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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 WATERSECTOR (8)

Kenniseconomie,
aftakelingofsucces?
Nederlandraaktachteropophetgebiedvanonderzoekenontwikkeling.Zo'n30jaargeleden maakteNederland nogdeeluitvandekopgroepvanlandenmethoogwaardige'researchanddevelopment'.Vandaag dedagzijnwc volgersenindetoekomstrakenwemisschienverderachterop.Derisicomijdendehouding tenaanzienvanbiotechnologiebiedtookweinigkansenophoogwaardige
R&D.Vraagiso/ditsoortontwikkelingenookvoordeNederlandsewaterleidingsectorgelden. Het
gaatinde kenniseconomieomkennisenkennissen.Kennisalleenisdannietvoldoende;hethebben
vankennisseno/betergezegdeennetwerkwordtsteedsbelangrijker. DeNederlandsewatersector
moetmeelopenindezeontwikkelingenvande kenniseconomieomkoploperteblijven.Dewaterleidingbedrijven, alsonderdeelvandewatersector,kunnendeontwikkelingdanookmetaanzich
voorbijlatengaan.
Watiskennis?Pragmatisch benaderdis
kennishetvermogen omietstekunnen
doenmetinformatie. Kennisen informatie
zijn dusniethetzelfde.Informatie (geordendedata)isnodigomkennisteontwikkelen.
Metkennis kunnen vervolgens nieuwe
inzichtenenervaringenworden opgedaan,
nieuweprincipesofwetmatigheden worden
ontdektofnieuwetechnologieën worden
ontwikkeld.Kennisbestaatintweesoorten:
wetenschappelijke entechnologische ideeën
envaardigheden.Ideeënkennis ishetresultaatvanonderzoek bijbedrijven ofkennisinstellingenenisschriftelijk ofelektronisch
opteslaan.Kennisindevormvanvaardighedenzijn ookervaringen,expertiseen
intuïtie.Dezekenniszitinhoofdenvan
mensen,ookwelmenselijk kapitaal
genoemd,enisslecht grijpbaar.
Waargaathetombijdekenniseconomie?Volgenskennisprofessor DanyJacobs
gaathetoverdekennisintensiveringvande
heleeconomie.Detrend kenniseconomie
wordtvooralbenaderd vanuitdeeconomischeinvalshoek.Jacobsgaatinzijn boek'Het
kennisoffensief uitvankennisdierelevant
isomeconomisch tefunctioneren -ofnog
beperkter -kennisdienoodzakelijk isom
succesvolleinnovaties totstand tebrengen.
Nederland heeft diesuccesvolle innovaties
nodigvooreconomischegroei.Tegendeproductiviteit metlagerekosten inanderelandenkanNederland nietconcurreren;dus
moetviaslimconcurrerenenproducerende
welvaartinstandworden gehouden.
Kenniswordtopverschillendeplaatsen
ontwikkeld.Deinfrastructuur daarvoor

bestaatuitdriepijlers:onderwijs, wetenschappelijk onderzoekenonderzoekdoor
bedrijven. Onderwijs levertdevaardigheden
waardekenniseconomieomvraagtenhet
product ismenselijk kapitaal.Onderzoek
levertnieuweinzichten entechnieken.
Daarbij wordtonderscheid gemaakt tussen
wetenschappelijk onderzoek bij universiteitenenonderzoeksinstellingen (zoalsTNO,
KiwaenTUDelft) enmeer toepassingsgerichtonderzoekdoorhetbedrijfsleven (zoals
waterbedrijven/ adviesbureausenleveran-

Ontwikkelingvande kenniseconomie
Naastdeproductiefactoren arbeid,
grondstofenkapitaalspeelt kenniseen
steedsbelangrijkere rol.Datblijkt onder
andereuithetaantalwerknemersdatfysieke
arbeidverricht:wasditbegin 1900negenvan
detienwerknemers;in1990werkt nogmaar
éénopdevijfwerknemers metzijn handen.
Hetonderwerp staatookopdepolitieke
agenda.DeEuropeseUnieheeft in2000in
Lissaboneenstrategischedoelstellingmet
betrekkingtotdekenniseconomievastgesteld:'Demeestconcurrerende endynamischekenniseconomie terwereldteworden
dieinstaatistotduurzame economische
groeimetmeerenbeterebaneneneenhechteresocialesamenhang'.Hetgaatdus niet
alleenomeconomische ontwikkelingen,
maarookomsociaal-maatschappelijke ontwikkelingen.DeNederlandseoverheid heeft
dedoelstellingvertaald naar nationaal
beleidengestelddatzijindeEuropesekenniseconomieéénvandekoplopers wilzijn.
MerdenodigeaandrangvanD66is het

