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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 (7)

Dewatersectoropkop
inICT?
Deontwikkelingeninde informatie- encommunicatietechnologiegaanrazendsnel, zosneldathet
bijna nietmeerbijtebenenis.Indewatersectorheersttotnutoedeinstelling,datICTeenwonderlijk
enookwelnuttigfenomeenis,waarwevanenigea/standnaarkunnenkijken.Zoafentoe, alseen
nieuwICT-snufje isuitontwikkeld,hebbendedrinkwaterbedrijven erzelfsnutvan.Inditartikel
wordtaangegevendathetverstandigkanzijnomactieverbijdeontwikkelingenindeinformatie-en
communicatietechnologie betrokkentezijn.Gedwongendoorautonomeontwikkelingen kande
watersectorveranderenvaneengeïnteresseerdewaarnemeropa/standnaareendynamische koploper.
Eenrustige namiddagin2021.Ineen
verlatenhuisslaatplotselingdetuinsproeier
aan,evenlaterdevaatwasserendewasmachine.Watishieraandehand?Deapparaten
wordennietbedienddooreentijdklok, maar
opafstand door....het waterleidingbedrijf.
Dezewerkwijze levertvoor deklantenhet
waterleidingbedrijf voordelenop.Deklant
gebtuiktwater tegeneendalurentarief het
waterleidingbedrijf toptopdezemanierde
piekenindewaterleveringaf ICTisin2021
doorgedrongen totalleuithoeken vande
waterleidingbedrijven. Nahetvolledigautomatiseren vandeklantprocessen enhetproductieproces isdeaandacht verschoven naar
hetontwikkelenenaanbiedenvanallerlei
apparaatjes metingebouwde intelligentie
dieklantengraagwillenhebben (hebbedingetjes),zoalsdefraai vormgegeven,op
afstand bedienbate, tuinsproeier.

zijn voorwaterleidingbedrijven, metaandachtvoorproductieendistributie,productenendienstenensamenwerking binnende

Drie wetten
DetermICTwordt veelgebruikt, maar
watbedoelenweerpreciesmee?ICTis het
samenspel tussendeintelligentie vanzelfsturende systemenenapparaten,van
afstand entijd onafhankelijke communicatieendebeschikbaarheid vantoegesneden,
relevanteenopiedergewenst moment
afroepbare informatie.
DeontwikkelingvanICTinNederland
isdeafgelopenjarenineenstroomversnellingterechtgekomen. Eendigitale revolutie

Dehakkeninhetzand.
Isditeenreëelbeeldvandetoekomst,of
zoudetoekomsterookheelandersuirkunnen zien?Datisdevraagwaaropditartikel
ant woordprobeert tegeven.Daarbij wordt
onderscheidgemaakt tussendematewaarin
ICTdoorzetindeNederlandse samenleving
endematewaarindatinde bedrijfstak
gebeurr.Eerstwordtdeontwikkelingvande
informatie- encommunicatietechnologie in
desamenlevingbesptoken.Dezetrendkan
tweekantenopgaan.Alsdetrend doorzet,
gaatICTeenbelangrijke rolindesamenlevingspelen.Alsdetrend nietdoorzet,zullen
deICT-ontwikkelingenstagneren.Vervolgenswordendekrachten besprokendie
bepalen welkerichtingdetrendopgaat.
Tenslottewordtbesprokenofdetrendzal
doorzettenindewatersector.Hiertoe wordendriemogelijke toekomstscenario's voor
dewatersector beschreven.Voorelkscenario
wordtaangegevenwatdegevolgen zullen
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Dezetrendanalyseiseenonderdeelvande
toekomstverkenningen inhetkadervan
'DeKartonnenDoos'.Jongemedewerkers
vandewaterleidingbedrijven verkennen
trendsindeNederlandsemaatschappijom
toekomstbeelden voordewatervoorziening
teontwikkelen.Dezetoekomstbeeldenzulleneenbasisvormenvoorinrichtingvan
hetbedrijfstakonderzoek enmogelijkeen
bijdrageleverenaanhetstrategischbeleid
vandedrinkwaterbedrijven. Uitmeerdan
honderd trendsselecteerdedeprojectgroep
erelfvooreennadereanalyse.Dezereeks
behandelthetpotentiëleeffect vande
trendsendeonzekerhedenwaarvoorzijde
waterleidingsector stellen.

isaandegangdiewordtgedreven dooreen
drietalfactoren.Tot2020verdubbeltelke
anderhalfjaar de reken/verwerkingscapaciteitvan'chips',desnelheidencapaciteit van
informatienetwerken verdrievoudigtelkjaar
endewaardevaneennetwerkneemtexponentieel toemethetaantalgebruikers.

