingsapparatuur (van27procentin1995 naar38 procentin1999),zoalswaterzuivering aande
kraan.

Klant, imago en perceptie

kendimagovangroorbelang.Bijeengoed
imagohoorteenttansparanteproductiewijzeeneengoedeinformatievooiziening.De
consument isoverigens minder snelgeneigd
deinformatieverstrekkende partij tegeloven.DeCommissieToekomst Overheidscommunicatie (CTO)spreektookwelvan
een'showme'-inplaatsvaneen'trust me'maatschappij.Tegelijkertijd blijktuit
onderzoeken indeVerenigdeStatendat het
vertrouwen incommerciële instellingen
weerveellagerisdaninorganisaties uitde
publiekesectot.Onderinvloedvandemedia,
gerichtopeenincidentencultuur, lijkt het
eropdat perceptieenwerkelijkheid steeds
verderuirelkaar komen teliggen.Inhet
gevalvandewaterleidingsector zoudit kunnenbetekenen datzelfs alseen (meetbaar)
onberispelijke warerkwaliteit wordtgeleverd,hetconsumentenvettrouwen toch
wegvalt.Daarnaast speelt hetsoott risicoeen
rol:ishetrisicovrijwillig(auto)ofonvrijwillig(drinkwatervoorziening). Inher laatste
gevalwordenrisico'ssrerkoverschar.

Consumentenverttouwenhangt nauw
samen met imago.Ineentijd dat reputaties
sneller sneuvelen,iseen verttouwenwek-

Individualisering inde maatschappij

Deklantkrijgtviademediasteedsmeerinformatieoverveiligheidengezondheidmrelatietotwater.

Limburgsebekenweerviezer

MtsmitMT • O n d a r
j n e n e n investerinj
vaiwaterzuiverin;
waterverontreini
Limburgse bt-kei
en d e Maas weer
metalen, 'ikst'
en bestrijd
vergiftigen

, koper '

1 lood waarvan
-• "xrpnwater
'«<J-priU'3term
in
*- -*

Driftig

reit Ondanks de successen die
'* h e t v c r ! e d e n geboekt zijn.

••mmßm
— " » B E beraHen

;e> P >

""'"""on"-

Tweehonderdmensen
ziekdoorwater

^egionelJa,het
Wt welasbest

Van omr
UTRECHT-«*"*
S ,-shctV
, e x—
- w i- j. ,k U- . O j ? uS ™
s euVinex-wijk

'1UK 1
•
«'Ir.™,,
»nnei>Sd D«
' bUjM"«<**"•

zoek" van d*• *Utrechtse GGD.

",,.„, h t , doonpotlm vin
er. m:l>f>prcr.cr.
r'r''n
- ij-

H20

Oor

""•»««Ml mo« ».„.„.
,
' 'tvu'<« voelen. E „ . „ ,

«.

30

»!d/(

Mensen worden mobieleren brengen
meer tijd door buiten hun hoofdverblijfplaats,denk bijvoorbeeld aanvitalekapitaalkrachtigeouderen.Hetaantal tweedevetblijfplaatsen met bedinNederland wordt
geschatop647.000(recreatiewoningen, caravansen boten).Ookishetaantal kortdurendeuitjes sinds 1996met vijfprocent toegenomen.Nedetlanders trekkener982 miljoen
keerperjaar opuit.Omdat mensen minder
inhun hoofdverblijfplaats verblijven,zalde
waterafname peraansluiting gemiddeld
dalen,vooralindezomertijd. Dit kanconsequenties hebbenvootdestroomsnelheidin
het leidingnet endewaterkwaliteit.Op
plekken waatdeze'mobielen'inbepaalde
periodes samenkomen,kunnenjuisr problemenontstaan metdewaterkwaliteit als
gevolgvandeverhogingvandestroomsnelheid,bijvoorbeeld indezomerindekusrgebiedenofinjachthavens.Detoenamevan
hetaantal(mobiele)verblijfplaarsen zoueen
impuls kunnen gevenaandecenrralezuiveringsinstallaties.
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Toename van claimgedrag
Individualiseringuitzichonder meerin
eenverminderingvandeelnameaansociale
netwerken.Individuen hebbenechter altijd
netwetkennodigomzichtekunnen ontplooien,spiegelenenontwikkelen. Deelnameaandezenetwerken issteedsvaketdynamischenkortstondig,gerichtopvoordelen.
Burgersorganiseren zichbijvoorbeeld voor
eeneenmaligegebeurtenis,heffen hun organisatiedaarna weeropengaannaardevol-