Dezetrendanalyseiseenonderdeelvande
toekomstverkenningen inhetkadervan
DeKartonnenDoos.DeKartonnenDoos
verkenttrendsindemaatschappijom
toekomstbeeldenvoordewatervoorziening
teontwikkelen.Dezetoekomstbeelden
zulleneenbasisvormenvoorinrichting
vanhetbedrijfstakonderzoek enmogelijk
eenbijdrage leverenaanhetstrategisch
beleidvandebedrijven.Uitmeerdan
honderdtrendsselecteerdedeprojectgroep
erelfvooreennadereanalyse.Dezereeks
behandeltdepotentiëleeffect vandetrends
endeonzekerhedenwaarvoorzijdewaterleidingsectorstellen.

onderwerp ookinhetnationale regeerakkoord opgenomen.
Kennisontwikkelt steedssneller.Door
internationalisering eninformatie- encommunicatietechnologie iskennissneller
beschikbaar,eriseenmondiale kennisvoorraad.Detijd beschikbaar tusseneenwetenschappelijkevindingendecommerciëletoepassingervanwordtkorterendaarmeede
levenscyclivanproducten endiensten.
Investeringen moeten inkorteretijd worden
terugverdiend.Bedrijvengaanzichconcentrerenophunkernactiviteiten envooralToepassingsgerichtonderzoek uitvoeren.Het
fundamentele onderzoek wordtdoor universiteitenenkennisinstellingen verricht.
Bedrijven, universiteiten enkennisinstellingengaanonderling relatiesaanenvormen
netwerken.
HetNederlandse bedrijfsleven maakt
beperktgebruikvanderesultatenvan
wetenschappelijk onderzoek.OokEuropees
isditeenbekendfenomeen, samengevatals
deparadox'veelkennisontwikkeling, weinig
exploitatie'.Nogveelwinstvalttehalen,
wantondanksrelatieflagebestedingen ligt
deonderzoeksproductiviteit (hetaantal
publicaties)vanNederlandse onderzoekers
hoog.Verderblijktuitonderzoekdathet
hebben vaneenkennisrelatie,ongeachtof
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datmeteenpubliekedanwelptivatekennisinstelling is,resulteertineenbtutotoegevoegdewaardeperwerknemer vanminimaalzesprocent tenopzichtevanhet niet
onderhouden vanzo'n relatie.

H e t publiek overspoeld
Deintensiveringvankennisgeldrde
heleeconomie;hetgrotepubliekdreigroverspoeldterakendoorinformatie. Het kennisniveau indemaatschappij stijgt endit heeft
indirectgevolgen voorhet democratisch
gehalteendetolerantiegraad vandesamenleving.Mensen worden meer ontvankelijk
voornieuweomwikkelingen. Omindie
maatschappij economisch hetverschil te
makenmoet toegevoegdewaarde worden
geleverd.Naast technologische kennisis
daarvoor nodigkennisvandemarkt,van
organisaties envanmenselijke, socialevaardigheden.Voororganisaties betekent diteen
toenemende hoeveelheid en veelzijdigheid
vannoodzakelijke kennisbtonnen.
Doorslaggevende concurrentiefactoren
indetoekomst zijn kennisacquisitie en
-toepassing.Kennisprofessor Jacobssteltdat
hoetechnischer demaatschappij wordt,des
temenselijker zeookwordren afhankelijker
vanmenselijke creativiteit en leervermogen.