Omdat wijzelfmeevaren opdestroom,valt
hetnietdirectopdatweindezeICT-stroomversnellingterechtzijngekomen.Omte
illustreren hoesnelhetgaat,gaan weeven
terugindetijd naar 15180.Hoewasdesituatietoen?Geenintranet,geen flexibele
werkplekken,geeninternet.Sindsdietijdis
erveelgebeurd.Denkalleenaandevlucht
diehetgebruikvanintranet indemeeste
bedrijven heeft genomen.Ofde mogelijkhedenomoveral,vanhuisuirofbijeen ander
bedrijf in tebellenopheteigennetwerk.Of
deproblemen waarreisbureaus meekampen
doordatsteedsmeet consumenten zelfeen
reisboekenvia internet.

De gevolgen
Alsgevolgvandezedigitale revolutie
komtsteedsmeetgratis informatie beschikbaar,groeithetaantaldraadlozeofmobiele
toepassingen, neemt hetgebruik vanapparaten metzogeheten 'ingebouwde intelligentie'(embedded software) sterktoe,treedt
steedsmeerstandaardisatie vancomputerappararuur op,zoudedienstverleningaan
deklant moeten verbeteren,verschuift de
nadrukoptechnologienaarnadrukoptoepassingen enissprakevangroeivaninnovatieveoplossingen metbehulpvan internet.
Dedigitalerevolutieheeft ertoegeleid
datvrijwel gratiselkehoeveelheid informatieopelkgewensteplaatsen tijdstip te
gebruikenis.

Zet de ontwikkeling door?
Indetoekomst kandedigitale revolutie
doorzerten oftotstilstand komen.Een
belangrijke motor voorhetdoorzetten van
detrend isdebehoefte vanmensen en

Achteroverleunendindeluiestoel.
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bedrijven aankeuzevrijheid enaanhet
gemakvandeinteractiedieICTkan bieden.
Alsconsumenten eenmaalgeroken hebben
aannieuwemogelijkheden valtdeontwikkelingnietmeet testoppen.Denk bijvoorbeeldaandeopkomst vandemobiele telefonieendeopkomst vaniMode.Remmende
factoren bestaan echterook,bijvoorbeeld de
hogeinvesterings-en exploitatiekosten,
behoudendegebruikers, behoudend
management envreesvoortegrote afhankelijkheid vanhet systeem.
Eenbelangrijke factor ishet ambitieniveauvanhetmanagement.Wilhet
management lieverdekatuitdeboom kijkenofvooroplopenenishetbereid risico's
tenemen?Het samenspel tussende drijvendeenremmende krachtenzal uiteindelijk
bepaleninwelkematedeICT-ontwikkeling
doorzet.Alsdetrend doorzet,zalinnovatieve
ICTinallehaarvaten vandeNederlandse
samenlevingdoordringen.HetandereuirersteisdatNederland sterkvolgendwordtop
hetgebied vandeinformatie- encommunicatietechnologie.Zewordtdanalleeningezetomkostenefficiënt tekunnen opereren.

ICT in de watersector
Ookvoordewatersectorzaldeontwikkelinggevolgen hebben.Watkunnenwe
verwachten in2020?Inhetrapport 'Nederland digitaal,drietoekomstbeelden voor
Nederland in2030'(vandedirectieRuimtelijkEconomischBeleidvanhet Ministerie
vanEconomischeZaken)wordtdeICT-trend
geconfronteerd met bestaande scenario's
vooreconomie,ruimte,mobiliteit en milieu.
Hieruit kunnen driedenkbare toekomstbeeldengedestilleerd wordenvoordewarer-