gendegebeurtenis.Daarnaast laathet individuzichmindersturen vanuit extetne
voorschriften; degripopdeklant verdwijnt
enparticuliere initiatievenfloreren.De
opkomst vandezezogeheten 'singleissue'
groepen endeoverheidswens om individueleverantwoordelijkheden testimuleren
(eenkleinersociaalvangnet)kandeontwikkelingvaneenclaimcultuur bevorderen.
Dezeontwikkeling wordtversterkt dooreen
sterketoenamevanhetaantal advocaten
(van2000in 1970naar 11.800in2001),een
toenamevanhetaantal rechrsbijstandpolissenvoorgezinnen (van70.000in 1957naar
110.300in 2001]eneenverdubbeling van het
aantal bijdekantonrechter ingediende burgerlijke zakensinds 1975. Opdit moment
werken advocaten inNederland nognietop
basisvanhet'nocure-nopay'-principe.De
OrdevanAdvocaten wildit betalingsprincipeechter mogelijk gaan invoeren,waardoor
dekansopclaimsindetoekomst veelgroter
wordt.IndeVerenigdeStaten ishet 'nocurenopay'-principe immersdedrijvende kracht
achterdeclaimcultuur.Ookwaterleidingbedrijven kunnen temaken krijgen metal
dannietopdewetgebaseerdeklachtenen
techtszaken,vergelijk recente ontwikkelingenindeenergiesector nastoringen. Hierbij
kanwordengedacht aanincidenten rond
waterkwaliteit (legionella, huishoudwater)
dieindemedia breed worden uitgemeten.
Monitoring,bijvoorbeeld viasensorisering,
enbewijslast zijn indetgelijkezakenessentieel,vooralalsderechterlijke macht
geneigd isomdebewijslast bijde producent
teleggen,zoalsbij creditcard- enpinpasbetalingen algebruikelijk is.
Omdekansopclaimsteverkleinenis
hetessentieeldatklachtenafhandeling bij
waterleidingbedrijven perfect plaatsvindt.
Vewinsignaleert in 1997enin2000bij negen
procent van5.200ondervraagde klanten (die
recentcontacthaddengehad met het waterbedrijf) ontevredenheid.Daarnaast blijkt uit
Vewin/NIPO-onderzoek(in 15*951)dat slechts
dehelft vandemensenmet klachten daadwerkelijk deklachtmeldt, terwijl de helft
vandeklachtenmeldets tevreden ismetde
afhandeling vandeklacht.Inhetbenchmarkrapport wordtdeverwachting uitgesprokendatdeklant indetoekomstveeleisenderzalworden.Omdeklantinde
toekomst (nog)beter tebedienenzijn klanttevredenheidsonderzoeken, klantnormen en
servicegaranties,gebruikelijk bij waterbedrijven inEngeland,essentieel.

Individualisering op de werkvloer
Degeïndividualiseerde werknemer
wenstflexibelteworden behandeld. Hierdoor moeten werknemers anders worden

DesnellekweekreactorinKalkarwerduiteindelijkhetpretparkKernwasserWunderland,eenextreemvoorbeeldvan
deovergangvancollectievedienstennaarindividuele"pretconsumptie"(foto:KernwasserWunderland).

beoordeeld:minder opaanwezigheid en
meeropresultaat.Daarnaast vetvagende
grenzen tussen werken,lerenenopvoeden.
Werkmoer,naasthetvergarenvan inkomen,
leuk,leerzaam,zinnigzijn:'werk isde
modernekerk'.Ookdeclaimcultuur istotde
werkvloerdoorgedrongen.Werkgeverswordensteedsvakervoorderechtergedaagd om
vergoedingen uit tekereningevalvanwerkgerelateerdeziektes,iederjaar komener
25.000gevallen vanmensen met werkgerelateetdeziektesbij.Deontwikkeling naateen
kennisintensieve economiestelteisenaande
werknemer vandetoekomst,zoals aandacht
vootdebeschikbaatheid en inzetbaarheid
vaniemand enzijn bereidheid omzijn kennisbij teblijven spijkeren.

Perspectief
Zorgenbelangstellingvootde behoefte
vandegeïndividualiseerde klant wotdt
steedsessentiëleromookinde toekomst
water tekunnen leverenopeenwijzezoals
datnugebruikelijk is.Hetmonopoloïde
karakter maakteenklantgerichte benaderingnietaltijd evengemakkelijk, zoals blijkt
uit eenonderzoek indeVerenigdeSraten.De
perceptie tussen managersvanwaterbedrijvenendeklant liepensterkuiteen:69procentvandemanageiszeiteopereren vanuit
hetbelangvandeklant,terwijl slechts17
procentvandiezelfde klantendat ideeook
deelde.Tegelijkertijd wetenwedat individualiseringclaimgedragkanstimuleren. Het
typeotganisatieendeklantperceptie van het
geleverdeproductkunnen vaninvloed zijn
ophetclaimgedrag.Commercieel opererendeorganisaties zullensneller last hebben
vanclaimsdannutsbedrijven endeklant
heeft meervertrouwen ineenproduct
(dtinkwatet) datwordtgemaakt uiteen
schonebron ineenduurzame samenleving.

Omhetvertrouwen vandeklantte
behouden enclaimstevoorkomen,iseen
robuust imagovangrootbelang.Maarwatis
eengoedimagoomhetvettrouwenvaneen
geïndividualiseerde klant tebehouden?Hoeweliederwaterbedrijfzijn eigenimagomoet
bepalen,zijn erbepaaldeelementen dieeen
geïndividualiseerde klantzullen aanspreken:
Eengoedeinformatievoorziening over
hetproduct drinkwater endebereidingswijze.De informatievoorziening
overincidenten dienegatiefzijn, isminstensevenbelangrijk. Dooropenheid te
tonen (transparantie van bedrijfsprocessen)kanaleenvertrouwensband worden
gecreëerd;
Zorgdragen vooreenschonebron en
betrokkenheid tonen vooreen duurzaammilieu,tebeginnen doorzelfhet
goedevootbeeld tegevenbijdeproductievan drinkwater;
Deklantvertrouwen gevendoot telaten
zienwateenwaterbedrijfallemaaldoet
omdekwaliteitvanhetdrinkwatet te
garanderen,kwaliteitszorgenmonitoring(ookpompstation af)zijn essentieel;
Klachten,endeafhandeling ervan,serieusnemen, wellichtdoorde introductie
vanklantnotmenenservicegaranries,
zoalsinGroot-Btittanniëgebruikelijk is;
Deklantwens altijd serieusnemen maar
dezewensaltijd toetsenaande bijdrage
aanhet imago.Draagtdevtaagvaneen
klant naarproductdiversificatie ofaanvullendediensten bij aanhetimagoof
doetdezewens(optermijn)juist afbreuk
aandatimago?<f
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