De kenniseconomie in N e d e r l a n d
Deontwikkelingvande kenniseconomie
inNederland iszorgwekkend.Inhet onderwijs neemt het tekortaanleerkrachten toe;
in2006gaat hetom53.000mensen.Hetaantalmensen meteenhogereopleidingdaalr
met nameindetechnische richtingendaarmeewordtdegroeppotentiële ondetzoekers
kleiner.Verderzijn onderzoekers door internationalisering mobielerenworden door
interessante ontwikkelingen eldersweggetrokken.Herniveauvandebestedingen aan

onderzoek eninnovatie liggen inNederland
rond herEuropeesgemiddelde.Naar raro
vanandereEuropeselanden besteedtde
Nederlandseoverheid ruimschoots voldoende,maarhet bedrijfsleven blijft achtet.Ditis
deels tewijten aandespecifieke sectorstructuut diegroteinvloed heeft opdeR&Dintensiteit endeelsaandegrote internationale bedrijven.

Schoolvoorbeeld Finland
Finland heeft deneergaande economie
vandejaren '80omgebogen toteen florerendeeconomiemetdehoogstegtoeiin Europa.
DeineenstortingvandeSovjet Uniein1991
betekendeeenforse reductievande afzetmarkt.DeFinseoverheid heeft toenhet heft
inhandengenomen endeScienceand
TechnologyPolicyCouncilopgericht.Deze
raad,metvertegenwoordigers vanminisreries,industrie,universireiten, werkgeversenwerknemersorganisaries, bepaalr het
nationale technologiebeleid.Dethema's
wetenschap en technologie wordengezamenlijk behandeld ommeerafstemming te
krijgen.
Inonderwijs wordt forsgeïnvesteerd om
eengoedopgeleidebevolking tekrijgen(5,7%
BBP,inNederland4,6%BBP).Het aantal
mensen meteenhogetechnische opleiding
endaarmeehetaantalpotentiële onderzoekersligrtenminste tienprocent hoger dan
inNederland.Ookvooronderzoekeninnovatiewordt hetnodigegeld uitgetrokken,
circa3,6%BBP, waarvan bijna driekwart door
hetbedrijfsleven. Hetbedrijfsleven besteedt
bijna dehelft vanhetonderzoek uit aan universiteitenendoornauwe samenwerking
wordendelaatsteontwikkelingen uitgewisseld.Universireiten zijn de broedplaatsen
vannieuweondernemingen.Deoverheid
faciliteett dat metsubsidiesenheeft scou-

Informatiebronnen en kennisrelaties
CBSverrichttetussen1998en2000onderzoeknaarhetbelangvaninformatiebronnen voorinnovatoren.BijhetuitvoerenvanR&Dzijndevolgendebronnenbelangrijk totzeerbelangrijk:
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Kenniseconomie in h e t water (?)
Deafgelopen decenniaheeft dewaterleidingsecror zichontwikkeld toteenhoogwaardigesector.Grondstoffengebruik en
zuiveringsprocessen zijn ingerichr omeen
hogeenbetrouwbarekwaliteit drinkwater te
leverenopduurzame enverantwoorde wijze.
Kennisontwikkeling eninnovatie hebben
mededehuidigehoogwaardige situatie
bepaald.Desector heeft zelfontwikkelingen
inganggezet,zoalseenleidingnetmodel,of
lopendeontwikkelingen verdergeholpen
doorvroegtijdig nieuwetechnologieën te
implementeren,zoals membraanfdtratie.
Ontwikkeling entoepassingvan kennis
overwatervoorzieningvindt voornamelijk
plaatsbinnen dewarerleidingsector.Centraaldaarinstaathet bedrijfstakonderzoek
(BTO). HetBTOisprecompetitiefonderzoek
datvooralopfundamentele vraagstukken is
gericht.Kiwavoert hetuit inopdracht en
samenwerkingmet dewatetleidingbedrijven.
Eenander onderdeelvandezesamenwerkingvormen derelatiesmet instituten
alsDelft ClusterenEuropese,Amerikaanse
enandereinternationale onderzoeksinstituten.Methetoogopdetoekomstmoet het
kennisnetwerk wordenomgevormd toteen
multidisciplinair netwetkmet ruimtevoot
alfa- engammavakgebieden. Eenmultidisciplinair nerwerkisnodigomte kunnen
anticiperen opdeontwikkelingen inde
maatschappij, bijvoorbeeld omregaandenkenaanklanten inplaatsvan aansluitingen.

Investeringen essentieel of
overbodig?