sector:'dehakken inhetzand', 'achteroverleunend indeluiesroel' of'koploper'.
Dehakkeninhetzand
Privatisering isgeheelvandebaan:een
ver-van-mijn-bed-show. Behalvedebenchmarkbestaatgeenimpulsvoordesecrorom
ingrijpend teveranderen.Desector wordt
steedsafwachtender, neemtgeenrisico,wil
voorrgaanopdezelfde voetendeeigen
belangenveilig stellen.Alleenalsdemeetwaardenadrukkelijk bewezen is,wordtICT
toegepast.Waterleidingbedrijven blijven
technische bolwerkendieICTmet mate
gebtuikenvoortechnischezaken.Hetproductieproces wordtgeautomatiseerd.Elk
bedrijfvindrdaarbij zijn eigenoplossing.De
bereidheid omdeeigenwerkprocessen aan
repassenonrbreekt.Voorde klantprocessen
bestaat weinigaandacht.Debereidheid om
teinvesteren inICTomklantprocessen te
ondersteunen, isgering.
Achteroverleunendindeluiestoel
Privatiseringgloortaandehorizon.Als
reactiehieropgeeft desectot mee,ookop
ICT-gebied.Steeds,netoptijd, wanneer aantrekkelijke ICT-producrenzichaandienen,
dievooriedereenvoordeelbieden,doerde
sectormee.Indit toekomstbeeld zijn efficiëntie,kostenbesparing,duurzaamheid en
lageinvesteringen opdelange termijn
belangrijk. Waterleidingbedrijven zijn indit
scenarioopzoeknaar mogelijkheden om
piekenindeafzet teverminderen omzode
grootstekostenpost,nieuwe infrastructurele
werken,tebeperken.Hetproductieproces is
vollediggeautomatiseerd, metalsdoel afnameindepiekbehoefte, met alsgevolgdat
geennieuwe infrasrructurele werken nodig
zijn.Eenresultaat datnietbereiktkanwordenzonderICT.Deklantwordtsteedsveeleisender;daardoor wordtdesectorgedwongendedienstverlening teverbeteren.De
klantprocessen zijn nierverregaandgeautomatiseerd.Welwordtoptimaal gebruik
gemaakt vanbestaande mogelijkheden,
zoalsinternet. Desectorsluitzichaan bij
ontwikkelingen diezijn ingezetdoorde
energiesector,zoalsde'intelligente meterkast'.DeNederlanders hebben daardoor
thuiseen'intelligentemeterkast metwatersensor'omdewaterkwaliteit tecontroleren.
Koploper
Rond2010vormtvervuilingvande
waterbronnen eensteedsnijpender probleem.Desectorheeft eengrootbelangbij
hethandhaven vandegoedekwaliteit vande
waterbonnen engaatzichdaarom sreeds
direcrerbemoeien metregelgevingen
milieuactiviteiten.Omeenharderevuist te
kunnen makenzetdeschaalvergroting binH20
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nen desectorzichverderdoor.Wantgrotere
conglomeraten staan sterker.In2020bestaan
nogslechtsdriewaterleidingbedrijven: één
voorklantencontacten, éénvoor waterwinningenéénvoordistributie.Hetgehele
waterbeheer inNederland wordt inéénsysteem,integraalaangestuurd. Afhankelijk
vandekwaliteitvandeverschillende bronnen,debeschikbarehoeveelheidwater,verblijftijd enkostenwordtbepaaldvanwelke
bron hoeveelwatermen wintenhoemen
hetdistribueert. Hetgaathierbij omgrote,
complexeprocessen,waarvoorslimme sturingnoodzakelijk is.HoogwaardigeICT
maakt hetmogelijkdezeprocessen,volautomatisch,opafstand aan testuren.Beveiligingsaspecten zijn inditscenarioerg
belangrijk. Het waterleidingbedrijfheeft
immersdebeschikkingoverdegegevensvan
alleNederlanders.Watkanergebeurenals
computerkrakers toegangkrijgen totde
klantgegevens? Deklanten wordensteeds
veeleisender, mededoorervaringen metde
dienstverleningdoorcommerciële bedrijven.
Deklantenprocessen worden ondersteund
door'stateoftheart'ICT.Een klanteninformatiesysteem isgeïmplementeerd.De
bedrijven bieden nieuweproducten aan,
zoalshebbedingetjes diebijdragen aanher
verlagenvanhetwaterverbruik. Ookhet
dienstverleningspakket isuitgebreid met
aanwatergerelateerde producten (bijvoorbeeldonderhoud vanboilers).Omdeklantenoptimaal vandienst tekunnen zijn, werkendenutsbedrijven intensiefsamen.De
diepgaande veranderingisvanaf2010in
ganggezet.Vanafdatjaar heeft desectorde

Koploper.

behoefte aanICTgeïdentificeerd enisactief
gaanzoekennaarpartnersdiede behoefte
kunnen realiseren.DeICT-ontwikkelingis
niet alleeneentechnischverhaal,maargaat
hand inhandmet hetopnieuw organiseren
vandewerkprocessen en organisatieontwikkeling.