135%

Vakliteratuur

tingbureaus opgerichr ompartijen bijelkaar
tebtengen.
HettesuitaatisdatFinland inhetITclustet isuitgegroeid toteen belangrijke
knoopinhetwereldwijde innovarienetwerk
metNokia,wereldspeler inmobiele telefonie
endigitalecommunicatie alsvlaggenschip.
Dathet inFinland omeenduutzame kenniseconomiegaatblijkt uiteen vergelijking
meranderesuccesvolle kenniseconomieën
alsSilliconValleyenSingapore.Optechnologischeneconomischgebiedzijn delanden
vergelijkbaar, maaropgebiedvandemocratie,socialezekerheidofinkomensverschillen
scoortFinland beduidend beter.
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Naastdecircazesmiljoen eurodieper
jaar wordrbijgedragen aanhet bedrijfstakondetzoek wordtvrijwel eenzelfde bedrag
doordebedrijven individueeluitgegeven.De
onderzoekinvesteringen staanechtetwel
onderdtuk.Stelbijvoorbeeld dar tariefreguleringwordt ingevoerdeneenzijdig naarde
prijs wordtgekeken.Bezuinigingen opR&D
zullenonderdiedruknietuitblijven. Nieu-
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nenopbrengstengegenereerd worden ten
gunstevanhetnationale onderzoeksprogramma/BTO.
Intussen kandewaterleidingsector zich
richtenopnieuwebedreigingen en ontwikkelingen,bijvoorbeeld duurzame technologieontwikkeling.Desectorisaangekomen in
eenfasewaarinduurzamewinningenproductiesteedsbelangrijker wordt.Inhet artikeloverduurzaam drinkwater (H20nr. n
van30meijl.)wordenopwegnaareen duurzamemaatschappij ookgedragsveranderingenenruimtelijke inpassinginhet watersysteemgenoemd.Dieontwikkelingen moet
desectoroppakkenenstimuleren enmede
daarvoor iseenmultidisciplinair netwerk

nodig.
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Beleveniseconomie

wetechnologischeontwikkelingen moeten
danvanmarktpartijen komen.Voorde
implementatie vandieontwikkelingen isin
datgevaleenminimale onderzoeksafdeling
nodig.Hetzouechterdebijlzijn aande
wortel vandeboomvande hoogwaardige
ontwikkeling entoepassingvankennisinde
drinkwatervoorziening. Wanthet isdevraag
ofmarktpartijen voldoendeopde behoefte
vandesectorinspelen.Dit blijkt bijvoorbeeldbijsensorisering;dezevraaggestuurde
ontwikkeling lijkt aandesectorvoorbij te
gaan.Kennisenonderzoek blijven van
essentieelbelangvoordewaterleidingbedrijven.Desnelveranderendewereld met
steedsweernieuwebedreigingen eninzichtenmaaktdatdebedrijven voortdurend
alertmoeten blijven opdekwaliteitvanhet
drinkwater endevolksgezondheid.

Onderinvloedvan kennisintensivering
vandesamenlevingwordt hetsteedsmeer
eenbeleveniseconomie,waarindeconsument zijn eigen keuzesmaakt. Ontwikkelingenalsindividualisering en afbrokkelend
vertrouwen indeoverheid spelendaarbij een
rol.Neem alsvoorbeeld flessenwater: dezeer
beperkteconsumptie vanmineraal-enbronwaterdoorNederlanders,in vergelijking
metandereEuropeselanden,vormteen
indicator vandehogekwaliteit vanenhet
vertrouwen inhetNederlandse leidingwater.Datvertrouwen wordtaangetastals
marktpartijen metagressievecampagnes,
zoalsrecentAlbertHeijn metzero-watet,de
indrukwekkendataandekwaliteit vanhet
leidingwater kanwordengetwijfeld. Waterleidingbedrijven moetendaaropeenantwoordhebben.Datvraagtnietalleenomeen
betrouwbareuitstraling, maar vooralom
goedeinformatievoorziening. Meteen multidisciplinair netwerk kunnen deantwoordenwordengegenereerd enzoworden
gecommuniceerd dat hettotdeconsument
doordringt.Wantdeaandacht van het
publiek krijgen envasthouden wordteen
continue concuttentiestrijd.