Volgen of leiden
Welkscenariowerkelijkheidzalworden
isnietzeker.Technisch isveelmogelijk. Of
herookallemaalwerkelijkgebeurt, hangt
vooralafvanderoldiedesector wilspelen:
volgendofleidend.Wildesectorvoorop
lopenenprofiteren vandenieuwsteICTonrwikkelingen ofwordtgekozen vooreen
afwachtende houding,waarbij dewaterleidingbedrijven opvertrouwd terrein blijven?Enlatenwenietvergeten...voorlopers
diedewegbanenzijn nodig,zodat anderen
achterover kunnen leunen ineenluiestoel.
Wellichtisdekeuzevrijheid beperkter dan
wedenken.Hoelangzalprivatiseringvande
sectoropzichlaten wachten?Zalvervuiling
vanwaterbronnen eenprobleem worden?
Voorwehetweten isdesector,misschien
welnoodgedwongen, veranderd ineendynamischekoploper.Desector isdan ineen
stroomversnelling beland.Enwieweet,valt
hetookdan nietergop,omdat wezelfmeevarenopdestroom, f
Ineke van Hooff(PWN)

Sensorisering
IndezeserieverscheeninH20nr.12eenartikeloversensorisering.Daarinzijnqua
opmaaktweeonduidelijkheden geslopen.
Allereersthadaanhetbeginvanheteigenlijke
verhaaldedatum 18februari2020moeten
staan,omduidelijktemakendathetomeen
beschrijvingvandetoekomstgaat.Tentweedeishetgeenonderhettussenkopje'Dynasim
alsvoorbeeld'vermeldstaateenvoorbeeldbij
derekenmodellen,hetkaderdateronderstaat.
Hetisinfeitehettweededeelvandatkader.
de redactie
ACTUALITEIT

Waterketenbedrijf
Trideau stopt ermee
HetZuiveringschapHollandseEilandenen
WaardenendrinkwaterbedrijfHydronZuidHolland hebbenbeslotendeactiviteitenvan
waterketcnbednjfTndeautestaken.Detijd
blijktnoß nietrijpomsamenmetgemceuten
activiteitenindewaterketenuittevoeren,aldus
president-commissarisjanHeijkoop.
Trideauwerd in2000opgericht metals
doeldesamenwetkingindewatetketen te
bevorderen.Trideau wildeonder meerde
samenwerkingversterkendoorhet verzorgenvandiensten ophet terreinvanderioleringszorgdoorgemeenten inderegio'sMidden-Holland, hetzuidenvanZuid-Holland
endeZuid-Hollandse eilanden.
Hoewelhetinitiatiefwaardering oogstte,bleekdat het handenenvoetengevenaan
dewatetketengedachtenieteenvoudigis.
Vorigjaar november werdSjoerdVeerman
alsinterim-directeuraangesteldomte
ondetzoeken ofTrideau eenmeerwaarde kan
gevenaanhetbestuurlijk vormgevenvande
watetketengedachte.Uitdat onderzoek
blijkt datopditmoment onvoldoende steun
bestaatomalsbedrijfsamenmet gemeenten
activiteiten indewaterketen uit tevoeren, f

15augustus
Ookderedactiedoethetdekomendeweken
watrustigeraan.Zeblijft welalledagen
bereikbaar.Heteerstvolgendenummerverschijntop15augustus.Kopijvoorditnummermoetbinnenzijnop1augustus.(Semi)wetenschappelijkeartikelenvoorPlatform
dientuperpostintesturen(tekstopdiskette+papierenuitdraai,originelefoto's,pasfoto'senandersoortigillustratiemateriaal).
Hiervoorgeldteenwachttijdvanzesweken.
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