Onderzoek slimmer benutten

Personeelseconomie

InplaatsvandeR&Dintekrimpenis
het beter tebedenken hoederesultaten van
het maatschappelijk uitgevoerde onderzoek
slimmer tebenutten.Wereldwijd bestaat
grotebehoefte aangoedestedelijkeen
industriële watervoorzieningen afvalwaterzuiveringdoordegroeivandewereldbevolking.Daarliggen kansenvoordeNederlandsekenniseconomie.De
waterleidingbedrijven spelendaarineen
wezenlijke rol,aangezienzijverstand hebbenvanhetoperationeelmanagement enals
sectoroverhet kennisnetwerk beschikken.
Doordemaatschappelijk ontwikkelde kennisenervaringopnieuwtebenutten kun-

Ookvoorhet personeelzijn ergevolgen.
Teruglopendestudentenaantallen bij technischeopleidingen,geringe belangstelling
vooreencarrièreinwetenschappelijk onderzoekendeaantrekkingskracht vandeinternationalemarkt vooronderzoekerszijnzorgelijkeontwikkelingen.Oplange termijn
wordteentekortaantechnicienonderzoekersverwacht.Omookindetoekomst van
voldoendehogeropgeleidetechnicien
onderzoekers verzekerd teblijven, moetde
sectoraantrekkelijk zijn. Hoogwaardige
R&D,eenmultidisciplinair netwerkeneen
internationale oriëntatiekunnen daarvoor
zorgen.

Mijn spelen isleeren, mijn leeren isspelen,
En waarom zou mij dan het leeren verveelen?
Het lezen en schrijven verschaft mij vermaak.
Mijn hoepel, mijn prilctol verruil ik voor hoeken s
Ik wil in mijn prenten mijn tijdverdrijf zoeken,
*tIswijsheid, 't zijn deugden,naar welken ik haak.
Devisievan Hieronymus van Alphenopdekenniseconomie.

Dekenniseconomieheeft gevolgenvoor
individuele werknemers.Kennisdiesneller
ontwikkelt, veroudert ooksneller.Om te
voorkomendatdepositieopdearbeidsmarkt verzwakt moeten werknemers blijven
leren.Cursussen,opleidingen en trainingop
hetwerkzijn nodigomkennis envaardighedenteonderhouden envooralom inzetbaar
teblijven.

Aftakeling of succes?
Hetvermogen vandeindividuele medewerker,dewaterleidingsector enNederland
omdeontwikkelingvande kenniseconomie
optepakken bepalendematewaarinde
trendzichontwikkelt.Illustratiefdaarvoor
isFinland,eenschoolvoorbeeld vaneenkenniseconomie.Deontwikkelingaanzich
voorbij latengaan leidterongetwijfeld toe
datNederland verderachterop raaktinR&D
endaarmeeeconomischegroei.Voorde
waterleidingsector zouhet betekenen dat
het hogeontwikkelingsniveau vandesectot
endaarmeedebetrouwbare drinkwatetvoorzieningindekomendejaren afkalft.
DesignalenvandeNedetlandseoverheid,zoalshet initiatieftot het oprichten
vaneennationaal innovatieplatform ende
samenwerkingsovereenkomst vandewaterbedrijven indrinkwateronderzoek, wijzen
opontwikkeling vandekenniseconomie.
Hetkomtaanopkennisacquisitieen-toepassing.Voordekennisacquisitie isdeontwikkelingvaneenmultidisciplinair netwerk
metalfa- engammavakgebieden noodzakelijk.Eénvandetoekomstige onderzoeksrichtingen isdeontwikkelingvandeduurzame
maatschappij.Dekennisen technologieën
moetennatuurlijk doordesectorzelfwordengebruikt, maatzekunnen slimmer wordenbenutdootzeooktegebruiken voorde
internationale markt waargrotebehoefte is
aaneenbetrouwbare drinkwatervoorziening.
Slimmebenutting isooknodigwaar het
gaatomdemedewetkers indewaterleidingsector,namelijk omzenaardesector tetrekkenenomzeeenlevenlangtelaten leien.
Dewatetleidingsectorkandekenniseconomielatenslagen.Doorhoogstaande technologischeontwikkelingen tecombineren met
ontwikkelingen naareenduurzame maatschappij waarbij oogisvoorconsument en
medewerkers.Metenigecreativiteit kande
ontwikkelingvandekenniseconomie inde
waterleidingsector netalsinderestvan
Nedetland succesvolworden geïmplementeerd, f
ir.Aleid Diepeveen
Waterleiding Maatschappij
Drenthe
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